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O funk pancadão de
Nego do Borel agita
hoje Nova Iguaçu
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organização criminosa sob comando do tráfico

luciano belford/Agência o dia/reprodução

Um dos 26 presos na operação é o soldado da Brigada Paraquedista do Exército Matheus William Pereira Valentim Máximo, de 20 anos (esquerda). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto
por tráfico de drogas. Outros dois suspeitos, Rodrigo Rabelo Ferreira, conhecido como Panda, e o comparsa Francisco Eldon Rodrigues Filho fizeram uma família refém quando a polícia chegou.

Polícia mira quadrilha de roubo
de cargas em Duque de Caxias
7

Militares do Ex-prefeito de
Exército presos Japeri e mais
por desvio de seis podem ter
pena maior
munições
7

Comerciante
nega aumento
e é esfaqueado
até a morte

3

Mistério para a Civil desvendar
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Corpo seminu de mulher é encontrado às margens do Guandu em Seropédica

Morta com tiros no rosto
7

TRAJETÓRIA POLÍTICA EM ALTA
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Achado macabro!
Ossada é encontrada em propriedade rural. Polícia trabalha para identificar a vítima
7

Vereador flagrado
em ‘amasso’
com barbudão
na balada

3

Celso Miranda e um colega de bancada durante a
sessão de posse na Câmara

3

ESPORTE

Celso Miranda reassume
mandato na Câmara
de Belford Roxo

‘Muquirana’,
vereador perde
credibilidade
com eleitorado

2

Renato Carioca
assume America e quer
honrar Luizinho Lemos
12
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Para o jornalista Clebão Luiz, da Ascom-Belford Roxo, não tem
tempo ruim quando a
parada é zoar, coisas,
fatos ou alguém. Um
cara de bem com a vida
e gente como a gente
gosta. Aquele abraço,
Clebão Mengão!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Mostra de
cenas curtas

Nego do Borel se apresenta em Nova Iguaçu

Neste sábado (8)
às 20h, os alunos
do Módulo Mergulho Teatral da Escola Livre F.A.M.A.
apresentarão na Sala
de espetáculos Amir
Haddad, cenas dirigidas por eles com
atuação de outros
alunos da escola.
A Mostra faz parte
de um processo de
conclusão de disciplina e tem orientação de Wellington
Fagner. São quatro
cenas ao total: A nudez da alma ao beijar a poesia; Cidade
Maravilhosa, Esse
é o espírito e Virando o Jogo. A Sala de
Espetáculos
Amir
Haddad fica na Av.
Getúlio de Moura,
1302, centro, Nova
Iguaçu.
Informações: 3768-9250.

Nesta sexta (7), o cantor ‘Nego do Borel’, um
dos maiores nomes do funk
nos últimos tempos no Brasil, estará se apresentando
pela primeira vez na Lalu
Lounge, uma casa noturna
iguaçuana que chegou para
ficar. No repertório do polêmico funkeiro, que promete
agitar o público presente, estarão sucessos como
‘Você partiu meu coração’,
‘Me solta’, ‘Contatinho’,
‘Esqueci como namora’,
entre outros hits consagrados.
Os ingressos antecipados
para o evento são limitados
e podem ser adquiridos na
bilheteria da casa, nas lojas South ou pela internet
através do link: https://bit.
ly/2YKq4lA
A Lalu Lounge fica na
Rua Arcelino Pereira Neves, n° 52, Centro - Nova
Iguaçu. Informações e reservas: 2658-6009.

Divulgação

Neste sábado (8), a
partir das 19h, o Gomeia Galpão Criativo
abre suas portas para
a festa “Saravá!” com
atrações variadas e
prometendo
recarregar as energias. A
programação conta
com Roda de Capoeira, do Grupo Unificar
de Capoeira Angola –
GUCA; leitura do baralho da Maria Padilha (Marcia Zatorre);
Tarot e Quiromancia
com Sérgio Olens;,
performance do Sarau Dazamiga; shows
de João Azevedo e a
Banda Virótica, além
da discotecagem sob
o comando do DJ
Rodrigo Cavalcanti
e outras atividades.
Local: Rua Dr. Lauro Neiva, 32, Centro,
Duque de Caxias. Entrada franca.

Isabella Taviani, 15 anos
de carreira, (Só) Eu e você

(21) 98037-1338
Whatsapp
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Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Teatro Rival Petrobras foi palco
de muitas emoções e de momentos marcantes nos 15 anos de carreira da Isabella Taviani.
E com isso a cantora e
compositora carioca não
poderia deixar de estar na
programação
comemorativa dos 85 anos de um
dos espaços de maior relevância na cultura do Rio
de Janeiro, com o show
da tour Isabella Taviani,
15 anos, (Só) Eu e você,
que acontecerá neste sábado (8), às 19h30. O novo
show, que agora ganha
também uma versão voz e
violão, “15 anos, (Só) eu
e você”, é uma aproximação e interação maior com
o público, apresentando
suas canções da maneira que foram concebidas,
mas tocando ao coração
na mesma intensidade.
No repertório do show
voz e violão, músicas
como O Farol, Recado
do tempo, Foto Polaroid,
Presente-passado,
Raio

Galpão Gomeia
tem festa ‘Saravá’

Vereador diz que é ‘coca’ mas é ‘fanta’
Na Boca Maldita, que agora se reúne na
praça daquela cidade, não se fala noutra
coisa: um dos vereadores que tira onda de
gostoso e costuma dizer, “eu sou o cara” e
manda quem o contraria TNC, foi pego no
amasso com um barbudão na casa de shows
da cidade.
****************************************

Foi flagrado na balada com outro rapaz
“Ele tava camuflado até o terceiro buraquinho, mas eu corri os olhos e vi o anel
da mona encubada. Ele esqueceu de tirar
o anel (gargalhadas), conta Nandinho Boquinha de Veludo, chefe da Boca, que curtia a mesma noitada do CARA.
****************************************
O show integra a programação pelos 85 anos do Teatro Rival
X, A Canção que Faltava,
Diga Sim, Luxúria, entre
outras, além de tributo aos
Carpenters e o single inédito recém lançado, A vida
vive sem você.
“Passou tão rápido… e,
ao mesmo tempo, foram

tantos e tantos momentos
importantes! Esse show
é a MINHA forma de comemorar! A hora de dizer
´Muito Obrigada´ cantando as canções que as pessoas escolheram como parte da trilha sonora delas! E

isso é uma enorme alegria
e responsabilidade!”, diz
Isabella Taviani
O Teatro Rival Petrobras
fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 - Centro/Cinelândia
- Rio de Janeiro. Informações: (21) 2240-9796.

Deu ‘esquenta’ no parceiro enquanto dançava
Nandinho ainda falou que sem perceber
que fora notado, o edil continuou a dançar
como seu ‘namorado’ e, de vez em quando, dava um esquenta no rapaz. “Vamos ter
dias de muita fofoca na Boca e na Câmara.
Aguardeeeemmm!”, arremata o ‘Boquinha
de Veludo’.
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punição em japeri

MPF quer pena maior para
ex-prefeito e outros seis

Pedido também atinge outros condenados por falsificações TRF2 julga recursos
de Luiz Barcelos e seis cúmplices punidos por falsificar moeda e documento
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Ministério Público Federal
(MPF)
pediu
ao Tribunal Regional
Federal da 2ª Região
(TRF2) o aumento das
penas do ex-prefeito
de Japeri Luiz Barcelos (1997-2000) e outros seis condenados
por moeda falsa (reais
e dólares) e falsificação
de documentos públicos, como carteiras de
identidade e Carteira
Nacional de Habilitação
(CNHs).
A 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
os condenou em 2015 a
penas entre quatro e dez
anos de prisão e multa. Eles responderam
ainda por formação de
quadrilha, mas houve
prescrição nesse caso
(denúncia foi oferecida
pelo MP-RJ ao TJ-RJ
em 1997).
A 1ª Turma do TRF2
pautou o julgamento
dos recursos do MPF
e dos réus na última
quarta-feira (o processo tinha sido remetido

à Justiça Federal após
o devido julgamento da
competência). Em maio,
o MPF solicitou a prisão
dos réus caso o TRF2
ratifique a condenação,
seguindo o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre a
execução provisória da
pena a partir da segunda
instância.
Inépcia da
denúncia
do MP-RJ
O MPF rebateu alegações das defesas como a
de inépcia da denúncia
do MP-RJ revisada pelo
MPF, de insuficiência de
provas nos autos e desproporcionalidade das
penas fixadas na primeira instância. Para o MPF
na 2ª Região (RJ/ES), a
condenação do grupo se
fundamentou em provas
colhidas nas esferas administrativa e judicial.
Ao recorrer contra a sentença, o MPF requereu o
recálculo da pena com
base nas graves circunstâncias e consequências
do crime, desconsideradas na decisão de 2015.
“O MP pede a eleva-

ção das penas porque a
dosagem realizada pelo
magistrado não foi proporcional à gravidade
dos delitos e as circunstâncias
consideradas
desfavoráveis. Embora
o magistrado tenha corretamente vislumbrado
como desfavoráveis algumas circunstâncias,
diante de todo o esquema criminoso, elas não
foram dosadas de maneira proporcional à gravidade dos crimes, de
modo que a pena pudesse representar, de fato,
uma sanção suficiente
e necessária para sua
reprovação”,
afirmou
o MPF em parecer ao
TRF2.
Investigações
As investigações iniciadas
pela
Polícia
Civil-RJ em 1997 indicaram que o grupo do
ex-prefeito de Japeri desenvolvia há pelo menos
dois anos crimes como
falsificar moeda nacional e estrangeira e documentos públicos (como
identidade, CNH, certificado de registro de veículo), além de falsificar

Vereador é impopular e de
fraco desempenho em N.I

Com mais da metade
do mandato cumprido, o vereador Renato
Gomes Correa, o Renato do Mercado (Democratas) é o tipo de
político que fala muito e pouco faz. Eleito
com 5.441 votos nas
eleições
municipais
de 2016, parlamentar
chegou a concorrer a
uma vaga para a Assembleia Legislativa
do Rio, entretanto o
teve inexpressiva votação, o que, possivelmente, o fez repensar
as estratégias junto ao
eleitorado.
De acordo com informações, Renato do
Mercado, que sedimentou sua base eleitoral no bairro Ambai
e adjacências, pouco
tem mostrado trabalho.
É por essas e outras
que sua fraca atuação
é criticada pela população que o elegeu.
“Ele chegou á Câmara
através do nosso voto.
Agora, está na hora de
cobrar melhorias para
todo o bairro e nao somente para trechos da
região”, afirmou uma
aposentada que mora

Reprodução

Renato do Mercado: fraco desempenho causa insatisfação
no Ambaí há mais de 30
anos. Um comerciante
da região, que disse conhecer o vereador desde
a adolescência, também
criticou Renato. “Se
ele prometeu promover
mudanças significativas para o nosso bairro,
então precisa cumprir
o que disse. Estamos
cansados de políticos
que vêm aqui, são eleitos e depois agem de
má-fé”, disse.
‘Vereador
muquirana’
Renato do Mercado,
que já foi comerciante
na região, é conhecido
no bairro como ‘vereador muquirana. A reportagem
conversou
com alguns moradores,

que preferem mantér
o anonimato, sobre
o porque do apelido.
Há quem diga que o
‘pseudônimo’ surgiu
pelo fato do político
ser avesso a ajudar
quem o procura .
“Já fui na Câmara
pedir que ele ajudasse
a comprar um medicamento, mas alguém
do gabinete dele alertou dizendo que o
vereador não gosta
muito de ser solidário
com os eleitores que
o colocaram na Casa.
Isso vai refletir negativamente nas futuras
eleições. Porque será
que ele não se elegeu
deputado
estadual,
não é?”, questiona
outra moradora.

reprodução

Luiz Barcelos foi condenado a mais de nove anos
vale-transporte,
adulterar chassis e receptar
carga voltada à prática
do “jogo do bicho”.
O MPF considerou que
a responsabilidade dos
acusados pelos crimes
está bem provada, assim
como as consequências
graves e circunstâncias
dos ilícitos cometidos
pelo grupo de Luiz Barcelos.
Réus e penas (sentença

de primeira instância).
As condenações não as
seguintes: o ex-prefeito
Luiz Barcelos de Vasconcelos foi condenado a
nove anos e 11 meses de
reclusão e multa; Marcos Roberto Reis Bessa
(assessor eleitoral), nove
anos e nove meses de reclusão e multa; Francisco
Brum da Silveira (policial
militar da reserva), nove
anos e cinco meses de re-

clusão e multa; Jorge de
Queiroz Medeiros Júnior
(assessor da Alerj) e empresários Virgílio Affonso Cheroulo, Claudionor
da Silva Pinto e Luiz
Teixeira de Abreu Filho (“Luiz Boa Pinta”),
quatro anos e três meses
de reclusão e multa. Os
acusados respondem por
como moeda falsa e falsificação de documento
público.

