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Rogério lisboa 
com um pé no 
PSC de Witzel

Prefeito de Nova Iguaçu frustra os planos do PR de colocá-lo para escanteio e aceita convite para filiar-se ao Partido 
Social Cristão com vistas as eleições municipais de 2020. Com a aliança que vinha sendo desenhada desde a inaugu-
ração do viaduto dos imigrantes, em março deste ano, quem ganha é a cidade da Baixada, segundo análise política 
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ganso é morto em 
assalto a depósito  
de gelo em Meriti
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livro ‘o Tesouro da 
Palhaça Beterraba’ será 
lançado em Nova iguaçu
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Desde pequenino, o guri tinha jeitinhos 
diferentes dos demais garotos da rua, o que 
sempre preocupou o pai político e a mãe, 
figura de destaque na sociedade daquela 
cidade bastante conhecida na Baixada. Vó 
Candinha descobriu: “O agora razola não é 
chegado ao sexo oposto”, conta.

A mãe teve de aceitar o quarto pintado 
de rosa e os pijamas com estampas reche-
adas de bolinhas e aquela ave de nariz en-
rolado. “A ave não deixa dúvidas na roupa 
do rapaz, que teve várias bonitonas na mão 
para namorar, mas preferiu dormir com 
primos”, completa Dona Cândida.  

Como o político passa muito tempo em 
Brasília, não teve tempo de mostrar ao ra-
pazinho, que o prazer com mulher é outra 
coisa. A coitada da mãe, católica roxa, já fez 
promessas para tudo quanto é santo e nada. 
O menino gosta mesmo é de outro menino. 

Não teve santo que desse jeito no garoto

Cria da Baixada Flumi-
nense, onde deu seus pri-
meiros passos no jornalismo, 
Cássio Bruno, após passa-
gem destacada pelo GLO-
BO, assina a coluna Informe 
do DIA com destaque. “O 
jornalismo nos move”, cos-
tuma dizer o também escri-
tor. Aquele Abraço, Cássio!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!
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Ed Motta em show ‘solo’ com piano e guitarra

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Juliana ‘Beterraba’ lima lança livro em Nova iguaçu

Repertório do espetáculo destaca grandes sucessos na carreira do cantor

amir Haddad

DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez 
no TopShopping, nes-
te sábado (15), a partir 
das 17h30, 23 candi-
datas estarão presen-
tes no empreendi-
mento para a seletiva 
do “Miss Nova Igua-
çu”. Sob coordenação 
de Noemi Rosseto, o 
concurso vai eleger 
uma candidata para 
representar e divulgar 
a cidade no concurso 
“Miss Estado do Rio 
de Janeiro”, previsto 
para novembro deste 
2019. O concurso vai 
acontecer, no 2º piso 
– expansão. 

Mais informações, 
com Noemi Rosset-
to, através do telefo-
ne (21) 99365-8333 
(WhatsApp). O Top-
Shopping fica na Av. 
Governador Roberto 
Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Tele-
fone: (21) 2667-1787

O ator e diretor Amir 
Haddad, apresentará 
o espetáculo “Assim 
falava Zaratustra”, li-
vremente inspirado 
na obra de Nietzsche, 
neste sábado 15, às 
20h na Sala de espe-
táculos que leva o seu 
nome.  

Amir é uma das 
maiores referências 
do teatro brasileiro, 
tendo reconhecimento 
mundial pelo seu tra-
balho. Entre as muitas 
premiações, honrarias 
e títulos que recebeu 
estão o de Dr. Hono-
ris Causa e de Cidadão 
Iguaçuano, que obteve 
pela Câmara de Verea-
dores de Nova Iguaçu. 
A Sala de Espetáculos 
Amir Haddad fica na 
Av. Getúlio de Moura, 
1302, Centro, Nova 
Iguaçu. Informações: 
3768-9250.

‘No Meu Coração Você 
Vai Sempre Estar’, 
‘Colombina’, ‘Fora Da 

Lei’, ‘Manuel’, ‘Caso Sé-
rio’, ‘Vamos Dançar’, ‘Ven-
daval’, ‘Daqui Pro Méier’, 
‘Tem Espaço na Van’. Es-
ses são alguns dos grandes 
sucessos de ED MOTTA 
que estão no repertório do 
show “solo” que ele faz 
neste dia 15, (sábado), às 
19h30, no Teatro Rival Pe-
trobras. Combinando uma 
variedade de sons vocais, 
o cantor, compositor, mul-
tiinstrumentista, arranja-
dor e produtor de trânsito 
internacional usa seu “Ed-
mottês” de maneira brinca-
lhona e sonora. É a música 
sem a “ditadura das letras”, 
como o artista mesmo diz.

Ed Motta carrega uma 
trajetória de sucesso. Seu 
estilo tem veia funk-soul, 
tritura influências que vão 
do jazz à canção brasilei-
ra, das trilhas sonoras de 
Hollywood ao rock, da mú-
sica clássica aos standards 
americanos, da bossa nova 
ao reggae. O resultado des-
se amálgama de referências 
já é reconhecido no mundo 
todo e confirmado nas tur-

nês que nos últimos anos 
rodaram a Europa, o Ja-
pão, os Estados Unidos e a 
América do Sul. Ed Motta 
é um artista que representa 
o talento brasileiro para o 
mundo.

Suas canções ganham 
vida no piano e na guitarra, 
apenas. E assim será neste 

show solo: no palco do Te-
atro Rival Petrobras estarão 
Ed Motta, um piano e sua 
guitarra. É essa configura-
ção que ajuda a enaltecer no 
repertório a chance de trazer 
temas que Ed tem prazer em 
tocar, músicas que tocam no 
inconsciente, relembrando 
baladas nacionais e interna-

cionais de grandes artistas. 
E assim ele desenvolveu um 
estilo muito próprio, total-
mente seu, único e prazero-
so de se ouvir.

O Teatro Rival Petrobras 
fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 – Centro/Cinelândia 
– Rio de Janeiro. Informa-
ções: (21) 2240-9796.

Desde o dia primeiro deste 
mês rola na Praça Rua Bar-
bosa, Centro de Nova Iguaçu, 
a Feira do Livro Emergir. O 
evento, pela primeira vez na 
Cidade, vai até o próximo dia 
30, sempre das 8h às 20h. Na 
realização conjunta estão a 
Prefeitura de Nova Iguaçu, a 
Secretaria de Cultura, a Fenig e 
a Emergir Livros.

Bastante animada, Juliana 
Lima, atriz e escritora de Nova 
Iguaçu (esquerda na foto), está 
convidando para o lançamento 
de seu primeiro livro ‘O Te-
souro da Palhaça Beterraba’, 
no sábado, 22, das 11h às 13 
horas. Beterraba é uma perso-
nagem que Juliana interpreta 
em contações de histórias para 
crianças e que vem agradando 
bastante por onde passa. “Con-
vido a todos para o lançamento 
do meu livro, um bate-papo e 
até fotos com a Palhaça Beter-
raba. Obrigado à Secretaria de 
Cultura pelo convite”, disse Ju-
liana Lima à coluna.

Filho de político confirma que é gay

Pijamas com bolinhas e peruzinhos



geral

Rogério vai trocar o PR pelo PSC
GERAL

Nova Iguaçu pode sair lucrando com ida do prefeito da cidade para o Partido Social Cristão do 
governador Wilson Witzel. A estratégia lança objetivos para as eleições municipais do próximo ano

3SexTa-feiRa, 14 De junho De 2019 

Elizeu Pires 
elizeupires.com

REPRODUÇÃO

de olho em 2020

MPF denuncia empresa de gás por despejo de chorume no Rio Sarapuí
REPRODUÇÃO

pR tentou fazer surpresa desagradável para Rogério, mas se deu mal

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) denunciou a em-
presa Gás Verde, responsável 
pelo processamento do biogás 
gerado com o lixo no aterro 
de Jardim Gramacho, em Du-
que de Caxias. De acordo com 
pescadores da região, haveria 
tubulações gigantescas do ater-
ro direto ao leito d’água, sendo 
uma vala com dezenas de me-
tros, camuflada por plantas na 
margem, com despejo de cho-
rume. O MPF quer a condena-
ção da empresa pelas práticas 
do crime previsto no artigo 54, 
§2º V, e §3º, da Lei nº 9.605/98, 
ou seja, crime ambiental por 
lançamento de resíduos sóli-
dos, líquidos ou gasosos, ou 
detritos, óleos ou substâncias 
oleosas, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em 
leis ou regulamentos. A Gás 
Verde, sucessora da empresa 
Novo Gramacho Ambiental 
Energia, assumiu a responsa-
bilidade, por concessão, pelo 
aterro metropolitano de Jardim 
Gramacho, que seria desati-
vado em 2012, com o fim de 
explorar o gás metano decor-
rente de decomposição de re-
síduos depositados no aterro. 
Contudo, a empresa violou 

condição específica de licença 
ambiental e causou poluição 
em níveis tais que resultam ou 
possam resultar em danos à 
saúde humana, ou que provo-
quem a mortandade de animais 
ou a destruição significativa da 
flora, por meio do lançamen-
to de resíduos líquidos, em 
desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regu-
lamentos. Além disso, deixou 
de adotar medidas de precau-
ção exigidas pela autoridade 
competente, no caso de risco 
de dano ambiental grave ou 
irreversível, por meio do der-
ramamento de chorume não 
tratado na Baía de Guanabara, 
no Rio Sarapuí e no manguezal 
presente no Aterro Metropoli-
tano de Jardim Gramacho. “A 
empresa assumiu a gestão e 
administração do aterro com 
grande passivo ambiental, e 
incumbiu-se da exploração de 
biogás, por meio de licencia-
mento ambiental junto ao o 
Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea). Ou seja, a empresa ex-
ploraria o biogás, mas também 
deveria promover a remedia-
ção das áreas contaminadas do 
entorno, bem como o monito-
ramento ambiental”, detalha a 

denúncia.

ação civil
 pública 

Em janeiro deste ano, o MPF 
moveu ação civil pública para 
que o Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) Inea 
n°07/2017 fosse declarado 
nulo, em razão da não obser-
vância da consulta prévia, li-
vre, formal e informada aos 
pescadores artesanais que so-
frem os impactos do derrama-
mento de chorume no Aterro 
de Gramacho. Além de decla-
rar nulidade do TAC, o MPF 
requereu ainda que o Estado do 
Rio de Janeiro e o Inea fossem 
impedidos de tomar qualquer 
decisão administrativa acerca 
dos danos socioambientais de-
correntes da poluição causada 
no Aterro de Gramacho, en-
quanto não houver a realização 
da consulta, nos moldes em 
que determina a Convenção no 
169, da OIT, aos povos tradi-
cionais da região.

 licença de 
opeRação da
 estação de 
tRatamento 

Para adequar as atividades e 

- procurador Julio araújo, do ministério público Federal detalhou a denúncia 

Ch a t e a d o 
por não ter 
seus inte-

resses encampados 
em Nova Iguaçu, o 
deputado Altineu 
Cortes (PR-RJ), es-
tava preparando 
uma surpresa de-
sagradável para o 
prefeito Rogério 
Lisboa e acabou 
se dando mal. A 
ideia seria entre-
gar o PR – parti-
do pelo qual Lis-
boa se elegeu em 
2016 – a adversá-
rios para deixar o 
prefeito na mão. O 
tiro saiu pela cula-
tra, pois Rogério, 
a convite do go-
vernador Wilson 
Witzel, está pron-
to para filiar-se ao 
PSC com vistas as 
eleições munici-
pais de 2020.

