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KKKKK, VAI VIRAR COMEDIANTE DE STAND UP!

Gabriel foi atingido com vários tiros na cabeça e morreu na hora. divisão de Homicídios investiga execução.
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Vereador camu conta piada de 
mau gosto nas redes sociais  

parlamentar iguaçuano, que vem sendo alvo de reclamações dos moradores do bairro santa rita e adjacências, usou sua página no Facebook 
para responder às acusações de que abandonou a população: “não nasci vereador e (...) e vou morrer digno”. só rindo mesmo, não é camu?

7

NEM DEU TEMPO DE REAgIR!

caso Gisele palhares 
trabalho de 
investigação 
sobre morte 
de médica  é 
elogiado pelo viúvo
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strikers Kickboxing será atração 
do fim de semana em Queimados
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unicef concede 
prêmio a projeto 
de Belford roxo
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cedae abre buraco 
em Meriti e 

não conserta

7

Viaduto desaba na 
Zona norte do rio 

e deixa feridos

Moro diz que 
não mandou 

destruir 
mensagens 
de hackers

NO SUPREMO 

6
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carro bate em 
poste e uma 

pessoa morre

12
lucas Boyka é um dos lutadores que se apresentam no evento: “estou preparado”

Justiça bloqueia r$ 1,6 bilhão de 
eike Batista e prende empresário 

7

cantor Marcio Bragança 
vai soltar a voz no palco 
do topshopping
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Alvo da ira de moradores do bairro 
Santa rita, reduto eleitoral que o elegeu 
em Nova Iguaçu, o vereador Camu deci-
diu reagir à indignação do povo, mas aca-
bou contando ‘história pra boi dormir’. 
ele usou as redes sociais para responder 
às acusações de político parasita, que não 
cumpre com os compromissos listados 
na campanha de 2016; Na sua página do 
Facebook, o parlamentar disse que “Não 
nasci vereador e não vou morrer verea-
dor, mais nasci digno e vou morrer dig-
no”. (sic) Camu finaliza a postagem afir-
mando que as atitudes serão julgadas pela 
história. 

É, ele não nasceu vereador, mas o fato 
é que agora é representante do povo que 
o escolheu para o Legislativo. Isso não 
justifica tamanha falta de boa vontade em 
tentar, ao menos isso, lutar por melhorias 
básicas para a região onde ele também 
mora. Causa estranheza ainda o fato do 
vereador fazer um discurso tão cheio de 
orgulho, quando na verdade deveria era 
se envergonhar da conduta de parlamen-
tar que adota o descaso como postura para 
‘agradecer’ quem confiou o voto a ele. o 
Sombra tem uma sugestão para o ‘nobre’ 
vereador: deixar o mandato e apostar e 
virar comediante de stand-up comedy (a 
famosa comédia em pé). 

Vereador camu conta piada na internet

Nesta sexta (9), o abraço 
especial vai para Alexandra 
Boechat, jornalista de Nova 
Iguaçu. Alê, como é conhe-
cida, é uma das boas pro-
fissionais de imprensa da 
Baixada. Ah...ela aniversa-
riou ontem (8). parabéns e 
Aquele Abraço, Alê!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!

Belo vai cantar no samba da Feira deste sábado
dIvuLgAção

espetáculo no Teatro 
Firjan SeSI Jacarepa-
guá promete vivências 
do elenco, levando ao 
público uma experiência 
imersiva, multimídia e 
sensorial. Com idealiza-
ção e direção de renato 
rocha, dramaturgia de 
pedro Kosovski é inspi-
rada na obra de Herman 
Melville. o espetáculo 
conta a história de uma 
baleia branca, Moby 
dick, que luta contra o 
capitão Ahab, coman-
dante no navio pequod. A 
montagem é inspirada na 
obra do americano Her-
man Melville, que usou 
toda a sua experiência 
adquirida como caçador 
de baleias para escrever 
o romance.

onde: Teatro Firjan 
SeSI, Avenida geremá-
rio dantas, 940 – Fre-
guesia, Jacarepaguá | rio 
de Janeiro. Quando: 2/8 
a 11/9; Sextas a sábados, 
às 20h; domingo, às 19h.

Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Evento comemora três anos de sucesso com a presença do cantor no Engenhão

compositores do Brasil homenageia padrinhos no Bohêmios
para o domingo, 

11, dia dos pais, o 
projeto Composi-
tores do Brasil está 
anunciando uma 
programação mais 
do que especial. “es-
taremos recebendo 
e homenageando os 
padrinhos do proje-
to, valter 7 Cordas e 
valdir 7 Cordas, na 
quadra do Bohêmios 
de Irajá, a partir do 
meio-dia”, informa 
um dos bambas da 
turma, Barreto Bai-
xada.

A entrada será 2 
quilos de alimentos 
não perecíveis. o 
endereço da alegria 
e do samba é rua 
Monsenhor Félix, 
451, próximo da es-
tação do metrô de 
Irajá.