Parlamentar reassume vaga
na Câmara de Belford Roxo
O vereador Celso Antonio
de Miranda (PTB) reassumiu a cadeira na Câmara
de Vereadores de Bellford
Roxo na última terça-feira.
Ele se afastou da Casa para
comandar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
a convite do prefeito Wagner
dos Santos Carneiro, o Waguinho.
Depois de um excelente
à frente da pasta, Miranda
foi recebido de volta pelos
colegas do Legislativo. Ele
chegou a ser parabenizado
pela deputada Daniela do
Waguinho, que de Brasília
enviou uma mensagem de
saudação.
Estiveram presentes na
sessão diversas autoridades,
familiares e amigos do vereador, que desejaram sucesso
na nova jornada.
Entre eles o prefeito interino Marcinho Bombeiro
que, mesmo com sua agenda
lotada de compromissos e
responsabilidades na gestão
da Prefeitura, passou para
cumprimentá-lo.
Em seu discurso na tribuna, Miranda reiterou o desejo de seguir auxiliando o
prefeito na câmara em prol
do crescimento do município, que em dois anos e meio
evoluiu mais de uma década.

Reprodução

Celso Miranda comandou a Secretaria
de Esportes e Lazer de Belford Roxo
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A apreensão de armas nas rodovias estaduais do Rio de Janeiro teve um aumento de
152% nos cinco primeiros meses deste ano em
comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados de patrulhamento de rodovias
foram positivos também em outros índices.

O diretor de Avaliação da Educação Básica
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, Francisco Garonce, pediu demissão. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União, assinada pelo
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Investigação I

Críticas à Aneel I

Reprodução/G1

Os deputados estaduais que
compõem a CPI da energia elétrica, em andamento na Alerj,
criticaram a atuação da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) durante audiência
pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor
da Câmara Federal, na última
terça-feira, em Brasília

A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj) que investiga os crimes de Feminicídio no estado do Rio vai ouvir a pesquisadora e ex-coordenadora
da ONU na área do enfrentamento à violência contra a
mulher, Wania Pasinato.

Dimensão
Na reunião, que acontece
hoje, às 10h, será ouvida ainda
a delegada titular da Delegacia
de Descoberta e Paradeiros,
Elen Souto. “É importante
contextualizar e entender a dimensão do crime de Feminicídio ao redor do mundo”, disse
a presidente da CPI, deputada
Martha Rocha (PDT).

Ônibus em chamas na Rodovia Presidente Dutra
Um ônibus da Viação Tinguá estava em chamas na manhã de ontem, na Rodovia Presidente
Dutra. O incidente causou transtornos porque
atraiu a atenção de motoristas curiosos nos dois
sentidos da via. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o que teria
provocado o incêndio e se havia passageiros feridos.

Descaso II
Segundo os parlamentares, o órgão “vem tratando
com descaso a população do
estado do Rio de Janeiro por
não fiscalizar como deveria as
concessionárias Light e Enel”.
Até o presente momento, a entidade não compareceu, apesar
de convidada, a nenhuma das
reuniões da Comissão.

DIRETO AO PONTO

Números negros do IPEA para homicídio de mulheres
Em 2017, a taxa de homicídio
de mulheres cresceu acima da
média nacional. É o que mostra
o estudo feito pelo Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada
(Ipea) e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, segundo o
qual, enquanto a taxa geral de ho-

micídios no país aumentou 4,2%
na comparação 2017-2016, a
taxa que conta apenas as mortes
de mulheres cresceu 5,4%. Apesar disso, o indicador continua
bem abaixo do índice geral (31,6
casos a cada 100 mil habitantes),
com 4,7 casos de mortes de mu-

lheres para cada grupo de 100
mil habitantes. Ainda assim, é a
maior taxa desde 2007.
Ainda segundo o Ipea, a taxa
de homicídios de mulheres negras é maior e cresce mais que a
das mulheres não negras. Entre
2007 e 2017, a taxa para as ne-

Reprodução/Elizeu Pires

gras cresceu 29,9%, enquanto a
das não negras aumentou 1,6%.
Com essa variação, a taxa de
homicídios de mulheres negras
chegou a 5,6 para cada 100 mil,
enquanto a de mulheres não negras terminou 2017 em 3,2 por
100 mil.

Maioria dos vereadores de Resende
acoberta possíveis irregularidades
O vereador de Resende Caio Sampaio, ao
que tudo indica, sentiu
um forte cheiro de enxofre vindo dos subterrâneos do governo do
prefeito Diogo Balieiro
Diniz. O parlamentar
quis saber detalhes dos
contratos que envolvem a reforma da Santa Casa e a substituição

das lâmpadas do sistema de iluminação pública do município por
lâmpadas de led, que
já estariam queimando.
Os questionamentos se
transformaram em um
requerimento de informações apresentado no
plenário da Casa Legislativa na última segunda-feira.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

ação em queimados

Isenção de documentos chega ao bairro S. Roque

Parceria entre Prefeitura e Fundação Leão XIII promove acesso gratuito
à 2ª via de documentos como identidade e certidões de nascimento
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

P

ara garantir o acesso da população à
isenção da 2ª via de
documentos, a Prefeitura
de Queimados, em parceria com a Fundação Leão
XIII, está promovendo
uma ação social que levará
os serviços aos equipamentos municipais toda semana. Nesta sexta (7), a iniciativa acontece no CRAS
(Centro de Referência de
Assistência Social) Vandir
Dutra, localizado na rua
Pedro Lima, s/nº - Praça do
CEU – São Roque, a partir
de 9h.
Documentos como identidade, certidões de nascimento, casamento e óbito e
habilitação para casamento

poderão ser solicitados pelos cidadãos sem nenhum
custo. Confira a lista de
documentos necessários
para solicitar as isenções
e o calendário da ação:
carteira de identidade (2ª
via) - original ou cópia da
certidão de nascimento ou
casamento, comprovante
de residência; certidão de
nascimento (2ª via) - cópia da certidão antiga (na
impossibilidade, é possível se obter a cópia na
escola onde se estudou),
ou certidão de identidade
que conste a ressalva do
nascimento, comprovante
de residência; certidão de
casamento (2ª via) - cópia
da certidão antiga (na impossibilidade, pesquisar
no cartório de realização
do casamento o número do

Livro, do Termo e da Folha), ou certidão de identidade que conste a ressalva
do casamento, comprovante de residência.
Outras isenções: habilitação para casamento - original ou cópia da certidão
de nascimento do casal,
original ou cópia da identidade do casal, CPF do
casal; caso seja divorciado, certidão de casamento
averbada,
comprovante
de residência; certidão de
óbito (2ª via) - cópia da
certidão antiga (na impossibilidade, pesquisar a numeração no cemitério do
sepultamento ou na Santa Casa de Misericórdia),
carteira de identidade/
trabalho do solicitante, e
comprovante de residência
do solicitante.

thiago loureiro

Entre os serviços oferecidos, está o da emissão da certidão de casamento para união estável

MUNDO

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com
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Chuva é sinal de transtorno em bairro de Nova Iguaçu
Todas vezes que
chove, moradores do
Parque Alvorada, em
Nova Iguaçu, enfrentam alagamentos e
ficam ilhados. Casas
e comércios ficam
debaixo d’água, aumentando os riscos de
doenças provocadas
em ambientes com
excesso de umidade.
De acordo com eles, a
região não possui rede
de esgoto e drenagem.
Além disso, o agua-

ceiro demora vários
dias para e parar.
Eles alegam que os
políticos só aparecem no local para
pedir votos e depois
desaparecem, deixando todo mundo
entregue a própria
sorte. A foto que
retrata a inundação
foi feita na semana
passada, com o forte temporal que caiu
na Baixada Fluminense.

Prisao perpétua
por 85 mortes

ALEMANHA - Um enfermeiro foi condenado ontem
pelo tribunal alemão à prisão
perpétua pelo assassinato de 85
pacientes, um dos casos mais
graves de assassino em série da
história recente. O tribunal de
Oldenburg, noroeste da Alemanha, declarou Niels Högel, de
42 anos, culpado pelo assassinato dos pacientes por meio de
injeção nos hospitais em que
trabalhou entre 2000 e 2005.
A policia suspeita que ele
pode ter matado até 300 pessoas, mas vários casos não poderão ser esclarecidos porque
os corpos das supostas vítimas
foram cremados.

esporte 5
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contra mentira

Deputado carioca protocola “Lei
Neymar da Penha” contra calúnia
Projeto de Carlos Jordy quer aumentar pena de acusações mentirosas de crime de estupro
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

deputado federal Carlos Jordy
(PSL-RJ)
protocolou, na quinta-feira
(6), o PL 3368/19, que foi
batizado pelo internautas
como “Lei Neymar da
Penha”. O projeto de lei
visa aumentar a pena para
pessoas que fizerem falsa
comunicação do crime de
“dignidade sexual”.
“O PL 3368/19, que endurece a pena de denunciação caluniosa em caso
de crimes contra a dignidade sexual, está sendo
batizado de lei Neymar
da Penha. Independente do nome, serve para
coibir condutas inconsequentes que podem prejudicar a vida de inocentes”, escreveu o deputado
em suas redes sociais.
“Se aprovado, pessoas
que fizerem acusações
mentirosas, por exemplo,

sobre crime de estupro,
dando ensejo a investigações e processos poderão
ter a pena aumentada em
até 1/3”, escreveu Jordy
em outra postagem.
Acusado de estupro
por uma modelo brasileira, o atacante Neymar
vem recebendo apoio de
personalidades políticas.
Na quarta-feira (5), o
presidente Jair Bolsonaro
disse que “acreditava” no
craque. Quem também se
manifestou sobre o caso
foi o juiz da Bretas.
“Preocupante!
Suspeitas de fraude ou abuso de direito pela parte
“mais vulnerável” devem
ser apuradas com rigor,
sob pena de deslegitimar
as demais situações de
efetiva vulnerabilidade.
Nem sempre a vítima é a
parte mais fraca da relação”, escreveu o magistrado sobre a situação de
Neymar. (Fonte: Último
Segundo).