A aliança entre 

permitir a obtenção da licença 
de operação da estação de trata-
mento de chorume e da licença 
ambiental de recuperação do an-
tigo aterro controlado de Jardim 
Gramacho, além da licença de 
instalação para uma nova lagoa 
de chorume, o Inea firmou, em 
novembro de 2017, o TAC n° 
07 com as empresas Gás Verde, 
J Malucelli Construtora de Obras 

e Biogas Energia Ambiental. De 
acordo com os termos do TAC, 
dentro de 36 meses, as empresas 
deveriam adotar medidas am-
bientais relacionadas a suas ativi-
dades no aterro metropolitano do 
Jardim Gramacho, bem como, 
ao pagamento de multas decor-
rentes de infrações previstas na 
Lei 3.467/2000, e à execução de 
projetos de serviço de interesse 

ambiental aprovados no Banco 
de Projetos Ambientais do pró-
prio instituto. No TAC, estavam 
previstos três planos de ação. 
O primeiro tratava diretamente 
do aterro metropolitano. O ou-
tro do apoio financeiro à sala de 
situação do sistema de alerta de 
cheias. Já o último plano de ação 
remetia à gestão do manguezal 
de Gramacho.

o governador e o 
prefeito de Nova 
Iguaçu já vinha se 
desenhando desde 
a inauguração do 
viaduto do bairro 
Rancho Novo, e se 
concretizou com o 
aumento de R$ 1,5 
milhão para R$ 5 
milhões a ajuda 
mensal do gover-
no estadual para o 
Hospital da Posse. 
A parceria deve-
rá ser fortalecida 
com a liberação 
de recursos para a 
conclusão do via-
duto de Comenda-
dor Soares e com 
um esforço conjun-
to para a reabertura 
da antigo Hospital 
de Caridade Iguas-
su, desativado na 
gestão do prefeito 
Lindberg Farias, que 
deixou de repassar 
para a unidade os 
recursos transferi-
dos pelo Ministério 
da Saúde.

Justiça do RJ nega pedido de 
redução de pena de Cabral

Um pedido da defesa 
do ex-governador Sér-
gio Cabral para redu-
zir a pena do político 
foi negado pela Justiça 
do Rio de Janeiro. Em 
março deste ano, os ad-
vogados de defesa do 
ex-governador envia-
ram à Vara de Execução 
Penais do estado certifi-
cados de três cursos que 

ele concluiu já preso. As 
atividades somaram 1.030 
horas, o que equivale a 88 
dias de pena. O político 
está preso desde 2016 e 
as condenações já somam 
198 anos. 

A Lei de Execuções Pe-
nais prevê que caso o pre-
so estude, ele pode conse-
guir uma redução da pena. 
A cada 12 horas de estudo, 

é menos 1 dia no total da 
condenação. No presídio, 
Cabral fez cursos de espa-
nhol, jardinagem e paisa-
gismo, e também agrope-
cuária. O ex-governador, 
segundo a defesa dela, 
teve aulas no Instituto 
Universal Brasileiro.

Protocolar as petições 
demonstrando atividades 
acadêmicas de Cabral tem 

sido uma das estratégias 
da defesa par reduzir as 
penas às quais o ex-gover-
nador foi sentenciado. O 
ex-governador fez, inclu-
sive, o Exame Nacional 
do Ensino Médio, o Enem.

A Justiça justificou o se-
guinte para negar o pedido 
de Cabral. “Foram apre-
sentados diversos certifi-
cados, cujos cursos foram 
realizados em curtíssimo 
intervalo temporal, sendo 
que, a mera previsão do 
número de horas em cada 
certificado não permite 

as condenações do ex-governador 
sérgio cabral já somam 198 anos

 REPRODUÇÃO 

aferir o número de horas 
que o apenado cumpriu 
por dia”. Segundo a de-
cisão, nos documentos 

apresentados pela defesa 
não é possível conferir se 
houve controle de “auto-
ridade competente”.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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dia dos namorados

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Testes de diabetes podem 
sair bem mais caro em Japeri

Baile reuniu cerca de 100 alunos do Centro de Esporte e Lazer da Terceira 
Idade que celebraram o amor em festão realizado na última quarta-feira

Grupo da terceira idade se esbaldou no baile em comemoração ao dia dos namorados

idosos de Queimados caem na dança

Quem imagina um idoso 
no século XXI senta-
do fazendo crochê ou 

jogando dominó para passar o 
tempo, pode se surpreender com 
a disposição dos alunos do Cen-
tro de Esporte e Lazer da Terceira 
Idade de Queimados. Com muita 
empolgação pelo Dia dos Namo-
rados, cerca de 100 idosos parti-
ciparam de uma tarde dançante 
na última quarta-feira. O evento 
foi promovido pela Prefeitura de 
Queimados, por meio da Secreta-
ria Municipal da Terceira Idade. 

A festa, que durou cerca de 3 
horas, contou com brincadeiras, 
decoração especial, correio do 
amor para os casais se declara-
rem e ritmos como sucessos da 
jovem guarda, sertanejo e forró. 

voluntária i
O Estado do Rio vai ga-

nhar o Programa Direção 
Responsável, voltado para a 
avaliação voluntária de mo-
toristas de transporte de car-
gas ou de passageiros, com 
o objetivo de alertar sobre 
os problemas decorrentes do 
sono ou do repouso noturno 
dos profissionais. 

A Universidade Federal Fluminense irá re-
duzir o número de vagas em 2020 em função 
do corte de verbas pelo MEC. A preocupação 
agora é de quem sonha em estudar na univer-
sidade, já que com um número reduzido de va-
gas, o processo seletivo é mais concorrido.

A Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça decidiu receber a denúncia contra cinco 
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio investigados na Operação Quinto do 
Ouro, desdobramento da Lava-Jato que des-
vendou um esquema de corrupção no TCE-RJ.

REPRODUÇÃO/ELIZEU PIRES

agora é lei i
Escolas públicas e parti-

culares do RJ serão obriga-
das a incluir uma disciplina 
sobre prevenção contra aci-
dentes domésticos  no cur-
rículo. Segundo a lei sancio-
nada pelo governo do estado, 
as escolas deverão incluir o 
assunto em todas as séries do 
Ensino Fundamental.

Olha só que perigo, leitor!  A marquise de um estabele-
cimento comercial localizado ao lado de um posto de com-
bustível ameaça desabar sobre a cabeça de quem passa pela 
Estrada Antônio José Bitencourt, na região central de Ni-
lópolis. De acordo com informações, centenas de crianças 
utilizam o trecho diariamente de casa para a escola e uma 
possível tragédia não poderá ser evitada  caso a Prefeitura 
ou os responsáveis pelo imóvel não adotem providências. 
Uma tragédia anunciada.

atenção, pedestres, cuidado com a cabeça!Sancionada ii
É o que determina a Lei 

8.416/19 sancionada pelo 
governador Wilson Witzel e 
publicada no Diário Oficial do 
Executivo ontem. O governo 
deverá criar campanhas publi-
citárias para conscientização 
dos riscos de acidentes decor-
rentes do sono e da importân-
cia de exames preventivos.

Formação ii
A norma também exigirá 

que os estabelecimentos de 
ensino promovam seminá-
rios semestrais com o pro-
grama de Prevenção Con-
tra Acidentes Domésticos 
e na Escola (Precade) e as 
Comissões Internas de Pre-
venção de Acidentes e Vio-
lência Escolar (Cipave).

Um pacto interinstitu-
cional para garantir o cum-
primento da Lei 13.431, 
aprovada em 2017, que 
estabelece o sistema de 
garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes 
que tenham testemunhado 

ou sido vítima de violên-
cia, foi assinado ontem por 
integrantes do primeiro 
escalão do governo fede-
ral e do Poder Judiciário. 
A instituição de escuta 
especializada quando for 
necessário colher o depoi-

mento de jovens, está entre 
os mecanismos e práticas 
previstos na lei. O objetivo 
da escuta, segundo o pac-
to, é evitar que as crianças 
e adolescentes sofram ao 
ter que rememorar os fatos 
vivenciados anteriormente. 

A lei também trata da obri-
gatoriedade dos órgãos de 
saúde, assistência social, 
educação, segurança públi-
ca e justiça adotarem pro-
cedimentos para lidar com 
a revelação espontânea de 
violência.

Pacto vai garantir direito da criança em grupo de risco

REPRODUÇÃO/G1

direTo ao PonTo
Se depender da 

quantidade de in-
sumos licitada pela 
Secretaria de Saú-
de de Japeri, toda 
a população do mu-
nicípio mais pobre 
da Baixada Flumi-
nense poderá fazer 

testes de diabetes 
pelo menos sete ve-
zes por ano. É o que 
sugere uma ata de 
registro de preços 
homologada em fa-
vor da empresa A. 
Vitória Propaganda 
e Serviços. 

THIAGO LOUREIRO/DIVULGAÇÃO

Na Rua Carlos de 
Souza Fernandes, pró-
ximo ao número 1.094, 
em Olinda, o mato to-
mou conta da calçada, 
espaço público reserva-
do aos pedestres. Mo-
radores reclamam que 
o problema pode tra-
zer riscos a saúde por 
causa da proliferação 
de mosquitos, ratos e 
baratas que provocam 
doenças. Além disso, 
eles alegam que o tre-
cho ficou mais perigo-

nos bairros

Matagal invade calçada em bairro de Nilópolis
horahmunicipios@gmail.com

so porque facilita a 
ação de criminosos 
que costumam assal-
tar na região, aume-
tando a sensação de 
insegurança. O inter-
nauta que postou as 
imagens na página do 
Facebook ‘Amigos 
de Nilópolis’ alerta as 
autoridades do muni-
cípio para apresentar 
uma solução e levar 
melhoria de qualida-
de de vida para quem 
vive no bairro. 