 O projeto – Lan-
çado de 10 de de-
zembro de 2017, o 
Compositores do 

Brasil surgiu da ne-
cessidade de unificar, 
valorizar e visibilizar 
a classe e difundir o 
samba de raíz.  

em pouco tempo, a 
árvore deu frutos. o 

projeto está presente 
com todo gás, em Mi-
nas gerais. “os parcei-
ros mineiros estarão 
representados na fes-
ta de domingo. Nossa 
inteiração é perfeita”, 

acrescenta Barreto.
Para finalizar, ele 

manda um recado: 
“Tamos juntos mi-
nha família! Sempre 
a defender o verda-
deiro samba de raiz”.

AveLINo rIBeIro / dIvuLgAção

Sábado é dia 
de Samba da 
Feira – a roda 

de samba que ga-
nhou o respeito de 
artistas como rei-
naldo, grupo Fun-
do de Quintal, Noca 
da portela, diogo 
Nogueira, Alcio-
ne e Maria rita. o 
evento tem atraído 
famosos em busca 
de boa música e re-
velado novidades no 
gênero, tornando a 
atração uma tradi-
ção nos Armazéns 

do engenhão, locali-
zados na parte exter-
na do estádio Nilton 
Santos, no engenho 
de dentro.

o evento gratui-
to semanal já reuniu 
mais de 12 mil pes-
soas por apresentação 
nos galpões e sempre 
traz grandes nomes do 
samba como convida-
dos especiais. o even-
to começa às 17h, com 
o grupo “Seligaê”, an-
fitrião do evento.

Nesta edição, o 
convidado é o cantor 
Belo. para o segundo 
encontro com o pú-

blico do engenho de 
dentro, Belo separou 
o repertório de clás-
sicos de sua carrei-
ra como “Tua boca”, 
“Quero te amar”, “In-
triga da oposição” 
e “um sonho bom”, 
além das novas can-
ções: “do Nada”;  
“perfeita pra Mim” e 
“Fases”.

Belo iniciou a carrei-
ra como líder do grupo 
Soweto. em 2000, co-
meçou carreira solo e 
lançou o disco desafio. 
No total, são 25 anos 
de estrada. o Arma-
zém do engenhão 

fica na rua José dos 
reis, 189 - engenho 
de dentro, rio de 
Janeiro.

A proposta do 
Samba da Feira é 
valorizar o samba, 
os sambistas e quem 
não é ruim da cabe-
ça, nem doente do 
pé. e foi justamente 
uma galera boa da 
cabeça e do pé que 
começou, de brinca-
deira, esse que virou 
um dos eventos de 
samba mais conheci-
dos e mais populares 
do rio de Janeiro e 
do Brasil.

O projeto foi lançado dia 10 de dezembro de 2017 com a casa lotada

Marcio
 Bragança

o cantor Marcio 
Bragança se apresen-
tará no TopShopping 
hoje. Artista multifa-
cetado, Marcio é ator, 
poeta e cronista. Tem 
na sua discografia o 
álbum odisseia, lan-
çado em 2010, com 
um repertório bastan-
te eclético. o cantor 
começou trabalhar 
profissionalmente em 
1994 nos bares ca-
riocas, paralelamente 
com sua curta, porém 
marcante, carreira de 
cantor gospel católi-
co. No ano de 2000, 
começou a estudar 
na escola de Música 
villa-Lobos.

ele se apresentará 
às 19h, na praça de ali-
mentação, 3º piso – ex-
pansão. o evento é gra-
tuito. o TopShopping 
fica na Av. Gov. Rober-
to Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Telefo-
ne: (21) 2667-1787.



geral

Viúvo agradece empenho da Justiça 
no caso drª Gisele palhares Gouvêa

GERAL

Em nota, ele manifesta elogio ao trabalho das polícias Civil, Militar, Ministério Público do 
Rio de Janeiro e o Poder Judiciário que desvendaram o crime ocorrido em junho de 2016 
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antónio carlos
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ArQuIvo peSSoAL/dIvuLgAção/poLíCIA CIvIL 

caso gisele 

Médica foi morta com um tiro na cabeça, na Linha Vermelha

Mais de três 
anos após 
o assassi-

nato da médica gi-
sele palhares gou-
vêa, de 34 anos, 
em abril de 2016, 
o então marido da 
vítima, cirurgião 
plástico renato pa-
lhares, decidiu se 
manifestar sobre o 
caso desvendado 
pela delegacia de 

detran.rJ leiloa mais de 9 mil veículos 

Homicídios da Ca-
pital (dH-Capital). 
em nota enviada 
ao Hora H,  o mé-
dico agradece pelo 
empenho das auto-
ridades nas investi-
gações que levaram 
aos autores do crime 
bárbaro que chocou 
o rio de Janeiro. 