Igor Lima / PMQ

“Vai coibir condutas inconsequentes que ferem a dignidade”, diz Jordy

Fluminense: Agenor vira a chave e
pensa no clássico do Brasileirão

Lucas Merçon/ FFC

Goleiro lamentou derrota nos pênaltis para o Cruzeiro e já foca no duelo de domingo (9) com o Fla
O Tricolor retornou ao
Rio de Janeiro, depois do
empate da última quarta-feira (5) em 2 a 2 com o
Cruzeiro, pela partida de
volta das oitavas de final da
Copa do Brasil, no Mineirão. Na chegada do time ao
aeroporto, o goleiro Agenor
concedeu entrevista coletiva e falou sobre a derrota
nos pênaltis por 3 a 1.
- Eliminação triste, onde
a gente esperava sim passar de fase, nos preparamos para isso. Temos que
lamentar, mas temos que
erguer a cabeça, pois fim
de semana já temos um
clássico e queremos nos
recuperar no Campeonato
Brasileiro - disse o atleta,
comentando sobre as lições
da eliminação.
- A maior lição que a
gente tira é de fazer nosso
dever dentro de casa. Continuar com essa mesma mo-

tivação e foco que a gente
vem entrando nos jogos,
procurar entrar mais ligados
nas partidas e sempre com o
foco de ganhar - respondeu.
Agenor chegou a pegar um
pênalti durante a partida, na
cobrança de Sassá, mas lamentou a desclassificação
nas cobranças alternadas.
- Pênalti é muito de cada
um, cada um treina de uma
maneira, chuta da maneira
que achar melhor. A gente
procura passar um feedback para o batedor entender
como o goleiro pensa, o que
pode mudar na hora, mas
faz parte do jogo, poderíamos ter saído vencedores e
agora, é levantar a cabeça e
focar no Brasileiro - explicou o goleiro, enaltecendo o
trabalho do técnico Fernando Diniz.
- Agradeço a confiança
do Diniz, ele que me trouxe
para cá, já me conhece há

um bom tempo, tentou me
levar para outros clubes e
infelizmente, não conseguimos trabalhar juntos antes.
Agradeço pela confiança
que ele vem me passando,
os ensinamentos que vem
passando para mim e para
o time. Fico tranquilo e sei
que posso ajudar o time ainda mais - destacou. O próximo compromisso do Flu é
no clássico com o Flamengo
no domingo (9), no Maracanã, pela rodada do Campeonato Brasileiro.
- Vamos ver o que o professor vai nos passar, mas
cada jogo é um jogo, cada
enfrentamento com eles foi
de uma maneira diferente,
agora é pelo Brasileiro. Temos que fazer valer nosso
fator casa, apesar de ser um
campo neutro, temos que tirar proveito disso, pontuar
para subir na tabela - finalizou Agenor.

Talles pode quebrar nova marca
pelo Vasco diante do Inter
Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O atacante durante treinamento, ontem, no CT do Almirante, em Vargem Pequena
Jogador mais jovem nuário. Já tive a chan- do profissional queia atuar profissional- ce de atuar lá muitas mou etapas e atingiu o
mente pelo Vasco da vezes na base, graças status de grande proGama no Século 21, o a Deus, mas agora a messa vascaína.
- Estou passando
atacante Talles Magno, torcida será sempre
maior.
Vai
ser
muita
pelo
momento mais
de apenas de 16 anos,
pode quebrar um novo emoção fazer a estreia importante da minha
recorde nesta sexta- lá como profissional. carreira. Sonho com
-feira (7), às 20h30. Vou entrar em campo isso desde que cheCaso balance as redes e fazer o melhor pelo guei ao clube, aos 10
diante do Internacio- clube que me criou anos de idade, ainda
nal, em São Januário, - afirmou o prata da criança. Então, eso Menino da Colina se casa, com exclusivi- trear no profissional
quebrando uma marca
tornará também o mais dade à VascoTV.
Nascido em 26 de que pertencia ao Paujovem a marcar pelo
junho
de 2002, Tal- linho e o Coutinho,
Almirante, deixando
para trás dois nomes les Magno chegou em caras que eu admiro,
expressivos e tam- São Januário dez anos foi ainda mais espebém revelados na base depois, em 2012, para cial, um sonho realicruzmaltina: Paulinho defender o sub-11. Se zado. Eu não esperava
dividiu entre campo que seria tão rápido
e Philippe Coutinho.
- Tenho procurado e salão até o fim da assim, tanto que quanme empenhar ainda trajetória na catego- do me falaram que eu
mais para seguir aqui ria mirim, sendo peça iria treinar no profisno profissional. Se ti- importante da equipe sional, eu achava que
ver que quebrar essa cruzmaltina nos dois era só por um dia. Mimarca, vou ficar mui- pisos. Só assumiu o nha família toda ficou
to feliz, mas se eu não protagonismo de sua bastante emocionada.
conseguir quebrar e geração, entretanto, No mesmo dia desajudar o time a ganhar, no infantil, mais pre- se jogo, eu fui para a
ficarei feliz do mesmo cisamente na tempo- igreja e agradeci basjeito. É sempre uma rada 2016. Daí em tante a Deus por tudo
honra jogar em São Ja- diante, o hoje caçula - afirmou Talles.
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Lava Jato

Lula, Palocci e Paulo Bernardo
viram réus por supostas propinas

Ex-presidente e ex-ministros são acusados de favorecerem a Odebrecht em troca de propina
Miguel Schincariol/Agência O Globo

Jota Carvalho
ria feita pela Odebrecht.
jota.carvalho@yahoo.com Segundo o Ministério

O

ex-presidente
Luiz
Inácio
Lula da Silva e
seus ex-ministros Paulo Bernardo e Antônio
Palocci viraram réus
em processo que investiga supostas propinas
pagas pela construtora
Odebrecht em troca de
favores políticos. O juiz
Vallisney de Oliveira,
da 10ª Vara da Justiça
Federal em Brasília,
aceitou denúncia apresentada pelo Ministério
Público Federal.
De acordo com a acusação, o ex-presidente
Lula agiu para que elevasse para R$ 1 bilhão
um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) a
Angola para a construção de um Porto que se-

Público, a empreiteira
combinou com o ex-presidente e os ex-ministros Antonio Palocci
e Paulo Bernardo que
R$ 64 milhões estariam
à disposição do Partido
dos Trabalhadores (PT).
A denúncia, portanto,
liga Lula, Paulo Bernardo e Antonio Palocci
ao crime de corrupção
passiva, acreitando propina em troca de favores políticos que seriam
revertidos em prol da
Odebrecht. A acusação
partiu da delação do ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht.
O empresário, aliás,
também virou réu na
ação pelo pagamento
da propina. Lula se torna réu da Justiça. Em
dois processos, ele já
foi julgado e condenado

Luiz Inácio é réu mais uma vez por recebimento de dinheiro ilícito, segundo denúncias
por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro:
tríplex do Garujá e sítio
de Atibaia. No segundo,

Alunos da rede assistem palestra sobre
educação no trânsito em Belford Roxo

PMBR/ divulgação

entretanto, a sentença se
deu apenas em primeira
instância, enquanto no
primeiro, o processo já

avançou até a terceira
instância. O ex-presidente cumpre pena de 8
anos e 10 meses na Su-

perintendência da Polícia Federal de Curitiba.
(Fonte: Último Segundo).

Conselho da Criança e do Adolescente
de Belford Roxo finaliza preparativos
para eleições de outubro
O Conselho Municipal
dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) de Belford Roxo
elege no dia 6 de outubro
seus novos integrantes.
Dos 48 requerimentos de
candidaturas, 19 candidaturas foram deferidas
pela Comissão Eleitoral.
Para quem teve o nome
indeferido, os recursos de
reanálise podem ser feitos
nesta sexta-feira (07-06),
na sede do Conselho, das
10h às 16h. “Conforme
o calendário oficial, após
os períodos de recursos
e impugnações, haverá
a publicação da listagem

em Diário Oficial de 27 de
junho. Mas já conversamos
na Comissão Eleitoral que
não havendo recursos ou
entraves nos prazos, anteciparemos a publicação
da listagem definitiva dos
candidatos, que estarão
aptos a realizarem a prova
de aferição do Estatuto da
Criança e do Adolescente,
que será no dia 30 de junho”, disse Elisson Peres,
presidente do CMDCA e
coordenador da Comissão
Eleitoral.
Após a realização da
prova de aferição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a relação

dos candidatos aptos a participarem da votação será
publicada no Diário Oficial
de 20 de julho. A partir do
dia 22, eles poderão fazer
campanha até 5 de outubro, véspera da votação.
A eleição em outubro
será das 8h às 17h, em locais que serão escolhidos
pela Comissão Eleitoral e
que será publicado brevemente. Serão considerados
eleitos os dez candidatos
mais votados e seus respectivos suplentes. O mandato dos conselheiros tutelares será de 10 de janeiro
de 2020 a 10 de janeiro de
2024.

Feliz aniversário!
Instrutora Silvana explica aos estudantes a importância das leis
Ontem (6), a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford
Roxo realizou palestra
na Escola Municipal
Amélia Ricci Baroni,
no bairro Andrade de
Araújo, sobre a educação no trânsito. Quatro
turmas de 30 alunos
do 6º ano de escolaridade tiveram noções
de como se comportar
dentro de veículos e
nas ruas de uma forma lúdica. A equipe
de agentes de trânsito retorna na próxima
quinta-feira (13) para
finalizar a proposta.
Durante a palestra, as
crianças
receberam
bolsas ecológicas para

colocar o lixo dos automóveis e um broche
simbolizando o Maio
Amarelo (Campanha
Nacional de Trânsito). O projeto “Campanha de Educação
no Trânsito” pode ser
recebido em escolas,
nas ruas e até em associações. Os interessados devem mandar um
ofício para a Secretaria e agendar.
Segundo o agente
de trânsito Roberto
Damico, o projeto começou essa semana no
EcoBel (evento realizado pela Secretaria
de Meio Ambiente em
comemoração ao Dia
Mundial do Meio Am-

biente), onde um trabalho de conscientização foi realizado por
agentes de trânsito.
“Para poder fazer esse
trabalho, usamos desde a própria voz a cartazes, datashow e vídeos. Eu e os agentes
Andrade, Fernandes e
Silvana nos dividimos
para realizar essas palestras. Para alunos,
falamos bastante de
como se comportar
desde cedo no trânsito,
dentro de um automóvel ou na rua, para que
cresçam conscientes
e possam repassar as
informações à família
e vizinhos”, informou
Damico.

Emillyn Silva

Hoje se celebra mais
um ano de vida de alguém
muito especial, uma pessoa maravilhosa e que
tem residência permanente no meu coração: você!
Feliz aniversário! Que
Deus te abençoe e lhe dê
muita paz, amor, felicidade, luz e muitos anos de
vida, enfim... que ele possa lhe dar tudo o que há de
melhor nesse mundo pois
você merece. Quero que
saiba o quanto é importante e especial na minha
vida. Te conhecer foi um
presente muito especial e
agradeço a Deus por isso!
Que você continue sendo
essa menina linda, divertida, inteligente e maravilhosa que é.
Parabéns!!!!
De: Keven Lemos

polcia
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Operação em Duque de Caxias

Civil fecha cerco contra quadrilhas
de roubos de cargas na Baixada

Durante a ação, dois presos chegaram a entrar em uma casa e fazer uma
família refém. Agentes tinham a missão de cumprir 35 mandados de prisão
A Polícia Civil informou que
Antonio Carlos
alguns alvos da operação até então
horahmunicipios@gmail.com
passavam despercebidas, já que
ma quadrilha de roubo de não possuíam anotações criminais
cargas e de carros está na e se deslocavam por Duque de Camira da Polícia Civil que xias livremente.
deflagrou ontem uma operação
para desarticular a ação dos crimLibertação
nosos na Baixada Fluminense. Ao
de vítimas
todo, 26 suspeitos foram presos,
Ainda segundo informações,
dos 35 mandados de prisão expe- durante as prisões, dois suspeitos
didos pela Justiça.
tentaram fugir e fizeram uma faDe acordo com as investigações mília refém. Com o apoio da Core,
de agentes da 59ª DP (Caxias), o os agentes da 59ªDP conseguiram
bando de traficantes atacava cami- libertar as vítimas. Com eles, foi
nhoneiros, motoristas e lojistas a apreendida uma pistola. Os dois
fim de aumentar o lucro e permitir foram levados para a Cidade da
a continuidade do domínio das fa- Polícia.
velas. A quadrilha também praticaRodrigo Rabelo Ferreira, cova sequestros-relâmpago.
nhecido como Panda [de cabelo

Lívia Torres/ TV Globo

U

Rodrigo Rabelo e Francisco Eldon são dois dos 26 presos na operação que varreu favelas de Caxias
curto], é apontado pelas investiga- conhecido como Cacá.
Comando Militar do Leste con- grantes. O CML está cooperando
ções como autor da morte de um
Outro homem detido na ope- firmou que o soldado ingressou inteiramente com as autoridades
policial militar em um supermer- ração, Matheus William Pereira no Exército no ano passado. O policiais e reitera que não comcado em Vila Canaã, em 2016. O Valentim Máximo, apresentou órgão informou ainda que vem pactua com quaisquer condutas
comparsa que também foi preso é aos policiais uma carteira de mi- acompanhando de perto todas as irregulares ou ilícitas por parte de
Francisco Eldon Rodrigues Filho, litar paraquedista. Em nota, o ocorrências envolvendo seus inte- seus militares.”