BRASIL
Bolsonaro pede

 desculpas à deputada 
BRASÍLIA - Cumprindo de-

terminação judicial, o presidente 
Jair Bolsonaro pediu desculpas 
publicamente à deputada federal 
Maria do Rosário (PT-RS) por 
falas dirigidas a ela em 2014, 
quando afirmou que “ela não 
merecia ser estuprada”. Em nota 
publicada no Twitter, Bolsonaro 
manifestou o seu “integral e ir-
restrito respeito às mulheres”. Ele 
disse ainda ter relembrado o fato 
ocorrido em 2003, em que, após 
ser injustamente ofendido pela 
congressista em questão, que me 
insultava, chamando-me de estu-
prador, retruquei afirmando que 
ela ‘não merecia ser estuprada’”, 
escreveu o presidente.

DIVULGAÇÃO

Para a Secretaria Municipal da 
Terceira Idade, eventos como 
esses proporcionam a sociali-
zação: “O importante desses 
eventos é a sociabilidade e o 
fortalecimento dos vínculos 
entre os idosos. Eles são muito 
festeiros e desde que definimos 
a data do baile, todos participam 
com indicações para a decora-
ção”, frisou

Os amigos Sueli Freire (65) 
e Ivaldo Paiva (68) se mostra-
ram verdadeiros pés-de-valsa 
durante a comemoração. “Sem-
pre gostei de dançar, isso vem 
desde jovem. E essas ativida-
des dentro do CELTI, além de 
incentivar as atividades físicas, 
proporcionam uma interação 
com o grupo de alunos. Não 
perco uma festa dessas (risos)”, 
contou o aposentado morador 
do bairro São Roque.

Ao lado do esposo Carlos 
Bisbento (70), a escritora Regi-
na Goulart (56) também caiu na 
pista. “É uma das atividades que 
mais sinto prazer ao realizar. Não 
importa a minha idade, pois me 
sinto mais viva do que nunca. 
Faço musculação no espaço, mas 
sempre vou às aulas de danças 
para aprimorar os meus passos”, 
disse a moradora do bairro Paca-
embu.

Para participar das atividades 
do Centro de Esporte e Lazer da 
Terceira Idade Francisco Mari-
nho Quintanilha, os interessados 
devem ir até a Av. Maracanã, s/
nº, Vila Pacaembu, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h, com 
identidade, comprovante de re-
sidência, tipo sanguíneo, duas 
fotos 3x4 e atestado médico. O 
órgão também atende pelo telefo-
ne (21) 2665-6526.
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Brasil cai de virada para austrália, 
mas segue líder na Copa da França
 Time venceu o primeiro tempo por 2 a 1 com gols de Marta e Cristiane

 MUNDIAL FEMININO

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

CBF / DIVULGAÇÃO

Seleção Brasileira: ensaio marca
100 anos do primeiro título 

Precisando vencer, voltaço 
visita Juventude pela Série C

Rainha marta cobrou penalidade máxima com categoria e  fez  1  a  0,  ainda no primeiro tempo

Convocados para a 
Copa América 2019 ves-
tem a nova camisa branca, 
que será usada na estreia, 
pela primeira vez em en-
saio exclusivo. Confira o 
resultado.

O team brasileiro vai 
entrar em campo de 
branco nesta sexta-feira 
(14) pela estreia na Copa 
América Brasil 2019. 
Será um dia especial para 
o escrete mais vencedor 
do planeta. O time co-

mandado pelo técnico 
Tite ostentará a camisa 
branca que homenageia 
os 100 anos do primeiro 
título da Seleção Cana-
rinho: o Sul-Americano 
de 1919, nossa primeira 
Copa América. 

Os convocados para a 
edição deste ano vestiram 
o novo uniforme pela  pri-
meira vez em ensaio ex-
clusivo realizado durante 
a etapa de preparação da 
Seleção Brasileira. 

nova camisa 
bRanca

Inspirada no modelo 
utilizado naquela con-
quista de 1919, a camisa 
comemorativa apresenta 
uma gola polo clássica na 
cor azul e os mesmos atri-
butos do uniforme princi-
pal na mais alta tecnologia 
Vaporknit. Os detalhes 
nas mangas, números nas 
costas e no centro do pei-
to são registrados também 
em azul.

O Volta Redonda che-
gou ontem a Caxias do 
Sul-RS para enfrentar o 
Juventude e defender a 
sua permanência no G4 
do grupo B. A partida 
será nesta sexta-feira, 
dia 14, às 19h, no Alfre-
do Jaconi.

Para sair de campo 
com os três pontos e 
voltar a vencer na Série 
C do Campeonato Bra-
sileiro, o comandante 
Toninho Andrade defi-
niu em duas palavras as 
prioridades para o con-

fronto: foco e concen-
tração.

– Cobrei muito os jo-
gadores e precisamos 
melhorar o nosso foco 
e o poder de concen-
tração durante as parti-
das. Principalmente nos 
minutos finais, quando 
estamos cometendo er-
ros e tomando gols. Isso 
não pode acontecer! Te-
remos um jogo difícil 
pela frente, contra um 
time de tradição, com 
um elenco muito forte 
e que estará jogando em 

casa. Mas acredito que, 
pelo o que estamos jo-
gando e produzindo, te-
mos condições de voltar 
para casa com um gran-
de resultado – destacou.

O Esquadrão de Aço 
está na quarta coloca-
ção da chave, com nove 
pontos ganhos, um a 
menos que o São José, 
terceiro colocado. Na 
segunda posição vem o 
Juventude, com 12 pon-
tos ganhos. O líder é o 
Remo-PA, que soma 15 
pontos.  

Jogadores convocados desfilaram com o modelo centenário e não fizeram feio

Toninho: Precisamos melhorar o nosso foco e o poder de concentração”.

LUCAS FIGUEIREDO/CBF
ANDRÉ MOREIRA / DIVULGAÇÃO

O Brasil entrou em 
campo pela se-
gunda rodada 

do Grupo C da Copa do 
Mundo. Na quinta-feira 
(13), em Montpellier, 
após bom bom primeiro 
tempo, a Seleção Femi-
nina acabou sofrendo a 
virada por 3 a 2 para a 
Austrália, no Stade de 
la Mosson. Os gols da 
Seleção Canarinho fo-
ram marcados por Mar-
ta e Cristiane. Mesmo 
com a derrota, a Seleção 
permanece na liderança 
do grupo, somando três 
pontos.

O próximo compro-
misso do time brasileiro 
será diante da Itália, no 
último jogo da primeira 
fase, terça-feira (18), às 
16h, em Valenciennes. 

o JoGo
A atuação do Brasil foi 

praticamente impecável 
na etapa inicial diante da 
Austrália. Bem compac-
tada e fatal nos contra-
-ataques, a Seleção saiu 
para o intervalo vencen-
do por 2 a 1. O primeiro 
gol nasceu de boa troca 
de passes, de pé em pé, 
até Tamires encontrar 
Letícia Santos, que foi 
puxada pela camisa por 
Knight, dentro da área. 

A árbitra marcou pênalti. 
Na cobrança, Marta ba-
teu com categoria, deslo-
cando a goleira Willians, 
que sequer saiu na foto. 
O segundo gol, aos 38, 
foi verdadeira obra de 
arte brasileira. Tamires 
aplicou caneta (ou ovi-
nho) em Gielnik, tocou 
para Debinha, que foi 
à linha de fundo e cru-
zou. Cristiane, sempre 
bem posicionada, subiu 
mais alto que a defesa 
australiana e cabeceou 

no canto, no contrapé 
de Willians, balançando 
as redes pela quarta vez 
neste Mundial. Mas, nos 
minutos finais, a Austrá-
lia começou a oferecer 
perigo nas bolas aéreas. 
E foi em uma delas que, 
aos 46 minutos, acabou 
marcando com Foord, 
que apareceu na pequena 
área e empurrou para o 
fundo da rede de Bárba-
ra.

O técnico Vadão pro-
moveu duas alterações 

no intervalo: colocou 
Ludmila e Luana, res-
pectivamente nas vagas 
de Marta e Formiga. A 
Austrália, que voltou 
um pouco melhor no 
segundo tempo, conse-
guiu virar o placar antes 
da metade do período. A 
Seleção por pouco não 
fez o terceiro no início, 
com Debinha infiltrando 
na área e chutando para 
tirar tinta da trave. Mas, 
aos poucos, o Brasil co-
meçou a recuar seu po-

sicionamento. Na marca 
dos 12 minutos, Lorgazo 
cruzou, a trajetória da 
bola enganou a Bárba-
ra e foi morrer no fundo 
do gol. Depois, aos 23, 
após nova bola alçada na 
área brasileira, a zaguei-
ra Mônica tentou cortar e 
acabou fazendo contra. A 
árbitra precisou do auxi-
lio do vídeo para confir-
mar o terceiro gol austra-
liano. Depois da virada, 
aos 29, Vadão tirou Cris-
tiane e colocou Bia Za-

neratto. A Seleção ainda 
teve um lance duvidoso 
não marcado a seu favor: 
na marca dos 46 minu-
tos, após bola na área, 
Andressa se enrolou com 
a zagueira australiana. 
Optando por não rever a 
jogada em vídeo, a árbi-
tra não marcou o pênal-
ti. Nos momentos finais, 
a Seleção Brasileira até 
tentou pressionar, mas 
não conseguiu furar a re-
tranca que a equipe aus-
traliana montou.
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Justiça decide que visitas a lula 
não precisam mais ser agendadas

6

Decisão foi do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

JusTiça

STF

lula está preso desde 7 de abril de 2018, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
 

passam a ser crimes atos de preconceito contra a comunidade lGbt

moreira: ‘estados podem ser incluídos a qualquer momento em um embate que promete

Supremo Tribunal Federal
criminaliza homofobia 

Relator: vou trabalhar pela volta 
de Estados e municípios à reforma

DIVULGAÇÃO

CâMARA DOS DEPUTADOS

O Tribunal Re-
gional Federal 
da 4ª Região 

(TRF4) decidiu na 
quarta -feira, 12, que 
as visitas ao ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula 
da Silva, na Superin-
tendência da Polícia 
Federal, em Curitiba, 
não precisarão mais 
ser agendadas. O pe-
tista cumpre pena de 
8 anos, 10 meses e 
20 dias de prisão, por 
corrupção e lavagem 
de dinheiro imposta 
pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), 
no caso do triplex do 
Guarujá.

A Corte que julga 
apelações da Lava 
Jato acolheu os argu-
mentos da defesa de 
Lula e afastou a ne-
cessidade de agenda-
mento de visitações 
com uma semana de 
antecedência. A de-
cisão da 8ª Turma foi 
unânime.