“Queremos agra-
decer as autorida-
des desse país, em 
especial às polí-
cias Civil, Militar, 
Ministério público 

 Justiça decreta preventiva de três acusados 
em abril deste ano, a 

Justiça do rio decretou 
a prisão preventiva de 
três acusados pelo cri-
me ocorrido em 25 de 
junho de 2016.   du-
rante uma tentativa de 
assalto na Linha ver-
melha, altura de São 
João de Meriti, na pista 
sentido Centro do rio.  
A polícia concluiu que 
quatro criminosos par-
ticiparam da ação e que 
eles agiram por ordem 
do traficante Thiago 

rodrigues da Silva, co-
nhecido como TH, ou 
Thiago gordo, que já 
está preso. 
gerente do roubo de 

cargas do Morro da Qui-
tanda, no Complexo da 
pedreira, e cunhado do 
traficante Carlos José da 
Silva, o Arafat, que con-
trola parte do tráfico na 
pedreira, Thiago já está 
atrás das grades desde 
agosto de 2017, quando 
foi preso pela pM com 
um fuzil, no Morro da 

Quitanda.
dois criminosos já estão 

mortos. Todos os identi-
ficados pela dH são do 
Complexo da pedreira, 
na Zona Norte do rio 
Com a decisão da Justi-
ça, outros dois crimino-
sos passam a ser foragi-
dos. o disque-denúncia 
oferecia recompensa de 
r$ 1 mil por pistas que 
levem à prisão de Mar-
cos da Silva gomes, de 
29 anos, e rodrigo ri-
beiro, conhecido como 

da Farmácia, 24, são 
considerados foragidos 
da Justiça.
de acordo com infor-

mações da especializa-
da, dois dos envolvidos, 
Christofer Cruz Barbosa 
da Silva e Igor de oli-
veira Lopes , o Smith, 
tiveram as punibilidades 
extintas declaradas pela 
Justiça, uma vez que 
morreram tempos depois 
do crime, em episódios 
distintos de trocas de ti-
ros com a polícia.

 Marcos da silva Xavier, de 29 anos, e Rodrigo 
Ribeiro da silva, o “Da Farmácia”, de 24 são 
considerados foragidos da justiça. 

do rio de Janeiro 
e o poder Judiciá-
rio, pelo empenho 
e atenção dispen-
sados no caso da 
nossa querida drª 
gisele palhares, 
mais uma vítima de 
latrocínio (roubo 
seguido de morte). 
Infelizmente, não 
podemos andar com 
um carro melhor 
nessa cidade (rio), 
que já foi maravi-
lhosa. Saudades”, 
disse dr. renato. 

dIvuLgAção

unicef concede prêmio de reconhecimento 
público a projeto que combate evasão escolar 

belford roxo

A prefeitura de Belford roxo 
recebeu, nesta quinta-feira (08-
08), na Câmara de vereadores, 
um prêmio de reconhecimento 
público do programa Busca 
Ativa, que tem como um dos 
objetivos evitar a evasão esco-
lar. o município conseguiu in-
serir 1.530 alunos no programa. 
A honraria foi concedida pelo 
Fundo das Nações unidas para a 
Infância (unicef). Belford roxo 
hoje tem cerca de 42 mil alunos.

o programa Busca Ativa es-
colar é uma plataforma gratuita 
para ajudar os municípios a com-
bater a exclusão escolar, desen-
volvida pelo Fundo das Nações 
unidas para a Infância (unicef) 
em parceria com a união Na-
cional dos dirigentes Munici-
pais de educação (undime) e o 
Colegiado Nacional de gestores 
Municipais de Assistência Social 
(Congemas).

o secretário municipal de edu-
cação, denis Macedo, fez um rá-
pido balanço, destacando que, em 
janeiro de 2017, quando assumiu a 
pasta, a educação agonizava, sendo 
reprovada em todos os quesitos. 
“Arregaçamos as mangas e, com 
determinação, estamos escreven-
do um novo capítulo na educação 
de Belford roxo. Já distribuímos 
kits escolares, compramos novas 
mobílias e começamos a reequipar 
todas as unidades. o Busca Ativa 
veio coroar este regate da educação 
comandado pelo prefeito Waguinho 
(Wagner dos Santos Carneiro)”, fi-
nalizou denis Macedo, destacando 
que o Busca Ativa escolar teve iní-
cio em Belford roxo em agosto do 
ano passado.

CRianças quE 
EstãO FORa
 Da EsCOLa 

Integrantes da Associação Cida-

de-escola Aprendiz, roberta Cas-
tro e Bianca polotto, que prestam 
assessoria para a unicef, des-
tacaram que o programa Busca 
Ativa visa identificar crianças 
que estão fora das escolas. “o re-
conhecimento de Belford roxo é 
porque o município ter inserido 
20% (1.530 crianças e jovens) 
na plataforma do Busca Ativa”, 
destacou roberta Castro. “Hoje 
estamos finalizando a assesso-
ria, mas a plataforma continua 
ativa. São 26 municípios no rio 
que estão atuando com o progra-
ma. A plataforma é importante 
também, pois gera dados que 
influenciam na criação de políti-
cas públicas”, completou Bianca 
polotto.

o coordenador do programa 
Busca Ativa escolar da Secre-
taria Municipal de educação, 
Wagner devens, destacou que a 
iniciativa é uma parceria entre 

dIvuLgAção

diversos órgãos. ele enfatizou 
que, com o programa, o rendi-
mento aumentou nas salas de 
aula. “Nossa expectativa é gran-
de para o próximo Ideb (índice 
de desenvolvimento da educa-
ção Básica). Foi um grande de-
safio, pois estamos interligando 
outros setores. porém, o foco é 
a criança, o jovem. vamos con-
tinua trabalhando em conjunto 
com o comitê gestor para melho-
rarmos ainda mais o rendimen-
to”, avaliou.

participaram também do even-
to os secretários Flávio vieira 

(Saúde), João Sant’Anna Junior 
(Segurança pública e Mobilidade 
urbana) e Marcio Arteiro (Ciên-
cias e Tecnologia, entre outros 
representantes do poder público 
e da sociedade civil.