Mais de R$ 50 em produtos recuperados
Quatro suspeitos de serem receptadores de carga roubada foram presos
pela Polícia Civil em flagrante na tarde da última
quarta-feira. Os policiais
recuperaram R$ 50 mil

em carga. A operação
foi da 54ª DP (Belford
Roxo). Os bens eram
roubados por criminosos
do Complexo da Pedreira. Foram presos Leonardo Matos Monteiro,

Carlos Roberto Vasconcelos de Araujo, Luciano
David Lemos da Silva e
Beny Vinicius Braga de
Abreu.
As cargas eram receptadas na Feira de Acari

Comerciante nega aumento e é morto a facadas
Um crime bárbaro e sem
explicação. Na tarde da última
quarta-feira na Zona Norte do
Rio, um comerciante foi assassinado a facadas porque se
negou a dar aumento de salário
para um funcionário. A vítima,
Francisco Bezerra, de 50 anos,
era dono de uma lanchonete no
Engenho Novo. O suspeito começara a trabalhar na loja havia
menos de um mês.
“Foi o rapaz que trabalhava
com ele. Não sei se houve discussão entre os dois, o cara saiu
de bicicleta correndo. Foram
ver, ele estava morto. Esfaqueado”, narrou o amigo José Antônio Freitas Soares. O crime
aconteceu por volta das 14h30.

Reprodução/TV Globo

Francisco Bezerra, comerciante morto no Engenho Novo

A loja fica na Praça do Engenho
Novo, colada a um dos acessos
da estação de trem do bairro.
“Ele foi morto por uma facada pelo funcionário. Foi um
crime brutal, cruel, sem expli-

cação”, contou Ana Maria, outra amiga de Francisco. “Esse
assassino tem que pagar pelo
que ele fez. É uma dor irreparável”, emendou. O nome do
suspeito não foi divulgado.

Corpo de mulher é achado às margens do Guandu
O corpo de uma mulher
foi encontrado às margens
do rio Guandu, em Seropédica. O cádaver estava seminu e com marcas de tiros
pelo rosto. Até o fechamento desta reportagem, a identidade da vítima não havia
sido divulgada.
De acordo com as primeiras informações, o corpo

foi achado na altura do Km
39, próximo a Estação de
Tratamento de Água (ETA
Guandu), às margen do
rio. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminens
(DHBF), que investigará o
caso, busca imagens de câmera de vigilância na tentativa de encontrar pistas que
levem ao assassino.

Vítima não foi identificada

Ossada é localizada em área rural
PERNAMBUCO - Uma
ossada humana (foto) foi localizada em uma propriedade rural
que fica próximo ao lixão da cidade de Cupira, região de mata
do estado. A polícia recebeu
informações que a ossada sem
identificação estava em um local de difícil acesso, uma guarnição foi até o local e costatou a
veracidade do caso.
Foi realizada a perícia no local, e a ossada vai ser encaminhada para o (IML), no Recife

Reprodução

Divulgação

e revendidas na Baixada Fluminense. Entre
as mercadorias apreendidas havia cadeira de
roda, carrinho de bebê,
torneiras e cubas de
inox.

Polícia investiga conduta de PMs
na tentativa de assalto a ônibus
A conduta dos militares que
reagiram a uma tentativa de assalto em um ônibus que terminou
com uma passageira morta, em
Campinho, Zona Norte do Rio,
na madrugada da última quarta-feira, será investigada pela Polícia Civil. O governador Wilson
Witzel (PSC), que determinou a
investigação, disse que “eu vou
cobrar explicações e, se foi uma
ação que não está de acordo com
os protocolos, todos os comandantes vão receber orientações
para não repetir esse tipo de coisa.
Então, se erros acontecem, eles
têm que ser corrigidos”.
No fim da manhã da última
quarta-feira, Fabiano Batista Santa Bárbara, um dos dois feridos na
tentativa de assalto, afirmou que
somente os policiais à paisana atiraram dentro do coletivo. O crime
aconteceu num coletivo da linha
383 (Realengo-Praça da República). A faxineira Luzimar S. Oliveira estava indo para o trabalho
morreu após ser atingidas por disparos quando dois PMs à paisana
regiram à tentativa de assalto feita
por dois homens no ônibus.
Outras duas pessoas, identificadas como Gelson L. Silva e
Fabiano Batista Santa Bárbara,
foram levados para o Hospital

Reprodução/TV Globo

Uma arma de brinquedo foi deixada pelos criminosos

Salgado Filho, no Méier. Fabiano
foi atingido na coxa e, segundo a
direção do hospital, passou por avaliações que descartaram lesões graves. Já Gelson, que levou um tiro no
rosto, também passa por exames e
não corre risco de vida.
A dupla de criminosos fugiu,
deixando no ônibus uma arma de
brinquedo e uma faca. Os policiais
ainda procuram câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos.

Casos no estado RJ
O número de assaltos em ônibus tem aumentado no Rio de Janeiro. Do início ano a abril, houve
mais de 5,8 mil casos no estado.
Um aumento de 21,6% se comparado com o mesmo período de

2018. Em média, o resultado significa um assalto a cada 30 minutos.
No Município do Rio, foram mais
de 3,8 mil roubos em ônibus no
período, um aumento de 40% em
comparação aos quatro primeiros
meses de 2018.
Sobre os assaltos a ônibus em
todo estado, a Polícia Militar informou que está trabalhando com as
empresas e com a Polícia Civil pra
diminuir esse tipo de crime. A corporação acrescentou que ampliou
as ações de abordagens. Uma linha na Baixada Fluminense sofreu
assaltos 7 vezes em apenas 4 dias.
Câmeras de segurança registraram
a ação de uma dupla de bandidos
na Avenida Automóvel Clube, em
Belford roxo. Foram três roubos
em menos de meia hora.

Exército agarra dois militares por desvio de munições
Dois militares acusados do desvio de pelo menos 1.350 balas de
diversos calibres, principalmente
de fuzis, da Brigada Paraquedista,
na Vila Militar, foram presos pelo
Exército.
Na última quarta-feira, a Polícia
do Exército cumpriu mandados de
busca e apreensão na casa dos suspeitos em bairros da Zona Oeste e
da Baixada Fluminense, em busca
de munição, celulares e equipamentos eletrônicos que possam ajudar
nas investigações. Um dos presos
confessou o crime e contou que o
destino da munição seria favelas do

Brenno Carvalho / Agência O Globo

Militares do Exército fazem buscas para recuperar
munição furtada em quartel da Brigada Paraquedista
Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.
O desvio dos projéteis teria
ocorrido no dia 30 de maio, num
esquema montado para furtar o ma-

terial da Sala de Apronto Operacional do quartel da brigada. Segundo
os investigadores do Exército, os
acusados aproveitaram uma brecha
no controle do armamento.
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Garantia do futuro

Queimados discute saúde neonatal

Palestras aconteceram no auditório da SEMUS. Teste do Pezinho
é oferecido gratuitamente em todas as unidades do município
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO
uidar e preservar a saúde dos
recém-nascidos é fundamental para garantir o futuro de
nossos pequenos. Por isso, a Prefeitura
de Queimados, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, promoveu na última terça-feira, o I Fórum Intersetorial
de Saúde da Criança e do Adolescente
com o tema: “A Importância e os desafios da triagem neonatal no município
de Queimados”.
A Triagem Neonatal é uma ação
preventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas
ou infecciosas no período neonatal a
tempo de interferir no curso da doença
com tratamento precoce específico e

diminuição - ou mesmo eliminação das sequelas associadas à cada doença.
Em parceria com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) - RJ, a iniciativa destacou a
necessidade da realização do teste do
pezinho nos primeiros cinco dias de
vida do bebê, pois, de acordo com a
Coordenadora Geral do instituto, Carina Pinheiro, esse período é essencial
para o diagnóstico. “O Teste do Pezinho é responsável por detectar diversas
doenças e a coleta de gotas de sangue
do calcanhar do recém-nascido deve
ser feita entre o 3º e o 5º dia de vida
para tratamentos com mais precisão”,
garantiu a bióloga.
A Secretária da Pasta, Drª Lívia
Guedes, destacou o compromisso da
gestão com medidas de saúde preven-

C

THIAGO LOUREIRO/PMQ

Fórum Intersetorial de Saúde da Criança e do Adolescente debateu o tema: ‘ Importância e os desafios da triagem neonatal no município de Queimados’
tiva. “Queimados conta com o serviço os bebês tenham uma vida saudável Regina, adiantou detalhes sobre os pró- fazemos o atendimento em demanda
de triagem desde 2011, no antigo Pos- com tratamento precoce para eventuais ximos exames a serem realizados pelas livre, de forma que qualquer pessoa de
to da Pedreira. Hoje ampliamos a área diagnósticos”, afirmou a gestora.
unidades municipais de saúde. “Esta- qualquer bairro pode ser atendida para
de alcance para que todas as nossas
Já a responsável pelo Programa de mos trabalhando para implementar em realizar a triagem. Tudo porque preunidades municipais realizem o Teste Atenção Integral à Saúde da Criança e nosso município os testes de oximetria conizamos o atendimento mais rápido
do Pezinho. Queremos garantir que do Adolescente de Queimados, Sandra de pulso, olho e orelha. Além disso, possível”, concluiu a servidora.

Unidades de saúde que realizam o Teste do Pezinho

Clínica da Família Mauro
Ferreira de Castro (Travessa
Campo Alegre, s/nº, Belmonte); Clínica da Família Regina de Brito (Rua Fabrício, s/
nº, Conceição); Clínica da Família José Elias Peixoto (Rua
Ana Nóbrega, s/nº, lote 12,

Inconfidência); Clínica da Família Pastor Rosalvo Dantas
(Rua Juno, s/nº, Valdariosa - 21
3698-5056); Estratégia em Saúde da Família Vila Americana
(Av. Antônio Luziario, nº 1689,
Vila Americana); Unidade Básica de Saúde Júlio Barros (Rua

Alesia Santos do Nascimento,
s/nº, Paraíso - 21 3778 8430);
Clínica da Família Miguel Luiz
de Carvalho (Estrada das Piabas, s/nº, Eldorado - 21 3698
8717); Clínica da Família Maria de Lurdes Campelo (Estrada
das Piabas, nº 111, Santa Rosa);

Unidade Básica de Saúde Fazendinha (Rua da Conquista, s/
nº, Distrito Industrial); Clínica
da Família Esmelinda Pinto de
Souza (Av. Berna, lote 03 quadra 02, Vila Central); Clínica da
Família Irlan de Souza Macedo
(Rua Deodoro de Almeida, s/nº,

Parque Santiago); Unidade Básica de Saúde Belmira Vargas
(Rua da Batalha, nº 31, Roncador); Clínica da Família Maria
Agrael de Oliveira (Rua Dona
Narcisa Pereira, s/nº, Luiz Camões - 21 3698 2642); Clínica
da Família Robson Romero de

Oliveira (Estrada Padre José de
Anchieta, nº 315, São Jorge - 21
3698 4642); Estratégia em Saúde da Família Santo Expedito
(Rua São Roque, nº2, Santo Expedito); Estratégia em Saúde da
Família Jardim da Fonte (Estrada das Piabas, s/nº, Eldorado).