A defesa da Lula 

havia entrado com um 
agravo de execução 
penal contra decisão 
da 12ª Vara Federal de 
Curitiba. O juízo jul-
gou legal a determi-
nação pela Polícia Fe-
deral de agendamento 
prévio de uma semana 
para visitas sociais ao 
ex-presidente.

Segundo o relator, 
desembargador fede-
ral João Pedro Gebran 
Neto, embora o cadas-
tramento seja condição 
razoável à realização 
de visitas e inerente ao 
controle de visitação 
de estabelecimentos 
prisionais, é possível 
fazê-lo no momento de 
ingresso na unidade. 
Em seu voto, Gebran 
afirmou que a necessi-
dade de agendamento 
com uma semana de 
antecedência não está 
contemplada na legis-
lação.

O petista ocupa 
“sala especial” na 
sede da Polícia Fe-
deral do Paraná, em 
Curitiba, desde 7 abril 

A criminalização da ho-
mofobia voltou à pauta do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), na quinta-feira (13)), 
após seis sessões inconclu-
sas, e o julgamento foi en-
cerrado com 8 votos a 3 para 
enquadrar ataques e ofensas 
à comunidade LGBT na cha-
mada Lei do Racismo. Na 
última análise, o plenário já 
havia formado maioria para 
isso, mas a análise fora sus-
pensa. Agora, o grupo social 
passará a receber proteção 
contra crimes de preconcei-
to até o Congresso Nacional 
formular uma lei específica.

Ao abrir os votos no jul-
gamento desta quinta, a mi-
nistra Cármen Lúcia seguiu 
o entendimento do relator 
em favor da criminalização 
da homofobia. “Após tantas 
mortes, tanto ódio, a despeito 
de tantos documentos assina-
dos afirmando a escolha bra-
sileira pela democracia, de 
todas as formas de liberdade, 
do direito de cada um ser o 

que é, sem ser violentado, 
não há como desconhecer a 
inércia da Constituição em 
relação ao tema”, argumen-
tou.

Logo depois, foi a vez de 
Ricardo Lewandowski. O 
ministro foi o primeiro a di-
vergir. Ele não entende que 
os atos de preconceito come-
tidos contra a comunidade 
LGBTI devam se enquadrar 
na Lei de Racismo. Contu-
do, votou para reconhecer a 
demora legislativa e deixar 
o Congresso decidir as me-
didas necessárias no caso da 
criminalização. A seguir, foi 
a vez de Gilmar Mendes, que 
votou com a maioria, pela 
criminalização. Logo depois, 
a ministro Marco Aurélio 
Mello votou por não enqua-
drar a homofobia como cri-
me de racismo, seguindo o 
entendimento de Lewando-
wski. O presidente da Corte, 
Dias Toffoli, fez a mesma 
análise e encerrou a sessão 
formando o placar de 8 a 3.

Nas primeiras cinco ses-
sões, seis dos 11 ministros 
proferiram seus votos – to-
dos a favor da criminaliza-
ção. No dia 23 de maio, na 
última análise do caso, o 
julgamento foi adiado pelo 
presidente da Corte, minis-
tro Dias Toffoli, para o dia 
5 deste mês. No entanto, de-
vido à necessidade de votar 
o aval do Legislativo para a 
concessão de privatizações, 
o tema foi novamente adiado 
e ficou para esta quinta.

Votaram para enquadrar 
homofobia e transfobia na 
lei de racismo os ministros 
Celso de Mello, Edson Fa-
chin, Alexandre de Moraes, 
Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Luiz Fux, Cármen 
Lúcia e Gilmar Mendes. As 
ações pediam a criminali-
zação de todas as formas de 
ofensas, individuais e cole-
tivas, homicídios, agressões 
e discriminações motivadas 
pela orientação sexual e/ou 
identidade de gênero.

O relator da reforma da 
Previdência na comissão 
especial da Câmara, de-
putado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), afirmou ontem 
(13) que vai trabalhar para 
garantir que Estados e mu-
nicípios sejam incluídos no-
vamente na reforma da Pre-
vidência, pouco depois de 
apresentar seu parecer ex-
cluindo os entes regionais 
das mudanças no sistema.

Segundo Moreira, agora 
o trabalho é para que haja 
um grande entendimento 
nacional e ele disse que vai 
lutar para que, não apenas 
os servidores da União, mas 
o de Estados e municípios 
entrem na reforma.

“Eles podem ser incluí-
dos a qualquer momento”, 
disse ele, em entrevista 

após a leitura do parecer. 
Ele frisou que o trabalho 
não se encerrou, que essa 
foi somente uma etapa.

O relator destacou que é 
importante que os governa-
dores que querem os efeitos 
da reforma para seus fun-
cionários também apoiem 
as mudanças em discussão 
no Congresso.

O presidente da comis-
são, deputado Marcelo Ra-
mos (PR-AM), concedeu 
vistas coletivas do texto 
após o encerramento da lei-
tura.

O líder do governo na 
Câmara, Major Victor 
Hugo (PSL-GO), disse que 
a intenção é tentar aprovar 
a reforma no plenário da 
Casa antes do recesso par-
lamentar. Ele também afir-

mou que vai trabalhar para 
garantir quorum na sexta-
-feira e na segunda-feira 
na Câmara a fim de contar 
prazo para que se inicie a 
discussão da reforma na co-
missão --para isso, é preciso 
que ao menos 51 deputados 
registrem presença nas duas 
sessões.

Apesar da intenção do 
governo de tentar votar o 
quanto antes o parecer, o 
presidente da comissão es-
pecial, deputado Marcelo 
Ramos (PR-AM), voltou 
a dizer que não iria “espe-
cular data” para votação da 
proposta sob o argumento 
de que isso pode gerar “ins-
tabilidade”. Essa postura 
de Ramos faz parte de um 
acordo dele com a oposi-
ção.

de 2018, por ordem do 
então juiz federal Ser-
gio Moro.

No caso triplex, 
Lula foi sentenciado 
pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 4.ª Re-
gião pelos crimes de 

corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro 
envolvendo supos-
ta propina de R$ 2,2 
milhões da OAS refe-
rente às reformas do 
imóvel, a 12 anos e 
um mês de prisão. Em 

abril, o STJ, reduziu a 
pena do ex-presidente 
para 8 anos, 10 meses 
e 20 dias.

O petista também 
foi condenado a 12 
anos e 11 meses de 
prisão por corrupção 

passiva e lavagem de 
dinheiro na ação pe-
nal que envolve o sítio 
em Atibaia (SP) em 6 
de fevereiro passado, 
pela juíza substitu-
ta Gabriela Hardt, da 
13.ª Vara Federal.
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o suspeito que foi morto em confronto usava uma tornozeleira eletrônica e estava com uma pistola

REPRODUÇÃO/WHATSAPP

Suspeito morre durante confronto com agentes do 24º BPM no Morro da Caixa D’Água. E em Belford Roxo, 
outros dois marginais morreram ao atacarem policiais militares em favela dominada por traficantes 

REPRODUÇÃO/WHATSAPP

Homem que baleou comandante da uPP roda pela segunda vez 

agentes da Civil cumprem mandado de 
prisão contra ex-PM em Belford Roxo

o ex-pm claudio foi preso por agentes da 54ª dp 

Um suspeito de en-
volvimento com o 
tráfico de drogas 

morreu na noite da última 
quarta-feira durante con-
fronto com policiais do 24º 
BPm (Queimados) na Co-
munidade da Caixa D’Água. 
Com o criminoso, os agentes 
apreenderam arma e drogas. 
Até o fechamento desta re-
portagem, a identidade do 
marginal não havia sido di-
vulgada. 

De acordo com informa-
ções da corporação, os mi-
litares realizavam uma ope-
ração para reprimir a venda 
de entorpecentes na região 
quando foram atacados a 
tiros por um bando armado. 
Houve confronto e o suspei-
to acabou baleado. Ele che-
gou a ser levado para a UPA 
do município, mas não resis-
tiu aos ferimentos. Em poder 
dele, os PMs encontraram 
uma pistola 9mm, um ra-

diotransmissor e uma gran-
de quantidade de drogas. A 
ocorrência foi registrada na 
55ª DP (Queimados). 

dois moRtos em 
tRoca de tiRos 

E em Belford Roxo, ou-
tros dois suspeitos morreram 
na troca de tiros com poli-
ciais do 39º BPM (Belford 
Roxo) na manhã de ontem. 
Segundo informações, os 
PMs realizavam um cumpri-
mento de mandado de pri-
são na localidade Favelinha 
quando foram recebidos a 
tiros e revidaram. 

Após cessar o confronto, 
os policiais realizaram bus-
cas na região e encontraram 
a dupla suspeita ferida. Ao 
lado dos corpos havia uma 
pistola calibre 9 mm, dois 
revólveres calibre 38 mm, 
dois radiotransmissores e 
farto material entorpecente. 
A identidade dos marginais 
não foi divulgada. A ocor-
rência foi registrada na 54ª 
DP (Belford Roxo). 

Morto em tentativa de assalto em Meriti 
Um homem morreu 

durante uma tentativa 
de assalto a um depó-
sito de gelo no bairro 
Vilar Novo, em São 
João de Meriti. De 
acordo com as primei-
ras informações, ele é 
suspeito de participar 
do assalto ao estabele-
cimento. Até o fecha-
mento desta edição, 
o marginal não havia 
sido identificado. 

De acordo com re-
latos, o suspeito te-
ria entrado no local e 
anunciado o assalto. 

a tentativa de assalto aconteceu em um depósito de gelo

REPRODUÇÃO/WHATSAPP 

Contra o ex-policial militar 
Claudio Marcos, foi preso por 
agentes da 54ª DP (Belford 
Roxo), na última terça-feira, 
havia um mandado de prisão 
condenatório pelo crime de 
roubo majorado.

Segundo os agentes, o cri-
minoso roubou duas vítimas 
no ano de 2005, tendo sido 
expulso da corporação anos 
depois. Ainda de acordo com 
a unidade, Claudio Marcos foi 
condenado a quase 10 anos 
de prisão pelo crime de roubo 
majorado e estava foragido 
desde 2014, quando seu pro-
cesso foi julgado.