 
 O quE é O pROgRaMa
o programa Busca Ativa 

escolar reúne representantes 
de diferentes áreas – educa-
ção, Saúde, Assistência Social, 
planejamento – dentro de uma 
mesma plataforma. Cada pessoa 
ou grupo tem um papel específi-
co, que vai desde a identificação 

de uma criança ou adolescen-
te fora da escola até a tomada 
das providências necessárias 
para a matrícula e a permanên-
cia do aluno na escola. Todo o 
processo é feito pela internet e 
a ferramenta pode ser acessada 
em qualquer dispositivo como 
computadores de mesa, com-
putadores portáteis, tablets, 
celulares (SMS) ou celulares 
(smartphones). Há também 
formulários impressos para 
agentes comunitários e técni-
cos verificadores que não têm 
acesso a dispositivos móveis.

Integrantes do programa foram agraciados com certificados ao final da cerimônia. 

em três leilões realizados 
em 2019, o detran.rJ bateu 
a marca de 9.171 veículos ar-
rematados. esvaziar os pátios 
com veículos acautelados há 
anos era uma das metas da 
gestão atual, que assumiu em 
janeiro. o total das vendas 
dos três leilões gerou uma ar-

recadação de aproximadamente 
r$ 2,5 milhões, além de reci-
clar cinco mil toneladas de ma-
terial ferroso.

o terceiro leilão deste ano 
teve oferta de 6.956 veículos 
classificados como inservíveis 
e acautelados nos pátios de Ni-
terói, Santa Cruz da Serra e du-

que de Caxias. os lotes foram 
arrematados por duas empresas 
que vão reciclar cerca de quatro 
toneladas de material ferroso.

ele aconteceu na sede do de-
partamento, no Centro do rio, 
e contou com a participação de 
oito empresas previamente ca-
dastradas. os lotes dos depósi-

tos de duque de Caxias e Santa 
Cruz da Serra foram arremata-
dos pela empresa gerdau, que 
pagou r$ 0,45 e r$ 0,55 o qui-
lo, respectivamente. o lote do 
pátio de Niterói foi adquirido 
pela empresa MJ reciclagens, 
no valor de r$ 0,50 o quilo.

“o detran.rJ não realiza-
va um leilão de sucatas desde 
2014. em apenas sete meses, 
conseguimos promover três 

leilões de veículos inservíveis, 
o que permitirá a desocupação 
dos pátios. Além da economia 
gerada, estamos colaborando 
efetivamente com o meio am-
biente. Quero parabenizar a 
todos os envolvidos nessa con-
quista”, disse o vice-presidente 
do detran.rJ, Marcelo Berto-
lucci.

As empresas que arremata-
ram os lotes devem realizar os 

preparativos da descontami-
nação e posterior prensagem 
em 90 dias, contados a partir 
da emissão do contrato, sendo 
permitida a comercialização 
do material ferroso apenas 
para indústria siderúrgica, que 
deverá possuir licença ambien-
tal para o desenvolvimento de 
atividades inerentes à tritura-
ção e à reciclagem de sucatas 
de veículos.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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belford roxo

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Secretaria de Saúde promove no bairro serviço de prevenção das atividades que fazem 
parte do Programa de Enfrentamento das Arboviroses, Dengue, Zika e Chikungunya

prefeitura prepara ação para o nova aurora

A Secretaria de 
Saúde de Bel-
ford roxo, 

através da Secretaria 
Adjunta de vigilância 
em Saúde, promove 
hoje, a partir das 8h, 
em Nova Aurora, uma 
ação de prevenção das 
atividades que fazem 
parte do programa de 
enfrentamento das 
Arboviroses, dengue, 
Zika e Chikungunya. 
o objetivo é fortalecer 
as ações de controle na 
região. No total, cerca 
de 100 agentes parti-
ciparão das atividades. 
A meta é vacinar 500 
animais e visitar 1.500 
residências.

decreto cancelado 
Tramita na Câmara dos 

deputados o projeto de de-
creto Legislativo 451/19 que 
susta o decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
que alterou o funcionamento 
e a composição do Conselho 
Nacional de política Cultu-
ral, órgão colegiado do Mi-
nistério da Cidadania. 

em dois meses, 31 deputados estaduais 
gastaram, r$ 212 mil com carros. os gastos 
incluem aluguel, combustível, pedágios e es-
tacionamentos. A frota foi extinta no início do 
ano para cumprir resolução de 2016 e foi doa-
da a Secretaria de Segurança, hoje extinta.