Saúde oferece treinamento para equipes das UPAs Estado repassa R$ 43 milhões para as prefeituras
Reprodução

Subsecretária de Gestão e Atenção Integral à Saúde, Mariana
Scardua, participou da abertura da capacitação
Com a finalidade de implementar linhas de cuidado aos
pacientes com sintomas de
Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM), mais de 200 profissionais de saúde das Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) participaram de treinamento para a validação
desse tipo de protocolo.
A subsecretária de Gestão
e Atenção Integral à Saúde,
Mariana Scardua, participou
da abertura da capacitação.
Ela afirmou que a Secretaria
de Saúde pretende estimular
a qualificação dos profissionais de saúde “de modo
a melhorar as condições de
trabalho”.

Protocolo adotado com
toda a equipe multiprofissional, potencializando as chances de bons resultados ao
pacientes, o Programa IAM
- instituído pelo Estado do
Rio de Janeiro – é referência
no país, segundo afirmou o
médico Antônio Ribeiro, coordenador do projeto.
“O Estado dá ênfase em
um programa que faz a diferença lá na frente”, ressaltou
o médico, que ainda afirmou
que todas as unidades do estado contam com o aparelho
de Eletrocardiograma e Telemedicina.
Para Elson Santos Oliveira, da equipe de Unidades

Pré-Hospitalares, é de grande importância manter os
profissionais
atualizados.
“Tem de ampliar essas capacitações de forma a ter um
conhecimento mais assertivo
para oferecer à população
um atendimento de excelência”, disse.
Representando o superintendente das Unidades Hospitalares do estado, Eduardo
Lemine, falou da importância das parcerias realizadas entre o Estado do Rio
de Janeiro, os municípios e
Ministério da Saúde. “Dessa maneira, podemos tratar
adequadamente nossos pacientes”, resumiu.

O Governo do Estado repassou, nesta semana, R$ 43 milhões
para os 92 municípios
fluminenses. O depósito feito pela Secretaria
de Fazenda refere-se ao
montante arrecadado no
período de 27 a 31 de
maio. Os valores correspondem à distribuição
de parte da arrecadação
dos tributos IPVA, IPI
e ICMS às administrações municipais.
Desde o início deste ano, ao adicionar
as cotas-parte e os repasses relacionados às
transferências federais
e à receita diretamente
arrecadada pelo Estado,
os municípios receberam um total acumulado de 5,52 bilhões.
Os depósitos semanais
são feitos por meio da
Secretaria de Fazenda,
conforme prevê a Lei
Complementar nº 63, de
11 de janeiro de 1990.
As consultas dos valores dos exercícios anteriores podem ser feitas
no Portal do Tesouro do
site da Fazenda (www.
fazenda.rj.gov.br).
Os valores semanais

Reprodução

Os valores correspondem à distribuição de parte
da arrecadação dos tributos IPVA, IPI e ICMS
transferidos aos municípios fluminenses variam
em função dos prazos
fixados na legislação vigente. Dependendo do
mês, pode haver até cinco datas de repasses. As
variações destes depósitos oscilam conforme
o calendário mensal, os
prazos de recolhimento
tributário e o volume dos
recursos arrecadados. A
agenda de recolhimento
tributário pelos contribuintes está concentrada
no dia 10 de cada mês.
Índice de
Participação
dos Municípios
Os repasses aos muni-

cípios dos tributos IPI e
ICMS são liberados de
acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios
(IPM), apurados anualmente para aplicação
no exercício seguinte,
conforme determina a
Constituição Federal e
observado o disposto na
Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro
de 1990, nas Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de
dezembro de 1996, e nº
5.100, de 04 de outubro
de 2007, e nos Decretos
Estaduais nº 46.470, de
23 de outubro de 2018, e
nº 46.575, de 13 de fevereiro de 2019.

Cadeirinha pode reduzir acidentes em até 60% Agricultura ensina a criar Hortas Comunitárias
Reprodução

O uso da cadeirinha pode deixar de ser punido com multa
O uso da cadeirinha, que pode
deixar de ser punido com multa
segundo o projeto apresentado
pelo presidente Jair Bolsonaro, pode reduzir em até 60% a
chance de morte de crianças em
acidentes de trânsito, segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS).
No Brasil, o número de acidentes fatais com crianças trans-

portadas em veículos caiu 12,5%
desde que uso do item se tornou
obrigatório, em 2008, de acordo
com levantamento do Ministério
da Saúde. Naquele ano, foram
319 registros, contra 279 em
2017 (últimos dados disponíveis).
Esse número representa 40%
das 697 mortes de crianças no
trânsito registradas em 2017. O
levantamento também abrange

atropelamentos e colisões envolvendo motocicletas e bicicletas.
O Seguro DPVAT, que indeniza vítimas de acidentes, também disponibilizou números
que apontam para a redução nas
mortes. Em 2008, foram registradas 1.703 indenizações com
crianças até 7 anos. Dez anos
depois, o número caiu 60%, para
680.
Os dispositivos de retenção
são obrigatórios no Brasil desde
2008, para crianças até 7 anos,
pela Resolução 277 do Contran.
O descumprimento é classificado como infração gravíssima,
com aplicação de 7 pontos, pagamento de R$ 293,47 e retenção do veículo até que a situação
seja regularizada. Ainda segundo OMS, nos Estados Unidos,
o uso das cadeirinhas reduziu
em 70% o número de mortes de
bebês e em pelo menos 54% de
crianças.

Divulgação

A formação estimula o cultivo de hortas comunitárias, escolares e comerciais
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seappa), em
parceria com a Emater-Rio,
realiza o curso Hortas Domésticas
com Base Agroecológica. Voltada
para o público urbano, rural e professores da rede pública e privada, a
formação leva base técnica e estimula
o cultivo de hortas comunitárias, es-

colares e comerciais.
A prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi a primeira a
entrar no projeto. Na cidade, mais de
300 famílias foram beneficiadas. São
quatro aulas de duas horas ministradas pelo engenheiro agrônomo Sidnei Filho, da Emater.
A iniciativa busca melhorar a qualidade de vida das pessoas, como apon-

ta o diretor de projetos da Seappa,
Alex Huah. “Esperamos estimular
a população fluminense a consumir
vegetais e hortaliças, além de oferecer
uma formação técnica aos participantes. Eles recebem certificado emitido
pela secretaria e Emater de que estão
aptos a trabalhar no plantio, semeadura e colheita de vegetais e hortaliças”,
explica Huah.
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Meio ambiente

Barra Mansa faz mutirão ‘verde’

Prefeitura promoveu ação no Parque Centenário. Devido aos serviços, local
foi fechado à visitação pública e reabertura está prevista para amanhã
Luis Eduardo
(Luisinho)

A

Secretaria de Manutenção Urbana
de Barra Mansa,
em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e a Subprefeitura da
Região Leste, iniciou ontem, o mutirão de limpeza
e manutenção no Parque
Centenário, popularmente
conhecido como Parque
da Preguiça. Durante a
execução dos serviços a
área ficará fechada a visitação pública. A previsão é
de que já amanhã, o local
seja reaberto. O prefeito
Rodrigo Drable esteve no
local e conferiu os serviços em andamento.
O secretário de Manutenção Urbana, César Carvalho, disse que entre os
serviços programados estão a limpeza das sarjetas,
bueiros, globos de ilumi-

nação, coxinho dos pássaros e outros animais, recuperação dos pórticos de
entrada e arandelas, podas
de árvores com a retirada
de galhos, folhas e resíduos, desratização, reparos
nos postes e no sistema
de iluminação do parque,
substituição das lixeiras
e reparos no piso, com a
realização de fresagem e
retirada de lodo.
“A recuperação do piso
do Parque, por ser tratar
de um trabalho mais extenso, deve ser prolongada
durante a próxima semana. Também estamos realizando o levantamento de
dados para refazer o sistema de iluminação elétrica
do local em sua totalidade
e, preparando o processo
de licitação para contratar
o serviço”, detalhou César.
O subprefeito da Região
Leste, Marco Chiesse, está
auxiliando a coordenação
das equipes do mutirão.

Divulgação/PMBM

“Aproximadamente
20
servidores públicos estão
atuando no mutirão, ação
de fundamental importância para a preservação do
Parque Centenário”, disse.
Ar mais limpo
Na opinião do secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável, Carlos Roberto
de Carvalho, o Beleza, o
Parque Centenário, localizado no Centro da cidade,
faz uma grande diferença
quando o assunto é preservação ambiental. “As
árvores centenárias ajudam na produção de água
e com certeza, tornam o ar
mais limpo. Tem ainda os
pássaros e outras aves que
se alimentam dos frutos
arbóreos, atuando como
agentes polinizadores e
dispersores das sementes na natureza. Na selva
de pedra que se tornou a
área urbana ter um Parque

Durante a execução dos serviços a área ficará fechada a visitação pública
como esse favorece a qualidade do ar que respiramos. É possível perceber a
diferença do clima logo ao
entrar na área”, explicou.
O Parque Centenário

foi criado na década de
1870, pelo engenheiro e
paisagista francês Auguste
François Marie Glaziou. A
unidade, em 1991, foi reorganizada pelo paisagis-

ta Burle Marx. Com nove
mil metros quadrados, o
local conta com diversas
espécies de árvores, entre
elas as palmeiras imperiais, figueiras da índia e

Rumos da educação em Resende Produção de iogurte natural em
Divulgação/PMR

sala de aula de Volta Redonda

Divulgação/PMVR

Evento aberto ao público acontece na sexta-feira e sábado, na Associação Educacional Dom Bosco
Profissionais da Educação e todas as pessoas que
tenham interesse em se inteirar sobre o planejamento
do setor no município estão convidados a participar
do IX Fórum Municipal da
Educação, que acontece na
Associação
Educacional
Dom Bosco, a partir desta
sexta-feira, dia 7. A programação do evento, que se
estende até o sábado, dia 8,
conta com palestra, apresentação musical e tudo sobre a
execução do plano municipal de educação, bem como
os resultados alcançados. Na
abertura do fórum, que acontece a partir das 18h, estarão
presentes diversas autoridades municipais, como o
Prefeito Diogo Balieiro Diniz, a Secretária Municipal
de Educação, Rosa Frech e
o presidente do Conselho de
Educação, Hilton Silva Neto.
De acordo com Rosa Frech,
o fórum deste ano é voltado
ao monitoramento do Plano
Municipal de Educação, visando expor os resultados do
planejamento feito ao longo
dos anos, desde 2015, quan-

do o texto foi aprovado em
Resende. Dois anos depois,
em 2017, o mesmo plano foi
revisado e alinhado às diretrizes nacionais. O PME de
Resende é válido durante
o decênio 2015-2025, mas
já passou por alterações. A
partir da Lei nº 3.328 de 14
de dezembro de 2017, sancionada pelo prefeito Diogo
Balieiro Diniz, de 14 metas
e estratégias definidas pela
lei original, o plano foi modificado para 24 itens. O encontro desta semana pode,
inclusive, discutir novas alterações e aprimoramentos.
“O fórum é um importante encontro bienal, no qual é
possível direcionar todas as
atenções para os rumos da
educação do município. Não
só os profissionais e autoridades, a oportunidade é válida para todos os cidadãos
que tenham interesse em se
engajar e fazer a diferença,
opinando e se inteirando
sobre o Plano Municipal.
Por isso, o convite é feito a
todos, afinal, a educação é
um patrimônio e precisa ser
devidamente acompanhada”,

explica o presidente do Conselho De Educação, Hilton
Silva Neto.
Diversas
assembleias
precederam o fórum, com
o objetivo de apresentar os
dados relacionados à execução do PME, ou seja, iniciar
uma reflexão sobre o que foi
planejado e as metas alcançadas até o momento. A partir desta sexta-feira, além da
apresentação dos resultados,
serão verificadas as ações
positivas e aquelas que necessitam de ajustes ou alterações dentro do plano. Confira a programação completa:
Sexta-feira, dia 07/06, a partir das 18h: - Credenciamento - Abertura solene - Apresentação Cultural: Orquestra
de Cordas da Educação de
Resende - Palestra: Plano
Municipal de Educação:
Planejamento, Avaliação e
Política Pública em Ação.
Professor Celso Vasconcellos. Sábado, dia 08/06, a
partir das 8h: - Apresentação
da Secretaria Municipal de
Educação - Apresentação do
monitoramento dos resultados do plano