A unidade policiail infor-
mou ainda que o ex-militar 
foi preso em Belford Roxo, 
sem oferecer resistência. Ele 
foi encaminhado ao Sistema 
Penitenciário onde cumprirá 
sua pena.

especializada investitga o caso de triplo homicídio 

REPRODUÇÃO

Monstro vai em cana por matar 
criança de 2 anos na Baixada

Agentes da Delegacia 
Especial de Atendimen-
to à Mulher (Deam) de 
Nova Iguaçu prenderam 
ontem Jorge Alexandre 
Silva Melo, suspeito de 
homicídio triplamente 
qualificado. Segundo 
investigações, Jorge 
matou uma criança de 
cerca de dois anos de 
idade, filho de sua com-
panheira à época. Além 
de assassinar seu ente-
ado, ele também possui 
passagem por esteliona-
to, porte de droga ilícita 
para consumo pessoal e 
lesão corporal.

Ainda segundo a po-
lícia, na tarde de ontem 
a Deam recebeu uma 
denúncia de uma mu-
lher que teria sido ame-os corpos das vítimas forma encontrados no buraco do sossego 

dois jovens são mortos em São gonçalo 
A Polícia Militar encon-

trou os corpos de dois jovens 
no bairro Engenho Pequeno, 
em São Gonçalo, na manhã 
de ontem. Os cadáveres com 
marcas de tiros estavam na 
localidade conhecida como 
Buraco do Sossego.

Nas redes sociais circulam 
informações que as mortes te-
riam relação com uma guerra 
entre facções na região. Agen-
tes da Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNSGI) realiza-
ram perícia no local. Nenhu-
ma hipótese para o crime é 
descartada pela especializada, 
que investiga a motivação 
para o duplo assassinato. 

Preso pela segunda 
vez em cinco meses, na 
tarde da última quarta-
-feira, Willian Rodrigues 
dos Santos, de 34 anos, 
é o autor do disparo que 
atingiu o comandante da 
UPP Rocinha, capitão 
Marcelo Alves, em ten-
tativa de latrocínio ocor-
rida em 26 de dezembro 

do ano passado. O ofi-
cial foi atingido no rosto 
enquanto acompanhava 
uma amiga em um carro 
particular.

Contra o bandido ha-
via um mandado de pri-
são pelo crime de roubo 
qualificado com lesão 
corporal grave. Foragido, 
ele já havia sido captura-

do no fim de janeiro na 
Avenida Brasil, altura do 
bairro de Guadalupe, na 
Zona Norte do Rio. Na 
ocasião, teve o veículo 
que conduzia intercepta-
do pelos policiais.

William foi encontra-
do em um restaurante na 
Avenida Olegário Ma-
ciel, na Barra da Tiju-

ca, próximo ao posto 2. 
Equipes do serviço de 
Inteligência da Coorde-
nadoria de Polícia Paci-
ficadora (CPP) condu-
ziram Willian para a 32ª 
DP (Taquara), a mesma 
onde o ataque ao capitão 
foi registrado. Ninguém 
ficou ferido durante a 
ação, segundo a PM.

REPRODUÇÃO

Uma pessoa, que esta-
va armada reagiu e ati-
rou contra o criminoso. 
A Polícia Militar não 
confirmou a identida-
de do atirador ou se ele 

era policial ou realiza-
va segurança na área. O 
homem foi atingido por 
vários disparos de arma 
de fogo na região da ca-
beça. 

açada por Jorge, e, ao 
realizar uma busca no 
sistema de inteligência 
integrado da Polícia Ci-
vil, foi constatado que 
havia um mandado de 
prisão contra ele. 

Após a busca, a dele-

gada titular da unidade, 
Mônica Areal, deter-
minou que o setor de 
inteligência da delega-
cia encontrasse Jorge. 
Logo após ser locali-
zado, ela determinou a 
prisão do foragido. 

DIVULGAÇÃO/PMERJ

Willian Rodrigues é o autor do disparo que atingiu o oficial 1



O que é considerado trabalho infantil e como denunciá-lo?
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Música contra o trabalho infantil
REPRODUÇÃO

SECRETaRia dE CoMuNiCação 
SoCial daS PREFEiTuRaS 

do Rio dE JaNEiRo 

Saúde em ação de Japeri 
chega à vila Conceição

prefeitura de Japeri realiza no próximo sábado, dia 
15, de 9h às 13h, mais um projeto ‘saúde em ação’

 O 12 de junho tam-
bém marca o Dia Mun-
dial Contra o Trabalho 
Infantil, instituído pela 
Organização Inter-
nacional do Trabalho 
(OIT), agência das Na-
ções Unidas, em 2002, 
data da apresentação 
do primeiro relatório 
global sobre o tema, 
na Conferência Anu-

al do Trabalho. Desde 
então, a OIT convoca 
a sociedade, os traba-
lhadores, os emprega-
dores e os governos do 
mundo todo a se mobi-
lizarem contra o fato de 
muitas crianças serem 
obrigadas a trabalhar 
diariamente quando de-
veriam estar na escola 
para construir um futu-

ro melhor.
O combate ao trabalho 

infantil é uma questão 
de direitos humanos. O 
tema é um desafio tanto 
para o Governo quanto 
para a sociedade. Ele é 
caracterizado por toda 
forma de trabalho re-
alizado por crianças e 
adolescentes abaixo da 
idade mínima permi-

tida, de acordo com a 
legislação de cada país. 
No Brasil, o trabalho é 
proibido para crianças 
até 16 anos, como re-
gra geral. Quando rea-
lizado na condição de 
aprendiz, é permitido a 
partir dos 14 anos. Se 
for trabalho noturno, 
perigoso, insalubre ou 
atividades da lista TIP 

(piores formas de tra-
balho infantil), a proi-
bição se estende aos 18 
anos incompletos.

As denúncias em Nova 
Iguaçu contra este tipo 
de exploração podem 
ser feitas nos conselhos 
tutelares, Centros de Re-
ferência de Assistência 
Social (CRAS), Centros 
de Referência Especiali-

zados de Assistência So-
cial (CREAS) e na Coor-
denação do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (na sede da SE-
MAS). Também podem 
ser feitas denúncias ao 
Conselho Municipal dos 
Direitos das Crianças e 
do Adolescente (CMD-
CA) ou por telefone, no 
Disque 100.

Iniciativa de Nova Iguaçu lembra que crianças e adolescentes devem apenas estudar 
e se divertir. Oficinas de desenho, pintura de rosto e origami alegraram a garotada

Família de servidor confere grafites do Revitalizart
Um encontro simbóli-

co ocorreu na última ter-
ça-feira, em Mesquita. 
Familiares do servidor 
José Carlos da Silva, o 
Mussum, que faleceu 
em abril deste ano e é 
um dos homenageados 
pelo segundo módulo 
do projeto Revitalizart 
Mesquita, estiveram na 
Avenida Baronesa de 
Mesquita. Eles foram 
conferir o painel que re-
trata Mussum.

A esposa de Mussum, 
Ana Lúcia de Almeida, 
estava acompanhada da 

filha dele, Raquel Almei-
da. O secretário muni-
cipal Rholmer Louzada 
Júnior, responsável pelas 
pastas de Obras, Servi-
ços Públicos, Defesa Ci-
vil, Transportes e Trânsi-
to, para quem Mussum  o 
secretário municipal de 
Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, Kleber Rodri-
gues, também presencia-
ram o encontro.

seRvidoR 
exemplaR

Mussum era reconheci-
do como um funcionário 

dedicado da Secretaria 
Municipal de Transporte 
e Trânsito. “Ele era mui-
to querido e atencioso, 
estava sempre pronto 
para mostrar o serviço. 
Eu lembro que ele tinha 
muito carinho ao cuidar 
das viaturas”, contou o 
subsecretário Tiago Pal-
mieri. A filha de Mus-
sum, Raquel Almeida, 
agradeceu a homena-
gem emocionada. “Meu 
pai amava o munícipio e 
amava o trabalho. Que-
ro muito agradecer essa 
homenagem”, disse. 

DIVULGAÇÃO

momento aconteceu na avenida baronesa de mesquita, em frente ao painel que retrata o saudoso mussum

Crianças de todas as 
idades se divertiram 
ao som de muita mú-

sica e diversas brincadeiras 
na última quarta-feira, data 
que marca o Dia Nacional 
de Combate ao Trabalho 
Infantil. Para lembrar que 
meninos e meninas devem 
apenas estudar e se divertir, 
a Prefeitura de Nova Igua-
çu, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), promo-
veu uma grande ação de 
conscientização na Praça 
Rui Barbosa, no Centro.

As danças coreografa-
das e as atividades pro-
postas pela equipe da SE-
MAS chamaram atenção 
de crianças e também de 

adultos que pararam para 
assistir e participar das 
brincadeiras. Oficinas de 
desenho, pintura de rosto, 
origami e jogos como que-
bra-cabeça, xadrez e damas 
alegraram a garotada.

Uma das mais entusias-
madas era Rafaelle Rocha, 
9 anos. Mesmo com a mão 
direita imobilizada por 
conta de uma fratura no 
pulso causada durante uma 
brincadeira, há um mês, a 
menina não parou um só 
instante durante o tempo 
em que esteve na ação da 
SEMAS. “Ela é muito agi-
tada, adora brincar. Tanto 
que se machucou dando 
uma estrelinha”, conta a 
mãe da menina, Fabrinne 
Bento, 39 anos.

Ela explica que é o mari-
do quem trabalha para sus-

tentar a família. “Eu estou 
desempregada e ele se de-
dica muito para que nossas 
filhas possam se dedicar 
exclusivamente aos estu-
dos e se divertir nos mo-
mentos de lazer”, explica.

 Um poUco de 
diveRsão 

Maria José de Lira, 51 
anos, levava o filho Ricar-
do de Lira Pereira, 5 anos, 
ao fonoaudiólogo quan-
do passou pela Praça Rui 
Barbosa e viu a ação da 
SEMAS. Mesmo atrasada 
para o compromisso, ela 
permitiu que o menino se 
divertisse um pouco antes 
de seguir para a consulta.

“Agora é a hora de meu 
filho ir à escola e brincar, 
não de trabalhar para aju-
dar a manter a casa. Temos 

Conselho de Saúde de Queimados 
terá eleição para nova diretoria

REPRODUÇÃO

Órgão tem cinco vagas abertas. Seleção de candidatos acontece a partir das 9h

O Conselho Munici-
pal de Saúde de Queima-
dos está com cinco vagas 
abertas - duas para repre-
sentantes de usuários e 
três para trabalhadores de 
saúde - para o mandato de 
2019/2022. A eleição para 
o cargo, que é sem remu-
neração, acontecerá nes-
te sábado (15), das 9h às 
11h30, na sede do órgão 
(Av. Marinho Hemetério 

de Oliveira, nº 1170, Vila 
Pacaembu).