Motoristas de aplicativo, profissão que 
vem ganhando adeptos nos últimos anos, re-
ceberam autorização do governo, por meio 
de resolução publicada no ‘Diário Oficial da 
união’ de ontem, para serem considerados 
microempreendedores individuais.

reprodução/eLIZeu pIreS

apenas cinco ii
o texto seguirá para o 

governador Wilson Witzel, 
que tem até 15 dias úteis 
para decidir pela sanção ou 
veto.o estado chegou a ter 
18 restaurantes populares, 
mas hoje estão em funcio-
namento apenas cinco, sen-
do um em Niterói, outro em 
petrópolis e três no rio.

um projeto de lei do deputado Carlos Minc (pSB), 
que aumenta as penalizações a pessoas físicas, estabele-
cimentos comerciais, industriais e outras instituições que 
discriminarem qualquer cidadão por conta da sua raça, 
cor e/ou etnia, religião ou procedência nacional, foi apro-
vado ontem, em segunda discussão, pela Assembleia Le-
gislativa do rJ. A proposta altera a Lei 6.483/13, que já 
determina sanções às práticas de discriminações. o texto 
seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 
dias úteis para sancionar ou vetar.

 discriminação pode render penalização maior 
refeição na faixa i
A Assembleia Legisla-

tiva do rJ aprovou ontem, 
em segunda discussão, um 
projeto de lei que isenta 
idosos maiores de 60 anos e 
as pessoas com deficiência 
do pagamento de refeições 
nos restaurantes populares. 
A proposta é do deputado 
rosenverg reis (MdB).

custo baixo iii
“Apesar do baixo valor 

cobrado pelo governo (café 
da manhã a r$ 0,50 e almo-
ço, a r$ 2), ainda há pesso-
as que não têm como arcar 
com os custos. Quem mais 
sofre são as pessoas com 
deficiência e os idosos, que 
em muitos casos estão de-
sempregados”, disse ele. 

durante a cerimônia no 
Quartel Central da polícia Mi-
litar, no Centro do rio, o gover-
nador do rio, Wilson Witzel, 
declarou não será calado e nem 
se intimidará no combate à vio-
lência no estado. ele também 
contestou que esteja incitando 

a violência ao afirmar que o 
enfrentamento à criminalidade 
ocorrerá na mesma medida do 
poder bélico dos traficantes. 
“Tenho certeza e convicção de 
que ao enfrentar o crime orga-
nizado com armas bélicas, só 
uma resposta pode existir. Na 

mesma intensidade, o nosso ar-
mamento também será usado. 
Aqueles que nos enfrentam se-
rão abatidos. Isso não é incitar 
a violência, mas é fazer cessar a 
violência”, afirmou . 

No evento foram entregues 
ao Comando de polícia Am-

biental da polícia Militar 10 
veículos, 350 coletes camufla-
dos e 700 uniformes comple-
tos. Tanto os veículos como o 
material foram doados à corpo-
ração pela Secretaria de estado 
de Ambiente e Sustentabilidade 
(Seas). 

a ‘lei do abate’ não incita a violência, diz witzel

 SueLLeN LeSSA/dIvuLgAção 

direto ao ponto

CLáudIo NuNeS/pMBr

um internauta postou na página 
do Facebook ‘ui Meriti’ que há sete 
meses a Cedae abriu um enorme bu-
raco na rua Hermógenes Fontes ,em 
frente ao número 278 e ‘esqueceu’ de 
fechar. o trecho é transversal a rua 
São pedro, no Centro de São João 
de Meriti. de acordo com relatos de 
moradores, foram feitas diversas re-
clamações e nenhuma providência 
foi tomada pela Companhia estadual 
de águas e esgotos. eles também re-
clamam que a região sofre há muitos 
anos com a falta de água. A única sa-
ída é contratar caminhões-pipas para 
armazenar o produto em casa. 

nos bairros

cedae abre buraco na pista e não fecha em são João de Meriti 

horahmunicipios@gmail.com Mec aciona pF para apurar ataques cibernéticos
BrASíLIA - A polícia Fede-

ral (pF) investiga indícios de sa-
botagem de serviços prestados e 
sistemas internos do Ministério da 
educação (MeC). durante entre-
vista coletiva, o ministro Abraham 
Weintraub anunciou que a pasta 
tem sofrido ataques cibernéticos 
há algumas semanas e que isso 
tem prejudicado alguns produtos 
oferecidos pelo portal na Internet.

“Não estamos acusando nin-
guém, mas há indícios fortes de 
sabotagem que nos levaram a 
acionar a polícia Federal. Não é 
nosso papel investigar”, explicou 
Weintraub. Segundo ele, a popu-
lação não será prejudicada pelos 
ataques. “Qualquer serviço que 
for suspenso terá prazo ampliado”, 

 reprodução/FACeBooK 

entre os principais 
serviços oferecidos 
estão: vacinação an-
tirrábica animal (cães 
e gatos); controle de 
prevenção a leptospi-
rose, visita domiciliar, 
apresentação de peça 
de teatro com distribui-
ção de folhetos infor-
mativos, orientações 
básicas de consumo 
de água e orientações 
de reconhecimento 
geográfico. As equi-
pes também visitarão 
locais de grande con-
centração de materiais 
recicláveis. o carro-
-fumacê percorrerá di-
versas ruas do bairros 
para combater a pro-
liferação do mosquito 
Aedes aegypti.

o secretário adjunto 
de vigilância em Saú-
de, João paulo Souza 
da Costa, destacou que 
as equipes que utiliza-
rão o carro-fumacê fa-
rão um trabalho de blo-
queio contra o Aedes 
nos principais locais 
que fazem limite com 
Belford roxo, montan-
do uma espécie de “cin-
turão” protetor. “Nos-
sos planejamentos para 
setembro e outubro visa 
realizar essas ações às 
quartas-feiras e sába-
dos, sempre obedecen-
do os critérios preco-
nizados pelo programa 
de enfrentamento das 
Arboviroses, dengue, 
Zika e Chikungunya”, 
enfatizou João paulo.