Xadrez nas escolas em Quatis

Uma das ações pedagógicas realizadas pela Secretaria Municipal
de Educação, o projeto “Xadrez
nas Escolas”, que ensina os estudantes a jogar as partidas de xadrez,
começou a ser desenvolvido recen-

temente, de forma experimental,
dentro do próprio turno do aprendizado convencional, na Escola
Municipal Julieta Pereira Sampaio,
que se localiza no Centro da cidade.
Nos anos anteriores, a atividade

acontecia no contraturno dos alunos (horário diferente ao período de
estudo dos alunos na sala de aula).
Agora, na Escola Municipal Julieta
Sampaio, o aprendizado (foto) vem
sendo disponibilizado no próprio

Aula prática de Ciências favoreceu o aprendizado de alimentação saudável
A professora de Ciências
do Colégio José Botelho de
Athayde, Andrezza Rodrigues, fez uma aula prática
para duas turmas do 7º ano
do Ensino Fundamental da
FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda),
orientando-os na produção
de iogurte natural, dentro do
objetivo de divulgar os hábitos de manter uma alimentação saudável. A aula aconteceu no refeitório da escola
e participaram cerca de 70
alunos.
O prefeito Samuca Silva
disse que o projeto iniciado
é um passo importante para
hábitos melhores na alimentação. “Alimentos naturais
ajudam as pessoas a conquistar uma longa vida, com
saúde. Os alunos levarão o
ensinamento para as suas
casas, e serão os primeiros a
valorizar o consumo de alimentos naturais, orgânicos,
e trocar hábitos errados por
uma alimentação saudável”,
afirmou o prefeito.
As embalagens foram colocadas em uma caixa térmica onde permanecem de 4 a 6
horas para a metabolização,
processo em que a bactéria
viva se alimenta dos ingre-

turno em que os alunos estudam,
pelo tempo de 45 minutos, uma
vez por semana, para turmas do
primeiro ao quinto ano do ensino
fundamental.
Nas próximas semanas, mediante uma avaliação e a realização
de possíveis ajustes, este novo sistema do projeto será estendido às

dientes do leite e se transforme em iogurte. Após este
período, pode se acrescentar
açúcar, adoçante ou mel, e
escolher um tipo de fruta,
bater no liquidificador. O ensinamento será também tema
da prova de Ciências em
salas de aulas para medir o
aprendizado dos estudantes.
Importância do
aprrendizado
A professora explicou a
importância do aprendizado. “A população brasileira
de uma forma geral precisa
muito de desenvolver hábitos de alimentação saudável.
Este iogurte somente vai fazer bem a saúde, ajudar na
digestão e fortalecer a imunidade alimentar, e evitar a
obesidade, entre outros benefícios ao corpo humano.
Além de econômico, pode
ser produzido em casa”, destacou Andrezza.
O presidente da Fundação Educacional de Volta
Redonda, professor Waldir
Bedê, destacou a qualidade do ensino. “O Projeto de
produção de iogurte da professora Andrezza, vem agregar conhecimentos e valores
nutricionais aos alunos, pa-

demais unidades de ensino da prefeitura. Com a fase experimental
do novo sistema de realização do
projeto “Xadrez nas Escolas”, os
professores terão mais horas para
as atividades de planejamento, estudo e formação continuada.
Entre os benefícios proporcionados pelo jogo do xadrez no

ralelamente ao conteúdo de
ensino. A FEVRE e o governo Samuca Silva incentivam
e aprovam as experiências,
metodologias e métodos que
fomentam a criatividade dos
professores e alunos”, disse
Waldir.
O diretor geral do colégio, Gilson Rodrigues da
Silva Júnior, comentou as
aulas práticas de Ciências:
“Os alunos são muito motivados, principalmente para a
realização de práticas de alimentação saudável. A saúde
começa pela boca. É assim
que vamos visualizar adultos
saudáveis, que saberão minimizar e evitar as doenças
porque a alimentação correta
é tudo para a vida”, comparou.
A professora de Ciências
teve o apoio da responsável
pelo Laboratório de Ciência
do Colégio, Alessandra Nascimento. O laboratório implantado em algumas escolas
da Fevre, numa parceria com
a UFF (Universidade Federal
Fluminense) e Faperj (Federação de Amparo a Pesquisa
no Estado do Rio de Janeiro)
e serve como extensão de
aprendizado prático para os
alunos.

aprendizado dos estudantes, estão
os seguintes: o projeto desenvolve o raciocínio e a concentração;
trabalha a paciência; estimulada a
criatividade; auxilia na formação
da maturidade e na tomada de decisões por parte dos alunos; e ajuda
a assimilar outras disciplinas (matérias).

ATOS OFICIAIS

10

sexta-feira, 07 de junho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Áries
É um dia ótimo para
se divertir e realizar
atividades que estejam
em sintonia com o seu
momento. É favorável
realizar pequenas viagens e fazer
contato com parentes e pessoas
próximas.

Touro
O

céu

os

favorece

investimentos

destinados à família
ou ao imóvel. É um
dia positivo para ficar
em casa e organizar assuntos com
reserva e da sua intimidade. Está
confiante para realizar movimentos
ousados.

Gêmeos
É um dia excelente
para assumir posturas
com parentes e pessoas
de sua convivência.
Está
ótimo
para
promover viagens e estudos. Você
está em condições de expressar o que
pensa com objetividade e transpor os
desafios que abalam o emocional.

Câncer

Está
seguro
para
realizar investimentos
ousados e confiante
pela
busca
da
prosperidade. Sentese exigido a tomar decisões com
firmeza. A sua liderança deve ser
manifestada através da vontade e da
coragem.

Leão
Está em destaque e com
os caminhos mais claros,
sobre como deve guiar os
projetos. Entretanto deve
dar atenção aos exageros
e negligências que afetam as suas
ações. Aproveite o dia para analisar os
pormenores e tome decisões levando
em consideração as prioridades.

Virgem
O dia lhe dá condições
para perceber o seu
potencial e crescimento
profissional.
Está
sendo
levado
a
encarar a autoestima e
experiências de afetos com pessoas
que impactam o seu futuro. Acredite
mais em você e desenvolva a
autoconfiança.

Libra

É um dia positivo
para desenvolver os
projetos e experiências
com os amigos. Está
em condições de dar
passos ousados para realizar viagens,
estudos e contatos com pessoas que
agregam crescimento aos seus planos.

Escorpião
É um dia ótimo
para
desenvolver
as suas metas com
confiança e promover
a
prosperidade.
O
céu contribui com investimentos e
mudanças ousadas para a carreira e
metas. Mas ainda deve dar atenção aos
exageros envolvidos.

Sagitário
É um dia ótimo para
realizar projetos com
o cônjuge ou sócios. O
céu lhe dá condições de
viajar e estudar. Atenção
com as expectativas e sentimentos
depositados em uma pessoa. Deixe o
passado ir embora com amorosidade.
Os exageros atrapalham o seu
desenvolvimento.

Capricórnio
É um dia positivo
para desapegar-se de
uma rotina que não
funciona mais para o
seu desenvolvimento e
dar passos novos. É levado a realizar
mudanças pontuais no trabalho para
obter progresso emocional e espiritual.
Se estiver em busca de trabalho, os
caminhos são favoráveis.

Aquário
É um dia ótimo para
promover
progresso
e
crescimento
no
relacionamento. É um
dia para trocar com
a pessoa amada de
uma forma mais íntima e lidar com a
verdade sobre o momento que estão
passando.

Peixes
É um dia ótimo
para trabalhar e ser
produtivo.
Sair
da
rotina,
também
é
favorável! O céu lhe traz
crescimento e progresso profissional.
Esteja atento aos desperdícios que
podem bloquear todo o seu potencial.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO
CONTRATO Nº 029/2018
01 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO REAL.
02 - CONTRATADO: ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
03 - OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO EM PAUTA.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei Federal
n° 8.666/93.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4822/2017
06 - VALOR: R$ 8.957.017,92 (oito milhões, novecentos
e cinquenta e sete mil, dezessete reais e noventa e dois
centavos).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2019.
ANDERSON BARBOSA VALLIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empresa: COMERCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA EIRELI ME
CNPJ: 21.276.102/0001-04
Valor de R$ 1.391,52 (um mil, trezentos e noventa e um
reais e cinquenta e dois centavos)
Empresa: HS ATACADISTA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI
CNPJ: 30.200.054/0001-61
Valor de R$ 5.469,60 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
Empresa: LB1 SHOPPING COMERCIO EIRELI ME
CNPJ: 10.359.907/0001-03
Valor de R$ 15.957,12 (quinze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos)
Empresa: OMG4 PAPEL LTDA-ME
CNPJ: 22.800.145/0001-00
Valor de R$ 3.358,56 (três mil, trezentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e seis centavos)
Empresa: JEFFERSON DA COSTA LOPES MEI
CNPJ: 23.390.608/0001-75
Valor de R$ 3.558,00 (três mil, quinhentos e cinquenta
e oito reais.)
Empresa: NARDELLI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.188.725/0001-83
Valor de R$ 4.600,32 (quatro mil e seiscentos reais e
trinta e dois centavos)
Solicito emissão de empenho.