Os interessados em se 
candidatar precisam com-
parecer ao órgão na data 
especificada portando có-
pia da identidade, ofício 
endereçado à Mesa Dire-
tora da Plenária indicando 
o nome, Ata da Eleição e 
posse da atual diretoria da 
Organização da Sociedade 
Civil, com apresentação 

do Estatuto e observação 
dos art.8º ao 14 da Lei nº 
1.33./16, de 9 de novem-
bro de 2016. Além disso, 
cada candidato terá três 
minutos para se apresentar 
e expor os motivos pelos 
quais pretendem fazer par-
te do Conselho.

O resultado será publica-
do no Diário Oficial e nas 
redes sociais da Prefeitura 
em até 15 dias.

A Prefeitura de Japeri 
realiza amanhã, de 9h 
às 13h, mais um projeto 
‘Saúde em Ação’, des-
ta vez na Estrada Ary 
Schiavo, próximo à qua-
dra de esporte da Vila 
Conceição e do conjunto 
habitacional do Projeto 
Minha Casa Minha Vida, 
em Engenheiro Pedreira.

Ação, promovida pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, vai oferecer uma 
série de atendimentos à 
população, como vaci-
nação contra febre ama-
rela, influenza, gripe, 
HPV, meningite e polio-
mielite. Os moradores 
da região poderão obter 
ainda informações edu-
cativas sobre combate à 
dengue, higiene bucal, 
doenças sexualmente 
transmissíveis e receber 

preservativos.
Os agentes de saúde vão 

agendar exames, aferir ta-
xas de glicose e pressão 
arterial. O evento contará 
também com a partici-
pação de psicólogos, as-
sistentes sociais e equipe 
jurídica no atendimen-
to para teste de aptidão 
profissional, pesagem do 
Programa do Bolsa Fa-
mília e informações sobre 
medicamentos. 

O secretário munici-
pal de Saúde, Rafael de 
Freitas, pede à população 
que leve o cartão do SUS 
para poder receber o aten-
dimento. O prefeito em 
exercício, Cezar Melo, 
reiterou que o Programa 
‘Saúde em Ação’, vem 
sendo realizado dentro 
da perspectiva de proxi-
mar ainda mais o governo 
municipal da população 
japerienses.

que investir na educação de 
nossas crianças agora para 
que no futuro elas possam 
realizar sonhos”, afirma a 
mãe de Ricardo.

Ao longo da ação as 

crianças ganharam brindes 
e os responsáveis recebe-
ram materiais impressos 
sobre o que caracteriza o 
trabalho infantil. A ativi-
dade foi encerrada com um 

desfile de meninos e meni-
nas dos Centros de Refe-
rência de Assistência So-
cial (CRAS) Monte Verde 
(Cerâmica) e Bom Retiro 
(Miguel Couto).

DIVULGAÇÃO
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Melhorias na Secretaria de Fazenda
Os objetivos são a melhoria contínua na arrecadação,controle de 
gastos e oferta de um atendimento mais humanizado aos moradores

Luis Eduardo
(Luisinho)

secretário leonardo Ramos de oliveira traz para o orgão público os 20 anos de experiência 

Lidar com gestão finan-
ceira exige transparên-
cia, comprometimen-

to e ética para se conquistar 
bons resultados. Com base 
nesses princípios, a Secreta-
ria de Fazenda tem trabalhado 
com pulso firme para resolver 
questões, a fim de facilitar o 
acesso aos serviços e oferecer 
um atendimento mais humani-
zado.

O secretário da pasta, Le-
onardo Ramos de Oliveira, 
traz para o órgão público os 
20 anos de experiência como 
diretor administrativo finan-
ceiro de grandes empresas e 
também como consultor fi-
nanceiro. Para o economista 
pós-graduado em finanças das 
empresas, se antecipar aos 
problemas através de planeja-
mento, como também realizar 
um trabalho disciplinado, uni-
ficando as equipes, atendendo 
bem a população e realizando 
uma gestão financeira respon-
sável, são os passos para atin-
gir as metas.

Para isso, a secretaria tem 
passado por mudanças contí-
nuas em sua forma de traba-
lhar. Com um sistema mais 

dinâmico e humanizado, as 
ações estão sendo avaliadas, 
através de reuniões periódicas 
de acompanhamento das ativi-
dades. Além disso, a secretaria 
está implantando ferramentas 
de gestão que minimizam os 
problemas, diminuindo a bu-
rocracia, o tempo de espera, 
e ofertando comodidade aos 
cidadãos.

Essas ferramentas também 
são usadas para acompanha-
mento de projetos, fluxo de 
caixa, planejamento orçamen-
tário de diversas áreas, gestão 
de servidores com foco no 
atendimento aos munícipes, 
controle de prazos e proces-
sos, e boa gestão da arreca-
dação municipal, respeitando 
os critérios e leis do código 
tributário.

- Nosso trabalho se firma em 
ser eficiente na gestão das re-
ceitas municipais e no tesouro, 
que é a contabilidade e tesou-
raria, para que assim consiga-
mos fazer com que as contas 
sejam aprovadas. Para manter 
os pagamentos em dia, a pre-
feitura tem trabalhado com 
planejamento e disciplina. 
Nossos esforços estão total-
mente voltados para o municí-
pio – disse o secretário.

Dentre as ações que me-
recem destaque, o secretário 
enumera a centralização da 
controladoria e da tesouraria, 
levando a todas as secretarias 
as melhores práticas de gestão 
para cada área; reorganização 
total da área de Alvará (ges-
tão de Cadastro Mobiliário), 
que tinha processos não con-
cluídos e agora estão com as 
demandas em dia; a reativa-
ção do Conselho de Gestão 
Municipal – COGEM; a im-
plantação de serviços online, 
trazendo mais comodidade à 
população; implementação da 
gestão de projetos, onde há um 
acompanhamento individual 
das atividades mais relevan-
tes; fiscalização contínua de 
tributos; descentralização de 
serviço, onde cada secretaria 
oferta de forma independente 
seus serviços; personalização 
no atendimento; ações para 
aumento de receita própria e 
gestão financeira do municí-
pio.

Outros pontos importantes 
da implantação dessa gover-
nança foram a quitação de 140 
milhões da dívida de governos 
anteriores e dos provimentos 
dos precatórios de servidores 
e empresas que ganharam suas 

barra mansa
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SMEl recebe equipe do degase Cadastro para castração de
 animais em Penedo acaba hoje

SUl-FlUMiNENSE 9

parceria entre a secretaria e a instituição vai co-
laborar com a ressocialização de jovens infratores
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cadastro é realizado pela prefeitura, através do centro de controle de Zoonoses

REPRODUÇÃO

Nesta quarta-feira, 
dia 12, foi realizada 
uma reunião entre a 
secretaria de Esporte e 
Lazer de Volta Redon-
da (SMEL) e a equipe 
regional do Departa-
mento Geral de Ações 
Socioeducativas (De-
gase). O encontro foi 
realizado na sede ad-
ministrativa da secre-
taria na Arena Espor-
tiva, no bairro Voldac 
e teve como objetivo 
alinhar uma parceria 
de atividades esporti-
vas para os infratores 
do instituto que estão 
no regime semiaberto 
e que fazem parte do 
Programa de Abolição 
da Ideologia Faccio-
nal do Sistema Socie-
ducativo.

O coordenador re-
gional do Degase, 
Adriano Custódio, 
avaliou que a parce-
ria com a SMEL é 
fantástica para a re-
alização de uma res-
socialização desses 
adolescentes. “Temos 
como obrigação no 
processo de socializar 
desses adolescentes 
a inclusão de ativida-
des físicas, culturais e 
profissionais. E quan-
do somos acolhidos 
desta forma pela rede 
com a SMEL esta re-
alizando ficamos mui-
to satisfeitos por dar 
oportunidade para es-
ses jovens. Queremos 
agradecer e sabemos 
que essa parceria será 
muito boa”, contou. 

Além de ativida-

respectivas causas na justiça. 
Além disso, a prefeitura adian-
tou o pagamento de 41,66% do 
13º salário. “Independente da 
realidade econômica em que o 
país vive, o governo mantém 
seu compromisso com os ser-
vidores”, explicou Leonardo.

O próximo passo será a im-
plantação do projeto Atendi-
mento Classe A, onde a Fazen-
da irá reorganizar o serviço de 
atendimento, tornando-o mais 
eficaz, através da disponibi-
lização de senhas eletrônicas 
automáticas, como também 

baias e servidores prontos para 
recepcionarem com carinho os 
munícipes. Além disso, a ação 
contará com uma ouvidoria. 
“A gente tem que estender o 
tapete vermelho para a co-
munidade, para ela se sentir 
bem em vir aqui na prefeitura 
para resolver seus problemas e 
emitir suas guias. Cabe a nós 
cuidarmos muito bem da nos-
sa população”, informou o se-
cretário.

Ainda segundo o secretá-
rio, a gestão financeira foi um 
dos grandes ganhos nesse go-

verno. “Estamos trabalhando 
constantemente, aumentando 
a receita própria. Eu vejo um 
futuro de muita bonança para 
o município. Eu sei, porque 
estou acompanhando os pro-
jetos que vão gerar benefícios 
concretos. Benefícios antes 
nunca acreditados. Ninguém 
está medindo esforços para fa-
zer essas ações acontecerem. 
Tenho orgulho de fazer parte 
desse time. Todos nós temos 
uma causa maior e ela se cha-
ma Barra Mansa”, afirma Le-
onardo.

A Prefeitura de 
Itatiaia, por meio da 
Secretaria de Saúde 
e da equipe de edu-
cação em saúde do 
Centro de Controle 
de Zoonoses, infor-
ma a chegada do 
projeto Ambiente 
Animal em Penedo. 
O projeto está rea-
lizando castrações 
itinerantes em ani-
mais domésticos no 
município.

O cadastro para a 
castração dos ani-
mais está sendo 
realizado na Praça 
Finlândia, em Pe-
nedo, de segunda 
à sexta-feira, das 
09h às 16h e, esta-
rá aberta até sexta-
-feira, dia 14.

O público alvo 
contemplado neste 

projeto são todos 
os moradores de 
Penedo, além dis-
so, somente pode-
rão ser castrados os 
animais com idade 
entre 6 meses e 6 
anos e 2kg a 20kg, e 
não-lactantes. Para 
a realização do ca-
dastro, é necessário 
portar o compro-
vante de residência 
e o documento de 
identidade.