BRASIL
agentes explicam a importância de se prevenir contra o aedes aegypti 

assegurou.
o programa universidade para 

Todos (prouni) e o Fundo de Finan-
ciamento estudantil (Fies) são os prin-
cipais afetados pelo problema. Segundo 
técnicos do Ministério, os dois serviços 
estão intermitentes desde a última se-
gunda-feira (5). outro produto afetado 
é o Sistema presença, utilizado para o 
pagamento dos benefícios do Bolsa Fa-
mília. o MeC ainda detectou prejuízos 
no funcionamento do principal sistema 
de negócios da pasta, conhecido como 
SiMeC.

de acordo com a equipe da pasta, 
técnicos estão trabalhando para reesta-
belecer todo o funcionamento o mais 
rapidamente, mas não há prazo para que 
os serviços estejam totalmente normali-
zados. Fonte: Agência Brasil 

prefeitos se mobilizam contra mudanças no iss
A Frente Nacional 

de prefeitos (FNp) 
divulgou, em Brasí-
lia, nota defendendo 
urgência na “simpli-
ficação do sistema 
tributário brasileiro 
para a melhoria do 
ambiente de negó-
cios”. A entidade, 
no entanto, é con-
trária a eventuais 
mudanças na repar-

tição da arrecada-
ção do Imposto so-
bre Serviços (ISS). 
“Nós não abrimos 
mão que o ISS con-
tinue com as prefei-
turas. Nós queremos 
preservar o ISS”, 
enfatizou Jonas do-
nizette (foto), pre-
feito de Campinas 
(Sp), presidente da 
FNp.
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Fabrício abreu e Gustavo teixeira 
seguem na preparação física 
Continuidade do trabalho é prioridade do Alvirrubro visando a mais importante temporada dos últimos anos

BANgu 2020

eMerSoN pereIrA / BANgu

Os bons resultados nos dois últimos Estaduais, credenciaram Fabrício e gustavo

A temporada 2020 será 
cheia para o Bangu. 
Além do Campeo-

nato Carioca e da Copa rio, 
o ano marcará o retorno do 
Alvirrubro a Copa do Brasil 
e a Série d do Campeona-
to Brasileiro. e para fazer 
bonito nas competições que 
terá pela frente, a diretoria do 
clube da Zona oeste acertou 
a renovação dos preparadores 
físicos Fabrício Abreu e gus-
tavo Teixeira, que irão para a 
terceira temporada trabalhan-
do juntos.

os bons resultados nos 
dois últimos estaduais, sendo 
semifinalista da Taça Guana-
bara de 2018 e terceiro colo-
cado no geral em 2019, foram 
fundamentais para a sequên-
cia dos dois profissionais à 
frente do setor. Integração e o 
conhecimento do elenco são 
alguns fatores que Fabrício 
Abreu destaca, já traçando o 
início de preparação para o 
próximo ano.

- É uma honra renovar com 
o Bangu por mais uma tem-
porada e poder dar continui-
dade a um trabalho que vem 
sendo feito num bom nível, 
integrado com o departamen-
to médico e a nutrição. Sigo 
trabalhando com o gustavo, 
que é uma pessoa de confian-

ça, conhece o clube e a sua 
metodologia. Sabemos como 
alguns atletas vão chegar por 
já termos uma convivência 
nos últimos anos, muitos es-
tão jogando e isso fica fácil 
porque estarão vindo já con-
dicionados ao invés de zera-
dos em suas valências físicas 
- destaca Fabrício.

- Teremos quatro compe-
tições em 2020 e o estudo 
minucioso dos atletas, com a 
individualização dos treina-
mentos, é cada vez mais im-
portante. A integração entre 
os setores tem que estar bem 
encaixado para passar uma 
equipe bem condicionada 
para que o treinador possa de-
senvolver as suas propostas. 
É claro que muitas coisas não 
serão mais novidades a nível 
de trabalho, mas o esporte é 
muito dinâmico, o aprendiza-
do é constante e a evolução 
faz parte disso - ressalta.

Com o calendário mais 
longo, o Bangu terá uma res-
ponsabilidade ainda maior. o 
bom desempenho no último 
Campeonato Carioca, ficando 
atrás somente de Flamengo e 
vasco da gama, serve de pa-
râmetro para a temporada que 
vem sendo planejada. Além 
disso, Fabrício Abreu destaca 
a importância das competi-
ções nacionais para o clube.