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 604/2018
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 PRESENCIAL n° 034/2019 que
objetiva a AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS,
Porto Real, 6 de junho de 2019
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MURobson Paulino da Silva
NICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO no
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo
processo administrativo 604/2018, às empresas:
Empresa: DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
HOMOLOGAÇÃO
CNPJ: 17.511.935/0001-35
PROCESSO 1936/2019
Valor de R$ 7.337,32 (sete mil, trezentos e trinta e sete
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
reais e trinta e dois centavos)

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 PRESENCIAL n° 039/2019 que objetiva
a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO E
FORNECIMENTO DE PLACAS EM PVC, atendendo
a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (SMCT) no
processo administrativo 1936/2019, à empresa:
Empresa: GRÁFICA DO PATRONATO LTDA ME
CNPJ: 27.179.316/0001-49
Valor de R$ 21.174,00 (vinte e um mil, cento e setenta
e quatro reais.)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 6 de junho de 2019
Ricardo Leite Moraes
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO
CONTRATO Nº 032/2017
01 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO REAL.
02 - CONTRATADO: VALTAIR FRANCISCO LIMA
03 - OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO EM PAUTA.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei Federal
n° 8.666/93.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2576/2017
06 - VALOR: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses
08 - DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2018.
LUÍS FERNANDO GRACIANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

P O R T A R I A Nº 196/2019
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
P O R T A R I A Nº 195/2019
R E S O L V E:
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Art. 1º - Fica criada a Comissão de Fiscalização e NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
Acompanhamento de Concessão de Diárias – COFACODI SÃO CONFERIDAS POR LEI,
que será composta pelos servidores Luiz Alexandre Silva de
Barros, Alessandro José de Oliveira Machado e Maxwell Faria
R E S O L V E:
Leite.
Art. 1º - Fica criada uma Comissão que cuidará da restauração
Art. 2º - Essa Comissão será responsável por certificar o dos processos de diárias consumidos pelo incêndio ocorrido
cumprimento da Lei nº 4.840/19 e sua regulamentação nos nas dependências desta Casa, sendo esta composta pelos
processos de concessão de diárias.
servidores Luiz Alexandre Silva de Barros, Rafael Batalha
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Ferreira da Silva, Maxwell Faria Leite, Alessandro José de
Oliveira Machado e Márcio Roberto de Oliveira.
Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 06 de junho de 2019.
Art. 2º - Essa Comissão será responsável por restaurar, no que

for possível, os processos de diárias de cursos dos anos de
2010 a 2018.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 05 de junho de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente
ERRATA
Na Portaria N° 193, de 31 de maio de 2019.
Onde se lê: CELI TAVARES MOREIRA CORREA
Leia-se: CELI TAVARES DA SILVA RIBEIRO
Nova Iguaçu, 06 de junho de 2019.
Felipe Rangel Garcia
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
legais, de acordo como Art. 80, §7º da Lei Orgânica do Município e do Art. 249, 1º do Regimento Interno, Promulga:
LEI Nº 3.740 DE 11 DE ABRIL DE 2019.
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS TIPO SHOPPING CENTER COLOCAREM A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES E FUNCIONÁRIOS O
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1º É obrigatório aos estabelecimentos comerciais tipo shoppings centers, disponibilizarem aos clientes e funcionários,
serviço de atendimento de primeiros socorros.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais denominados “shopping center”, que vierem a ser construídos ou que já estiverem
em funcionamento no Município de Itaguaí, deverão contar
com espaço físico, de fácil acesso, para atendimento de primeiros socorros.
§1º O horário de atendimento do ambulatório será
coincidente com o funcionamento das lojas.
§2º O atendimento de primeiros socorros será realizado
gratuitamente.
Art. 3º O espaço físico mencionado no Artigo 2º deverá dispor
de equipamento básico para atendimento primário e 01 (um)
profissional capacitado para realizar o devido atendimento.
Art. 4º Na ocorrência de caso grave, que exija tratamento
continuado, todas as providências posteriores ao atendimento
de primeiros socorros serão de responsabilidade do próprio
paciente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI Nº 3.742 DE 11 DE ABRIL DE 2019.
CRIA A FEIRA LIVRE DO BAIRRO CHAPERÓ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Art.1º Fica criada a feira livre do Bairro Chaperó que se destina a venda, exclusivamente no varejo, de hortifrutigranjeiros,
alimentícios e artesanatos.
Art. 2º As atividades de comércio na feira livre do Bairro Chaperó só poderão ser exercidas por comerciantes de grupo
informal e entidade associativa local e das comunidades circunvizinhas, categorizados e devidamente cadastrados junto
ao Município.
Art. 3º Para efeito desta Lei entende-se:
I- produtor: pessoa física, caracterizada como agricultor fami-

liar com produção agropecuária própria localizada dentro do
Município de Itaguaí e comunidades circunvizinhas, devidamente cadastrada como feirante na Secretaria Municipal de
Agricultura;
II- grupo informal: produtores familiares organizados informalmente para desenvolver atividades com objetivos comuns
para a comercialização de produtos da agricultura familiar produzidos por seus associados;
III- entidade associativa: instituição representativa da agricultura familiar com personalidade jurídica formada com o objetivo de comercializar formalmente a produção de seus associados.
Art. 4º Na feira livre da agricultura familiar do Bairro do Chaperó poderão ser comercializados os seguintes produtos:
I- carnes frescas, congeladas, defumadas e seus derivados;
II - bebidas;
III- doces e salgados;
IV- frios e derivados;
V- peixes vivos;
VI- frutas, legumes e tubérculos;
VII - flores e artesanato;
VIII- geleias;
IX- conservas de produtos de origem vegetal e animal;
X- flores naturais.
Parágrafo único. Só será permitida a venda de produtos e
subprodutos de origem animal e abatidos frescos, como: frangos, leitoa e seus derivados artesanais, leite, queijos, e outros
devidamente embalados e com a liberação dos órgãos competentes.
Art. 5º Compete ao Executivo Municipal:
I- expedir o alvará de licença para funcionamento da feira livre
do Bairro Chaperó:
II- cadastrar os feirantes;
III- a fiscalização, manutenção da ordem e da disciplina, assim como a segurança no expediente da feira livre do Bairro
Chaperó;
IV- recolher o lixo acondicionado pelos feirantes.
VI- colocar tabela de preços, em conformidade com a legislação pertinente, quando houver;
VII- aferir os pesos, balanças e medidas de acordo com as
normas pertinentes, indispensáveis ao comércio de seus produtos;
VIII- apresentar servidores devidamente identificados com documentação funcional no ato de fiscalização;

IX- observar o Regimento Interno da feira livre do Bairro Chaperó;
X- observar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação
sanitária pertinente.
Art. 6º A feira livre do produtor funcionará aos domingos e sábados, no horário de 6:00 (seis) às 14:00 (quatorze) horas.
Parágrafo único. Poderá, a critério do Executivo Municipal,
em parceria com a Associação dos Moradores do Bairro do
Chaperó, designar outros dias e horários para a realização
da feira livre.
Art. 7º A Prefeitura Municipal editará Decreto determinando o
local da feira livre do Bairro Chaperó, bem como as mudanças
de datas e horários, na hipótese contida no parágrafo único do
artigo 6º desta Lei.
Parágrafo único. A Associação dos Moradores do Bairro do
Chaperó sugerira ao Executivo Municipal as eventuais necessidades de mudança de local, horário e dia de funcionamento
da feira.
Art. 8º É vedado ao feirante:
I- colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos
fora do limite da barraca;
II- vender gêneros falsificados, impróprios para consumo,
deteriorados ou condenados pela fiscalização sanitária
ou ainda sem pesos ou medidas;
III- deslocar a barraca dos pontos determinados pela administração da feira livre do Bairro Chaperó;
IV- se negar a vender produtos fracionadamente nas proporções mínimas que forem fixadas;
V- sonegar ou recusar a vender mercadorias.
Art. 9º Na feira livre do Bairro Chaperó também poderão ser
realizados shows e atrações artísticas em geral, desde que
devidamente autorizados pela Municipalidade e órgãos competentes.
Art. 10. Não é permitido aos feirantes abandonarem mercadorias restantes que não tenham sido vendidas, cuja sobra
deverá ser imediatamente recolhida
Art. 11. Findado o horário de funcionamento da feira, a Prefeitura Municipal realizará a limpeza da área, no prazo mais
célere possível.
Art. 12. A manutenção da ordem e da disciplina, bem como a
segurança no expediente da feira, estará a cargo da Polícia
Militar, a qual deverá ser solicitada pelo Chefe do Executivo
Municipal.
Art. 13. Haverá durante a feira, fiscal da Prefeitura Municipal,
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atos oficiais

Costelinha
assada com
mandioca
Ingredientes
1 kg de costela suína 1 cebola picada
2 dentes de alho 1
xícara (chá) de vinho
branco 1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida • óleo
para fritar • sal a gosto • pimenta-do-reino
a gosto

Modo de preparo
Tempere as costelinhas com a cebola, o
alho, o vinho, o sal e a
pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leveà geladeira por 3 horas,
regando de vez em
quando com a marinada.
Coloque as costelinhas em uma assadeira, regue com a
marinada, cubra com
papel-alumínio e asse
em forno, preaquecido, a 220 ºC durante
40 minutos.
Retire o papel alumínio, regue as costelinhas com o molho
que se formou na
assadeira e deixe no
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca
(também conhecida
como macaxeira e
aipim) na água com
sal até ficarem macias.
Escorra bem e frite no
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

Estrogonofe
de carne
Ingredientes
500 gramas de alcatra cortada em tirinhas 1/4 xícara (chá)
de manteiga 1 unidade de cebola picada
1 colher (sobremesa)
de mostarda 1 colher
(sopa) de ketchup
(ou catchup) 1 pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de
tomate sem pele picado 1 xícara (chá)
de cogumelo variado
| variados escorridos
1 lata de creme de
leite • sal a gosto

Modo de preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte a carne e tempere com o sal.
Mexa até a carne
dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a
pimenta-do-reino e o
tomate picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e a
carne macia, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz e batata palha.