O contêiner que 
receberá os ani-
mais, será instalado 
em frente à Asso-
ciação do África l, 
à partir do dia 24 
e as cirurgias irão 
começar à partir do 
dia 26.

o pRoJeto
O Projeto Am-

biente Animal é 
desenvolvido pela 
Secretaria de Esta-
do, visando dimi-
nuir o contato di-
reito dos animais 
domésticos com 
animais silvestres, 
que podem trocar 
doenças e sofrer 
com a questão da 
caça. Visto isso, 
o INEA e a Secre-
taria de Estado, 
através de castra-
ções itinerantes, 
tem expandido 
esse projeto nas 
regiões de entorno 
de Parques e Uni-
dade de Conser-
vações. Em junho, 
esse projeto chega 
à área da Manti-
queira e abrange 
também, a zona de 
Penedo.

des que serão realiza-
das para os internos 
na Arena Esportiva, 
a SMEL vai levar ao 
local atividade como 
o basquete 3x3 e ou-
tras aulas dentro da 
instituição com profis-
sionais da secretaria, 
e também visitas ao 
Parque Aquático. Se-
gundo a secretária de 
Esporte e Lazer, Maria 
Paula Tavares, é muito 
importante todos tra-
balharem juntos com a 
ressocialização desses 
jovens.

“O esporte é um ver-
dadeiro aliado nas inte-
grações sociais. Valo-
res éticos e morais são 
inseridos dentro das 
práticas esportivas e 
para a ressocialização 
desses jovens é muito 
importante. São ações 
voltadas para propor-
cionar essa oportuni-
dade de realizar algu-
ma atividade física e 

também todos esses 
valores que podem ser 
acrescentados”, disse.

O prefeito Samuca 
Silva destacou que es-
ses jovens precisam ter 
oportunidade tantos os 
que cumprem medi-
das socieducativas e 
os que estão no semia-
berto. “Os que estão 
no Degase precisam 
também ser oportuni-
zados com atividades 
voltadas para o espor-
te. Sabemos que já 
são realizadas várias 
ações para que esses 
jovens sejam ressocia-
lizados e a SMEL vem 
para somar e dar mais 
chances desses adoles-
centes mudarem seu 
futuro através das ati-
vidades físicas. Dentro 
da instituição existem 
talentos e queremos 
através de um olhar 
mais aproximado lapi-
dar essas possibilida-
des”, destacou.

volTa redonda iTaTiaia



RECEITAS

10 ENtREtENiMENto

Novo casal: Paula Fernandes está 
namorando empresário Rony Cecconello

Paula Fernandes assu-
miu namoro com o em-
presário da área de saúde 
Rony Cecconello. Infor-
mação foi divulgada pelo 
colunista Leo Dias, on-
tem. Casal está junto há 
duas semanas. A cantora 
estava solteira desde o 
final de abril e em recen-
te entrevista contou que 
optou por congelar os 
óvulos. Além da sertane-
ja, Rayanne Morais e Po-
liana Abritta assumiram 
novos relacionamentos.

Paula Fernandes dei-
xou o time das soltei-
ras! A cantora está na-
morando o empresário 
da área de saúde Rony 
Cecconello, informou o 

colunista Leo Dias, on-
tem. O relacionamento 
foi confirmado pela as-
sessoria de imprensa da 
sertaneja à publicação. 
A artista estava solteira 
desde o fim do namoro 
de seis meses com o em-
presário Gustavo Lyra. 
Paula e Rony se relacio-
nam há duas semanas e 
a sertaneja foi prestigia-
da pelo namorado nesta 
quarta-feira em grava-
ção do seu novo DVD 
em Sete Lagoas, Minas 
Gerais. No show, a can-
tora se apresentou sem 
Luan Santana e interpre-
tou a versão brasileira de 
“Shallow”, batizada de 
“Juntos”.

Pedro Scooby teve conversa com filho sobre 
namoro com anitta: ‘Relação gostosa’
Pai de Dom, de 7 

anos, Liz e Bem, 
de 3, o surfista 

contou que conver-
sou com primogênito 
após assumir namoro 
com Anitta. ‘É o que 
eu consigo conversar 
mais porque tem 7 
anos. Os gêmeos ain-
da não tem muito di-
álogo, rola uma troca 
de carinho e afeto’, 
explicou ontem. O 
atleta esclareceu tam-
bém que estava sol-
teiro quando iniciou 
relação com cantora. 
Confira!

Pedro Scooby fa-
lou sobre o início do 
relacionamento com 
Anitta ontem. O sur-
fista usou as redes so-
ciais para esclarecer 

DIVULGAÇÃO/INSTAGRAM

SexTa-feiRa, 14 De junho De 2019

600 gramas de co-
xão mole (para a 
carne de sol) 1 co-
lher (sopa) de sal 
(para a carne de 
sol) 1/2 xícara de 
leite (para a pa-
monha) 2 colheres 
(sopa) de man-
teiga (para a pa-
monha) 4 colheres 
(sopa) de man-
teiga de garrafa 
(para a pamonha) 
300 gramas de 
queijo coalho (ou 
de coalho) (para 
a pamonha) • Pi-
menta-do-reino a 
gosto (para a car-
ne de sol) • 8 espi-
gas de milho com 
a palha (para a 
pamonha) • Sal e 
pimenta-do-reino 
a gosto (para a 
pamonha)

modo de 
PreParo 

PrePare a 
carne de sol

com uma faca, 
retire o excesso de 
gordura da carne 
e abra-a em man-
tas de 3 centíme-
tros de altura.
Tempere espalhan-
do o sal e pimenta 
por toda a carne.
Transfira para uma 
grade com uma 
fôrma por baixo, 
cubra com filme 
plástico e coloque 
um peso por cima 
para que escorra 
o líquido da carne.
reserve na gela-
deira por 48 horas.

PrePare a 
Pamonha

retire a palha do 
milho e reserve.
rale as espigas e 
descarte o sabu-
go.
bata no liquidifica-
dor com o leite e a 
manteiga.
Transfira para uma 
tigela e tempere 
com sal e pimenta.
Junte duas palhas 
de milho por vez e 
dobre formando 
saquinhos.
despeje a mistu-
ra de milho den-
tro deles, feche-os 
com mais uma pa-
lha e amarre com 
fios de barbante, 
formando um en-
velope.
em uma panela 
grande com água 
fervente, cozinhe 
as pamonhas por 
45 minutos ou até 
que fiquem firmes.
reserve.
em uma frigideira, 
grelhe a carne de 
sol na manteiga 
de garrafa.
reserve.
corte o queijo co-
alho em fatias de 
2 centímetros e 
doure-as dos dois 
lados na mesma 
frigideira.
sirva a pamonha 
acompanhada da 
carne com o quei-
jo coalho por cima.

PaMoNHa 
Salgada CoM 

CaRNE dE Sol E 
QuEiJo CoalHo

ingredienTes que engatou romance 
com a cantora após o 
fim do casamento com 
Luana Piovani em 
março deste ano. O 
casal assumiu o rela-
cionamento no início 
do mês durante via-
gem de férias em Bali, 
na Indonésia. “Vou 
tentar ser bem breve. 
Nunca venho aqui fa-
lar desses assuntos 
porque eu acho muito 
claro. Quando eu co-
mecei a namorar, já 
estava solteiro há um 
tempo. Eu já tinha me 
relacionado com ou-
tras pessoas e minha 
ex-mulher também. 
Sou livre para me re-
lacionar com quem eu 
quiser e ela também, 
claro”, iniciou.
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Thais Fersoza curte viagem romântica com 
Teló: ‘Seja pra sempre meu namorado’

Atriz e o marido de-
sembarcaram em Tu-
lum, no México, na úl-
tima quarta-feira (12). 
Comemorando 5 anos 
de casamento, Thais 
Fersoza e Michel Teló 
estão hospedados em 
um hotel cuja diária 
varia entre R$ 3,8 mil 
a R$ 27 mil. ‘Sem pa-
lavras pra esse lugar... 
um espetáculo da na-
tureza... tanta beleza... 
uma experiência com-
pletamente diferente! 
Que benção!’, disse a 
apresentadora na web

Thais Fersoza e o 
marido, Michel Teló, 
desembarcaram no Mé-
xico, onde estão curtin-
do passeio romântico 
em um resort de luxo: 
o Azulik Tulum, hotel 

cuja diária varia entre 
R$ 3,8 mil a R$ 27 mil. 
“Bom dia! Sem pala-
vras pra esse lugar... 
um espetáculo da na-
tureza... tanta beleza... 
uma experiência com-
pletamente diferente! 
Que benção!”, disse a 
atriz no Instagram on-
tem. Em seu canal no 
YouTube, Thais já re-
velou ter refúgio para 
vida a dois com Teló 
sem os filhos, Melin-
da e Teodoro. “A gente 
tem um sítio perto de 
São Paulo que é o nos-
so refúgio. Às vezes a 
gente vai só nós dois, 
não aguentamos ficar 
muito. Quando minha 
mãe está em São Paulo, 
a gente passa uma noite 
lá”, contou.
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Você está maduro para 

tomar decisões sólidas 

em família ou para 

o imóvel. É um dia 

importante para lidar 

com as responsabilidades que afetam 

o seu emocional, mas, como disse, 

está pronto para dar passos sólidos 

e estruturais. Uma pessoa o ajuda a 

lidar com os sentimentos.

É um dia significativo 
para tomar decisões 
sérias que envolvem 
encerramentos nas 
relações familiares ou 
para resolver assuntos 

de imóvel. Existe a necessidade 
de resolver assuntos de heranças, 
pensões e tudo que pode mexer 
com os recursos guardados. O céu 
favorece a estrutura material.

Áries

O cônjuge ou uma 
pessoa importante para 
a experiência passa por 
uma fase importante 
de decisões estruturais. 
Os movimentos 

realizados pela pessoa começam a 
tomar forma e concomitantemente 
exige dela posturas maduras. A 
seriedade é um fator importante para 
a troca entre vocês.

Touro

É um dia produtivo, 
com excelentes 
resultados em sua 
rotina de trabalho. 
É necessário manter 
o foco e agir com 

sabedoria para lidar com as decisões 
materiais. Se conseguir manter o foco, 
terá bons resultados. Atenção com as 
suas posturas em relação aos exageros 
e negligências.

Gêmeos

Está disposto a assumir 

responsabilidades e 

posturas fortes para 

conquistar o seu 

espaço. É um dia 

importante para avaliar o seu valor 

pessoal e interagir com a autoestima. 

As relações com os filhos ou no 

próprio relacionamento seguem mais 

maduras e com consciência dos fatos.

Câncer

Leão

É um dia ótimo para se 

posicionar em projetos 

e equipes que esteja 

liderando. A fase é de 

crescimento, porém deve 

eliminar as expectativas 

e os ressentimentos do passado. Está 

maduro para expressar aquilo em que 

acredita e usar o seu conhecimento. 

Acredite em seu potencial.