- A cobrança com os atletas 

aumenta muito e, consequen-
temente, a nossa. para onde 
queremos chegar com o Ban-
gu, é inadmissível não termos 
como meta superar o que foi 
realizado neste ano. Na pior 

da hipóteses, temos que man-
ter o mesmo nível. Teremos a 
oportunidade de crescer a ní-
vel nacional e precisamos au-
mentar a nossa cobrança para 
que possamos alcançar bons 

resultados - afirma o prepara-
dor físico.

A primeira etapa de prepa-
ração do Banguzão para 2020 
terá início no mês de setem-
bro, com a fase de adaptação 

de atletas oriundos das cate-
gorias de base do clube, bus-
cando prepará-los fisicamente 
para o início definitivo da pré-
-temporada, programada para a 
primeira semana de dezembro.

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

seis meses após incêndio, bloqueio
de bens do Flamengo aguarda decisão

Dez atletas morreram em fevereiro no centro de 
treinamento do clube 

Seis meses depois do in-
cêndio no alojamento das 
categorias de base do Fla-
mengo, em 8 de fevereiro, 
a defensoria pública do 
rio de Janeiro e o Ministé-
rio público do estado ain-
da aguardam uma decisão 
judicial sobre o pedido de 
bloqueio de bens do clube 
para indenizações a vítimas 
e familiares.

o Flamengo argumenta 
que o pedido é desneces-
sário e lembra que o clube 
destacou que honrará seus 
compromissos e diz já ter 
pago indenizações a todos 
os sobreviventes da tragé-
dia. Além disso, foram fe-
chados acordos com famí-
lias de dois atletas mortos 
e com o pai de um terceiro, 
cuja mãe busca reparação 
na Justiça separadamente.

“Não tem motivo para 
penhorar nenhum valor do 
Flamengo”, disse o vice-
-presidente jurídico do 
clube, rodrigo dunshee, à 
rádio Nacional. dunshee 
atribui a demora na deci-
são judicial a um erro da 
própria defensoria pública. 
“ela distribuiu a ação com 
o endereço errado, e o juiz 
da vara do Torcedor reco-
nheceu que não era compe-
tente.”

o incêndio no alojamen-

to no Ninho do urubu, como 
é conhecido o centro de trei-
namento do Flamengo, dei-
xou 10 adolescentes mortos 
e três feridos. entre os inde-
nizados, há outros atletas que 
estavam no local e consegui-
ram escapar sem ferimentos.

Além da mãe de um dos 
jogadores que recusou acor-
do com o clube, as famílias 
de sete atletas buscam repa-
ração por meio de ações ju-
diciais, incluindo uma que é 
representada pela defensoria 
pública do estado do rio de 
Janeiro.

Logo após a tragédia, de-
fensoria, o Ministério públi-

co estadual e o Ministério pú-
blico do Trabalho chegaram a 
compor uma força-tarefa para 
negociar de forma coletiva a 
reparação das vítimas. Sem 
acordo, o clube buscou ne-
gociar diretamente com cada 
família, e a maior parte delas 
recorreu a ações judiciais.

para a coordenadora cível 
da defensoria pública, Cin-
tia guedes, a situação põe 
as famílias em desvantagem. 
“Há uma desigualdade mui-
to grande de negociação en-
tre uma família humilde que 
perdeu um filho e um clube 
do tamanho do Flamengo.” 
(Fonte: Agência Brasil)

ABr

nino destaca crescimento como
jogador desde chegada ao Flu

 LuCAS MerçoN/FFC

uma das contratações 
do Fluminense para 2019, 
o zagueiro Nino assumiu a 
titularidade antes da parada 
para a Copa do Mundo e 
não largou mais. o defensor 
aproveitou as oportunidades 
e não decepcionou. Segun-
do o camisa 33, o técnico 
Fernando diniz é um dos 
principais responsáveis pela 
evolução do seu futebol, que 
o levou a cair nas graças da 
torcida e chegar a ser cogita-
do para a Seleção olímpica.

- Creio que evoluí muito 
desde que cheguei aqui. o 
trabalho do professor diniz 
fez com que eu crescesse 
muito, aprimorasse muitas 
partes do meu jogo. Hoje eu 

compreendo o futebol de ou-
tra forma e estou muito feliz 
por isso. Além de o time estar 
jogando bem, eu tenho cresci-
do e sei que vou levar os ensi-
namentos para o resto da mi-
nha vida - afirmou o zagueiro.

o Fluminense vem de duas 
vitórias consecutivas, uma 
pela Sul-Americana (peñarol) 
e outra pelo Brasileirão (Inter-
nacional), ambas atuando no 
Maracanã. Neste fim de sema-
na, o Tricolor viaja a Belo Ho-
rizonte para enfrentar o Atlé-
tico-Mg, pela 14ª rodada da 
competição nacional. o duelo 
acontece no Independência, às 
21h, e Nino acredita que a se-
mana sem jogos, apenas com 
treinos, foi fundamental para 

o Time de guerreiros botar 
em dia o seu plano de jogo.

- essa semana de trei-
nos é de uma importância 
tremenda. Há algum tem-
po a gente não tinha uma 
semana cheia. para a gente 
jogar do jeito que gosta, 
precisamos estar bem trei-
nados. Aproveitamos essa 
semana para deixar o time 
da maneira que o profes-
sor diniz quer. Creio que 
trabalhamos muito bem. 
vamos para um jogo de 
extrema importância, mais 
uma decisão no Brasilei-
ro, contra um adversário 
muito difícil, mas estamos 
prontos para ir lá e buscar 
a vitória.