a fim de observar e fazer observar as disposições da presente
Lei e do Regimento Interno em parceria com representante da
Associação dos Moradores do Bairro do Chaperó.
Art. 14. Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente
com a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Agricultura, fiscalizar a produção, a qualidade, a origem e a venda
dos alimentos.
Art. 15. Poderá ser estabelecido um período de 180 (cento
e oitenta) dias para o funcionamento da feira livre do Bairro
Chaperó, a título experimental.
Art. 16. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que
couber.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI Nº 3.745 DE 25 DE ABRIL DE 2019.
CRIA VAGA DE PARADA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art. 1º Ficam criadas vagas destinadas a parada para embarque e desembarque em frente locais de grande movimento
como agências bancárias, restaurantes, templos religiosos e
centros comerciais no Município de Itaguaí.
Art. 2º Durante o tempo de parada nas referidas vagas o veículo deverá permanecer com o pisca alerta ligado.
Art. 3º As vagas a que se referem o Art. 1º serão demarcadas
pelo órgão competente da municipalidade com a colocação de
placas indicativas, em qualquer lado da rua, no prazo máximo
de 90 dias da vigência desta Lei.
Parágrafo único. A ausência de placas de sinalização não inviabiliza a parada para embarque e desembarque, ficando o
órgão responsável pela fiscalização de trânsito impedido de
autuar o motorista que realizar a parada criada nos termos
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
LEI Nº 3.746 DE 25 DE ABRIL DE 2019.
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO HOSPITAL DO
MUNICÍPIO AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL E ACESSÍVEL AO
PÚBLICO A LISTA DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS E DOS RESPONSÁVEIS PELO PLANTÃO.
Art. 1º Fica o Hospital Municipal São Francisco Xavier obrigado a divulgar diariamente, em local visível e de fácil acesso ao
público, especialmente nas entradas principais dos pacientes,
a lista com nome completo dos médicos e enfermeiros plantonistas.
Art. 2º Na lista a que se refere o artigo anterior deverão constar o registro profissional, especialidade, bem como nome dos
responsáveis pela chefia do plantão.
Parágrafo único. Em caso de troca de escala ou substituição
por qualquer motivo, deverá constar na lista de plantonista os
dados do profissional inicialmente escalado e do respectivo
substituto.
Art. 3º As escalas médicas deverão ser previamente disponibilizadas à Comissão de Saúde da Câmara Municipal de
Itaguaí.
Art. 4º O eventual descumprimento das obrigações estabelecidas na presente Lei sujeitará o infrator às sanções previstas
no Estatuto dos servidores Públicos do município de Itaguaí.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Art. 5º O animal comunitário não poderá ser capturado como
revogadas as disposições em contrário.
animal errante, exceto nos casos em que esteja acometido
por zoonose grave ou sem tratamento disponível e que possa,
LEI Nº 3.747 DE 30 DE ABRIL DE 2019.
desta forma, colocar em risco a saúde dos demais animais da
ESTABELECE A PARADA SEGURA NO PERÍODO NOTUR- comunidade ou da população que com ele convive.
NO NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.
Art. 6º Serão responsáveis-tratadores do animal comunitário
Art. 1º Estabelece norma para embarque e desembarque dos aqueles membros da comunidade que com ele tenham espassageiros, no período noturno, no transporte coletivo de Ita- tabelecido vínculos de afeto e dependência recíproca e que
guaí denominado “Parada Segura”.
para tal fim se disponham voluntariamente.
Parágrafo único. Para efeitos dessa Lei, considera-se por Parágrafo único. Os responsáveis-tratadores serão cadastra“Parada Segura” a obrigatoriedade do motorista de ônibus de dos pelo órgão supracitado e receberão crachá do qual constransporte coletivo, assim como o transporte alternativo que tará qualificação completa e logotipo da Prefeitura de Itaguaí.
atue sob a concessão ou permissão da Prefeitura a pararem Art. 7º Caberá ao Poder Executivo Municipal determinar o óro veículo, sem desvio e dentro do itinerário previsto da rota, gão que procederá a implementação das disposições expresno lugar em que o passageiro, de qualquer idade, peça para sas nesta Lei.
parar o veículo.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução orçaArt. 2º Será considerado horário noturno, o período após às mentária da presente Lei correrão por conta das dotações pró19h (dezenove horas).
prias do Orçamento Municipal, suplementadas se necessário.
§1º Os condutores dos ônibus das empresas Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
concessionárias e do transporte alternativo, quando
estiverem em seu trajeto regular das respectivas linhas, LEI Nº 3.753 DE 09 DE MAIO DE 2019.
se solicitados pelo passageiro, deverão parar o veículo INSTITUI A ATIVIDADE DE GINÁSTICA LABORAL NO ÂMBIpara possibilitar o embarque e/ou desembarque destes TO DOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAem local que se sinta mais seguro.
ÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
§2º Nas ruas e avenidas principais do Município, as Art. 1º Fica autorizada a instituição da atividade de ginástica
paradas dar-se-ão a partir das 21h (vinte e uma horas).
laboral em todos os órgãos e departamentos da Administração
Art. 3º As empresas de transporte coletivo e alternativo de- Pública Municipal.
verão fazer campanhas orientadas aos seus colaboradores §1º A ginástica laboral tem que acontecer antes do início
para que cumpram a determinação contida nessa Lei e dispo- do expediente. As pausas para realização da ginástica
nibilize seu conteúdo em cartazes e/ou adesivos em locais de laboral serão contadas como tempo efetivamente
grande visibilidade, nos espaços internos dos veículos utiliza- trabalhado, vedada a prorrogação não remunerada da
dos no sistema rodoviário.
jornada de trabalho sob esse pretexto.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
§2º A ginástica laboral deverá ser executada por todos
os servidores que exerçam atividades que envolvam
LEI Nº 3.748 DE 07 DE MAIO DE 2019.
qualquer tipo de esforço físico repetitivo.
DISPÕE SOBRE O ANIMAL COMUNITÁRIO, ESTABELECE §3º Os exercícios de alongamento, específicos para cada
NORMAS PARA SEU ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE tipo de atividade, deverão ser executados por sessões
ITAGUAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
diárias de 15 a 20 minutos por dia.
Art. 1º Fica considerado como animal comunitário aquele que, §4º As sessões de ginástica laboral deverão ser oferecidas
apesar de não ter proprietário definido e único, estabeleceu no local de trabalho e orientadas por profissionais de
com membros da população do local onde vive vínculos de Educação Física licenciados, especializados em ginástica
afeto, dependência e manutenção.
laboral e devidamente registrados no seu conselho
Art. 2º Ficam estabelecidas normas de identificação, contro- (CREF-1).
le e atendimento a animais comunitários, na forma prevista §5º Na falta de profissionais para atender a demanda
nesta Lei.
de ginástica laboral, poderá dispor dos Profissionais,
Art. 3º O animal comunitário deverá ser mantido no local onde descritos no § 4º, lotados na Secretaria Municipal de
se encontra, sob os cuidados do Órgão Municipal para este Educação e Cultura para ministrarem as sessões,
fim apontado e cujas atribuições estão relacionadas a seguir: obedecendo a carga horária do Profissional. Até a
I- Receber, anualmente, a vacinação obrigatória e a despara- realização de concurso público para preenchimento das
sitação, conforme orientação veterinária;
vagas.
II- Ser castrado, possibilitando o controle populacional;
§6º Caso não haja os Profissionais descritos no §4º,
III- Receber atendimento veterinário sempre que necessário; o Poder Executivo deverá proporcionar a qualificação
IV- Possuir carteira de vacinação atualizada, que deverá ser necessária dos Profissionais citados no §4º.
mantida em posse do tutor representante voluntário e disponí- Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 dias após a data de sua
vel para apresentação, sempre que solicitada.
publicação.
Art. 4º O animal comunitário devidamente cadastrado terá Câmara Municipal de Itaguaí, 04 de junho de 2019. (a) Rubem
prioridade na inserção em programas políticos de controle po- Vieira de Souza – Presidente.
pulacional cirúrgico gratuito.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L FORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
06 DE JUNHO DE 2019. PUBLICADO EM
07/06/2019 – CÓD-PMBR 103.
PORTARIA Nº0217/GP/2019 DE 06 DE JUNHO DE
2019
O Prefeito do Município de Belford Roxo, usando
das atribuições que lhe conferem, atendendo determinação Judicial extraída nos Autos do Processo
0017462-19.2015.8.19.0008, resolve nomear: RITA
DE CÁSSIA CASTRO DELGADO SIMÕES, no cargo
efetivo de Professor II (1ª à 4ª série) em decorrência
de aprovação no concurso público descrito no Edital
n.º 01/2012.
MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
Prefeito em Exercício
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD

Nomear, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LOURIVAL DE FIGUEIREDO NETO, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo,
símbolo CC-4, na Procuradoria Geral do Município.
PORTARIA Nº 2166/SEMAD/2019 DE 06 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIMONE CRUZ DA SILVA, do cargo em comissão de Subcontrolador Geral, símbolo CC-1, da
Controladoria Geral do Município.
PORTARIA Nº 2167/SEMAD/2019 DE 06 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIMONE CRUZ DA SILVA, para exercer o cargo
em comissão de Chefe de Gabinete do Procurador
Geral, símbolo CC-1, na Procuradoria Geral do Município.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327

PORTARIA Nº 2162/SEMAD/2019 DE 06 DE JUNHO
DE 2019.
Excluir: UILIAN EULALIO BARBOSA, da PORTARIA Nº 2138/
SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publicada no Jornal Hora H em
06/06/2019.
PORTARIA Nº 2163/SEMAD/2019 DE 06 DE JUNHO
DE 2019.
Excluir: RENATA FONSECA PIRES, da PORTARIA Nº 2139/
SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publicada no Jornal Hora H em
06/06/2019.
PORTARIA Nº 2164/SEMAD/2019 DE 06 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, HUMBERTO GIOSEFFI NETO, do cargo em
comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da
Procuradoria Geral do Município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED
PORTARIA Nº 037/SEMED/2019 DE 06 DE JUNHO
DE 2019.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo,
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo
acompanhamento da aplicação dos recursos públicos
destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para
fiscais do seguinte contrato 011/SEMED/2019, objeto
do Processo nº 49/0000100/2017, Aquisição de
bebedouros industriais, fogões industriais, freezers e
geladeiras, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Educação.

•
PORTARIA Nº 2165/SEMAD/2019 DE 06 DE JUNHO •
DE 2019.

THIAGO MOREIRA PRATA- Matr.: 60/060651
AMILTON MACEDO – Matr.: 11/18533

•
RAFAEL GONÇALVES DE ARAÚJO – Matr.:
60/060523
PORTARIA Nº 038/SEMED/2019 DE 06 DE JUNHO
DE 2019.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo,
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo
acompanhamento da aplicação dos recursos públicos
destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para
fiscais do seguinte contrato 003/SEMED/2019,
Decorrente da Ata de Registro de Preço nº16/2018,
Instalações e Manutenções de condicionadores de ar
, para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Educação.
•
THIAGO MOREIRA PRATA- Matr.: 60/060651
•
AMILTON MACEDO – Matr.: 11/18533
•
RAFAEL GONÇALVES DE ARAÚJO – Matr.:
60/060523
Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº 165/GDP/PREVIDE/2019 DE 06 DE
JUNHO DE 2019.
Excluir, da PORTARIA Nº 154/GDP/PREVIDE/2019, a
seguinte matrícula nº 60406/2019.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
MAT. 60/362-2017
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Pós-morte de um guerreiro

Renato Carioca fala sobre o desafio
de assumir o comando da equipe
Novo técnico do Mecão não pretende arrancar o que Luizinho plantou

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

fatalidade que tirou
o técnico Luizinho
Lemos, na última segunda-feira (3) do comando
do time, deixou uma ferida
aberta em toda a família americana. Segundo os dirigentes
rubros, é necessário seguir em
frente e buscar, no campo, todos os objetivos para os quais
ele trabalhava. Neste sábado
(8), às 15h, no Alzirão, em
Itaboraí, a batalha recomeça
e o Gonçalense é o primeiro
adversário, em jogo válido
pela terceira rodada da Taça
Santos Dumont, o turno da
competição classificatória.
A escolha de um substituto
foi efetuada pela direção americana na última terça (4). Renato Carioca é o novo treinador. Conhecedor profundo do
America, formado na base do
clube, o ex-jogador rubro já
vinha sendo peça importante
na integração do departamento de futebol como supervisor
técnico. Agora, em nova função, terá o desafio de levar o
Mecão às metas amplamente
divulgadas, ou seja, o acesso
na B1 e o título da Copa Rio.

Renato, porém, não se esquiva da tarefa. Ele promete muito trabalho, valoriza o
planejamento que vinha sendo
executado e destaca a relação
especial com Luizinho, a quem
tinha como um irmão desde
meados da década de 1980.
Na entrevista ao site oficial
do clube ele falou da nova realidade pós-morte de Luizinho
Lemos.
>> Renato, o que te fez aceitar esse desafio num momento
tão difícil para os americanos?
>> Renato: O que estamos
vivendo é realmente muito
difícil para todos nós, clube e
torcedores. Conversamos muito e achamos melhor manter o
planejamento iniciado há três
meses. Trazendo um treinador
novo agora, teríamos de mexer
em tudo o que foi planejado.
Neste momento, precisamos
pensar no America em primeiro lugar.
>> Qual será a importância
do professor Lemos, como auxiliar-técnico, na condução do
grupo ao seu lado?
>> Renato Lemos é extre-

mamente importante, tanto
pela sua experiência como
pelo seu conhecimento. Nossa
comissão técnica está em plena
harmonia, muito unida.

Marcio Menezes / América Rio

>> E o emocional do grupo? Como trabalhar isso e trazer todos de volta ao ritmo de
competição?
>> Renato: Não tenho como
negar que todos sentiram esse
golpe duríssimo. Todos tivemos uma semana terrível,
porém, sabemos da nossa
responsabilidade e do profissionalismo que temos de
ter acima de tudo. Nunca
vamos esquecer do Luiz,
mas vamos transformar essa
dor como motivação para
nossa luta.
>> Você tem um bom
Carioca trabalha com fé: transformar a dor em motivação para conquistas
elenco em mãos. Pretende
fazer alguma mexida entre campeonato é duro.
da minha carreira e como do para o nosso torcedor.
os titulares?
supervisor técnico nestes
>> Luizinho era um grande últimos meses. Com Luizi>> Renato: Gostaria que
>> Renato: Começamos amigo seu. Que lições ele te nho, entendi que temos que soubessem, que estamos tramuito bem o campeonato e deixou para seguir em frente lutar sempre, contra todas balhando muito para levar o
vamos manter o time num nesse desafio?
as adversidades da vida. Ele America onde ele deve estar.
primeiro momento. Faresempre foi um guerreiro em O apoio de todos será muito
mos mexidas só se houver
>> Renato: Nós éramos tudo.
importante, para que o objetinecessidade. Contamos com como irmãos. Aprendi muivo seja alcançado. Vamos em
todo o plantel, porque o to com ele, tanto no início
>> Renato, deixe um reca- frente!