Virgem

É um dia ótimo 

para lidar com 

investimentos e a 

administração dos 

recursos materiais. 

Os assuntos profissionais estão em 

destaque, e o céu abençoa os seus 

resultados. É um dia importante para 

tomar decisões com seriedade e levar 

em consideração os limites existentes.

Libra

Está em destaque, e o seu 

conhecimento é colocado 

em movimento. É um dia 

ótimo para interagir com 

pessoas que colaboram 

para o seu desenvolvimento. O céu o 

leva a tomar decisões significativas com 

pessoas de outra cidade, para concretizar 

cursos ou para realizar alguma viagem de 

negócios.

Escorpião

Você tem a necessidade 

de aquietar a alma 

e interagir com 

profundidade os 

sentimentos que o 

cercam. Uma conversa é positiva 

para lidar com decisões comerciais 

e financeiras. Você é muito bem 

orientado. Atenção com as expectativas 

depositadas. Solte o passado.

Sagitário

É um dia ótimo para 

interagir com os amigos 

e projetos. O céu indica 

que está disposto a tomar 

decisões importantes 

com o cônjuge ou com sócios. Vocês 

estão no caminho certo, mas o céu pede 

de ambas as partes comprometimento 

e maturidade para a nova fase. Os 

projetos seguem sólidos!

Capricórnio

É um dia excelente 

para encarar o futuro 

e as responsabilidades. 

Você está maduro 

para dar passos 

sólidos e assim 

conquistar as suas metas. A rotina 

segue movimentada e produtiva. 

Tem bons resultados, mas só você 

sabe o que vem passando para obter 

autoconhecimento.

Aquário

A autoestima vem 

sendo formada através 

da fé e do contato 

com os seus sonhos. 

O céu colabora com 

viagens e a realização de metas 

pessoais. Está maduro para tomar 

decisões que o deixam em destaque. 

Há favorecimento para o namoro e o 

entretenimento.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços 010/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09 horas de 03 de julho de 2019 
na Sala de Licitações do Centro Administrativo Muni-
cipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Ettore, 
442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 010/2019 na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, ob-
jetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECuÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONS-
TRuÇÃO DA REDE ADuTORA DE ÁGuA POTÁVEL 
INTERLIGANDO A AVENIDA RENATO MONTEIRO 
ATÉ A VILA ROMANA, para atender a SECRETARIA 
MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que é parte integrante do Processo Administrativo 
nº. 3099/2019. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 152.010,33 (cento e 
cinquenta e dois mil, dez reais e trinta e três centavos).

Porto Real, 13 de junho de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 011/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09 horas de 04 de julho de 2019 
na Sala de Licitações do Centro Administrativo Munici-
pal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Ettore, 442, 
Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 011/2019 na moda-
lidade Tomada de Preços, tipo menor preço, objetivan-
do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECuÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQuAÇÃO 
DO ACESSO AO FREITAS SOARES, SITuADO NO 
ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, 
RuA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E AVENIDA GERAL-
DO RIBAS, para atender a SECRETARIA MuNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme espe-
cificações contidas no edital e seus anexos que é parte 
integrante do Processo Administrativo nº. 2374/2019. 
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do municí-
pio no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.
br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 878.729,01 (oitocentos e se-
tenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e um 
centavo).

Porto Real, 13 de junho de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 012/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 

Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09 horas de 05 de julho de 2019 
na Sala de Licitações do Centro Administrativo Munici-
pal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Ettore, 442, 
Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 012/2019 na moda-
lidade Tomada de Preços, tipo menor preço, objetivan-
do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECuÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM 
DE ÁGuAS PLuVIAIS EM PARTE DA AVENIDA DOM 
PEDRO II E PARTE DA RuA uBALDINO GRACIANI, 
para atender a SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integran-
te do Processo Administrativo nº. 2949/2019. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no en-
dereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para 
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras 
e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco 
e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO 
ADMITIDO: R$ 658.923,54 (seiscentos e cinquenta e 
oito mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e 
quatro centavos).

Porto Real, 13 de junho de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4846/2018

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, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de pregão n° 045/2019 que objetiva a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EXAMES DIVERSOS, processo administrativo 
4846/2018, na condição de DESERTA, ficando autori-
zado novo procedimento.

Porto Real, 13 de junho de 2019

LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2636/2018

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° 036/2019 que 
objetiva a AQuISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MuNI-
CIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 
2636/2019, à empresa:
Empresa: NARDELI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP
CNPJ: 19.188.725/0001-83
Valor de R$ 1.717,44 (mil setecentos e dezessete reais 
e quarenta e quatro centavos)
Empresa: TRIBÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.891.781/0001-21
Valor de R$ 55.609,20 (cinquenta e cinco mil, seiscen-

tos e nove reais e vinte centavos)
Empresa: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor de R$ 75.632,40 (setenta e cinco mil, seiscentos e 
trinta e dois reais e quarenta centavos)
Solicito emissão de empenho.
 

Porto Real, 13 de junho de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

AuTORIZO E RATIFICO
PROCESSO 2299/2019

AuTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas al-
terações, conforme Parecer Jurídico de fls. 36, 37 e 38 
e Parecer da Controladoria a fls. 29-v, em favor de IVA-
NI SEBASTIANA DA COSTA, no valor de R$ 21.600,00 
(vinte e um mil e seiscentos reais). Solicito empenho.

Porto Real, 07 de junho de 2019.
Luiz Fernando Curty Jardim

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2019
01 - CONTRATANTE: PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
PORTO REAL. 
02 - CONTRATADO: IVANI SEBASTIANA DA COSTA
03 – OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER uTILI-
ZADO PELA SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE, 
PARA ATENDIMENTO A MORADIA DE TRÊS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL, TENDO COMO 
RESPONSABILIDADE ATIVA DA PESSOA ALANA DE 
PAuLA MAChADO, ASSISTENTE SOCIAL.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-
301-0016-2.013-3.3.90.39.36.00-1.214.0000-418/2019 
Ficha 052
06 - NOTA DE EMPENhO: 418/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2299/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 11 de junho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 04 AO 
CONTRATO Nº 025/2017
01 - CONTRATANTE: PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
PORTO REAL. 
02 - CONTRATADO: SELLES MANuTENÇÃO E INS-
TALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA
03 - OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE PROR-
ROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO EM PAuTA. 
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, § 1°, V, da Lei 
Federal n° 8.666/93.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1912/2017
06 - PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
07 - DATA DA ASSINATuRA: 03 de junho de 2019.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ExTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preços Nº 007/2019. Modalidade: Pregão 
Presencial SRP Nº009/2019 - PP, Processo Administrativo: 
052/2019. Órgão Gerenciador: Câmara Municipal de Itaguaí. 
Vigência: 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à contratação 
de empresa para prestação de serviços gráficos, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaguaí 
(CMI). fornecedores: 1) MONIQUE EVELEN ROChA DE 
OLIVEIRA 13490297776, CNPJ: 17.376.953/0001-51.Valor 
Global: R$ 192.300,00. Data:13/06/2019.
Esclareço que a íntegra da Ata de Registro de Preços está 
disponível no portal da CMI (https://www.camaraitaguai.rj.gov.
br) para consulta a qualquer momento.

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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Os gols foram marcados por Matheus Babi e Anderson Künzel

série b1

joTa caRvalho

jota.carvalho@yahoo.com

america bate o Sampaio Corrêa e 
entra no g2 da Segundona do Rio

O A m e r i c a 
derrotou o 
S a m p a i o 

Corrêa por 2 a 0, na 
quarta-feira (12), 
em Moça Bonita. A 
partida foi adiada 
da segunda rodada 
da Taça Santos Du-
mont. Matheus Babi 
e Anderson Künzel 
garantiram o triunfo.

Com a vitória, a 
equipe americana 
chegou aos seis pon-
tos ganhos e  assu-
miu a vice-liderança 
do Grupo A. O Sam-
paio segue sem ven-
cer na Série B1 Esta-
dual, soma um ponto 
na mesma chave e 
ocupa a penúltima 
posição.

Neste domingo 
(16) o Mecão rece-
berá o Angra dos 
Reis, no Nivaldo 
Pereira, em Austin. 
Já o Sampaio Cor-
rêa visitará o Nova 
Cidade, no Joaquim 
Flores, no sábado 

(15). Os dois come-
çarão às 15 horas.

O jogo estava equi-
librado no primeiro 
tempo até que Ma-
theus Babi desarmou 
o volante Paulo Hen-
rique e arrancou para 
o gol. Na área, tocou 
na saída de George e 
abriu o placar.

O segundo tempo 
começou agitado, 
com o Mecão bus-
cando o segundo 
tento intensamente. 
Foram três chances 
claras. Em duas, Pe-
drinho finalizou para 
defesas de George. 
Na outra, Sosa acer-
tou a trave direita do 
time de Saquarema. 
Sempre seguro, De-
ola fez ótima defesa 
em cabeçada de Zam-
bi para o chão. 

O gol que sacramen-
tou a vitória aconte-
ceu aos 19 minutos, 
quando Neto cometeu 
toque dentro da área. 
Com a serenidade ha-
bitual, Anderson Kün-
zel deslocou o goleiro 
George e ampliou. babi comemora o primeiro gol assinalado aos 25 minutos da etapa inicial de partida

MÁRCIO MENEzES / AMERICA RIO

Ficha tÉcnica

America 2 x 0 Sampaio Corrêa
Local: Estádio de Moça Bonita
Data/Hora: 12/06/2019 – 15h
Árbitro: Tarcizo Pinheiro Cae-
tano
Assistentes: Rafael Sepeda de 
Souza e Rodrigo Azevedo de 
Lacerda
Cartão amarelo: Sandro Silva 
(AME); Alexandro, Neto, Mar-
quinho, Roberto Junior e Henri-
que (SCO)
Cartão vermelho: Lucas Cunha 
(SCO)
Gols: Matheus Babi aos 25 mi-
nutos do primeiro tempo; An-
derson Künzel (pênalti) aos 19 
do segundo.

>> America: Deola, Ander-
son Künzel, Lucão, Vladimir 
(Carlos Alberto) e Rafinha; 
Araruama, Sandro Silva, Mi-
guel (Tiago Corrêa) e Matias 
Sosa (Robinho); Pedrinho e 
Matheus Babi. Técnico: Re-
nato Carioca.
>> Sampaio Corrêa: Geor-
ge, Léo Fernandes, Roberto 
Junior, Lucas Cunha e Neto; 
Henrique, Paulo Henrique 
(Sorriso), Kaká Mendes (Mar-
quinho) e Willian Bersan; 
Zambi (Wendson) e Alexan-
dro. Técnico: Luis Antônio 
Zaluar.