 Zagueiro elogiou o trabalho do técnico Fernando Diniz e projetou bom 
jogo contra o atlético-Mg
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projeto “a escola no legislativo 
iguaçuano” voltou em alto estilo

6

40 alunos da Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges se sentiram vereadores por um dia e gostaram muito

cmni

dIvuLgAção

Após as atividades parlamentares e palestras os estudantes tiraram fotos e selfies com Felipinho Ravis

os alunos da es-
cola Munici-
pal professor 

Amazor vieira Borges 
estrearam o reinício do 
projeto educacional, de-
senvolvido pela Câma-
ra Municipal de Nova 
Iguaçu, “A escola no 
Legislativo Iguaçuano 
– educar É Lei”, que 
aconteceu na manhã 
de ontem (8). Na fai-
xa etária entre 13 e 16 
anos, do 8º e 9º ano, os 
40 estudantes foram re-
cebidos pelo presidente 
da Casa, vereador Feli-
pe rangel garcia, Feli-
pinho ravis, indicador 
da escola localizada no 
bairro Jardim Tropical. 
“É com investimento 
em educação que po-
demos mudar tudo em 
nossa vida. desejo que 
cada um de vocês acre-
dite que é possível reali-
zar o seu sonho. Sigam 

e respeitem seus pais, e 
estudem muito. Sejam 
os melhores naquilo que 
se propuserem a fazer. 
Com a graça de deus, 
todos irão realizar tudo 
que almejam. esta Câ-
mara está de portas 
abertas para toda a po-
pulação. Contem com 
os vereadores de Nova 
Iguaçu”, discursou Fe-
lipinho.

Segundo a diretora-
-adjunta da escola, da-
niele Chaves, a vivência 
dos alunos na Câma-
ra será trabalhada em 
sala de aula. eles par-
ticiparam de palestras, 
assistiram vídeos e se 
transformaram em vere-
adores por uma manhã. 
Falaram sobre diversos 
temas, durante o tempo 
de “Tema Livre”: sa-
neamento, transporte, 
saúde, educação, entre 
outros. Como dia 14 de 
agosto é o dia de com-
bate à poluição, eles 
apresentaram e deba-

terem sobre o projeto 
“Adote uma lixeira”.  
Com a discussão sobre 
o projeto, puderam en-
tender como é realizado 

Maia entrega reforma da previdência
ao senado e tramitação da pec continua
ontem (8) presi-

dente da Câmara dos 
deputados, rodrigo 
Maia (deM-rJ), en-
tregou ao presiden-
te do Senado, davi 
Alcolumbre (deM-
-Ap), a peC (pro-
posta de emenda à 
Constituição) da re-
forma da previdên-
cia. o texto agora 
será analisado pela 
CCJ (Comissão de 
Constituição e Jus-
tiça) e depois pelo 
plenário da Casa.

em entrevista cole-
tiva depois de rece-
ber a matéria, Alco-
lumbre afirmou que 
cumprirá o prazo 
mínimo regimental 
de 45 dias para tra-

mitação de uma peC, 
mas que o calendário 
oficial será acordado 
entre os senadores na 
próxima semana.

“Nós vamos buscar 
construir um prazo 
que possam todos 
os senadores parti-
ciparem ativamente 
dos debates, dando 
direito a todos aque-
les que pensam con-
trário, dando direito 
a todos aqueles que 
apoiam essa matéria, 
para que a gente pos-
sa construir acordo 
de procedimento…
para organizar crono-
grama de tramitação, 
dando a oportunida-
de da participação de 
todos”, disse.

Ao lado da presi-
dente da CCJ, Simo-
ne Tebet (MdB-MS), 
Alcolumbre confir-
mou que a relato-
ria da matéria ficará 
com o senador Tasso 
Jereissati (pSdB-
-Ce). este, por sua 
vez, ao chegar para 
a cerimônia de entre-
ga, previu prazo de 
60 dias para que as 
medidas sejam vota-
das no plenário.

o presidente do 
Congresso elogiou 
o trabalho de Maia 
no comando da Câ-
mara, além de todos 
os congressistas, por 
serem reformistas. 
“Há um ambiente no 
Senado Federal de 

presidente da Câmara foi ao senado ontem para entregar o texto a alcolumbre 

pacificação e de con-
solidação de outras 
reformas, mas essa 
reforma, sem dúvida 
nenhuma, é uma das 
reformas mais im-

roQue de Sá/AgêNCIA SeNAdo

ao stF, sergio Moro diz que não mandou 
destruir mensagens obtidas por hackers
o ministro Sergio Moro 

(Justiça) afirmou em ofício 
encaminhado ao ministro 
Luiz Fux, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), que não 
determinou ou orientou a pF 
(polícia Federal) a destruir o 
material obtido pela operação 
Spoofing.

No documento o ministro 
disse que compete à Justiça 
decidir sobre o destino das 
mensagens. “esclareço que 
este ministro da Justiça e Se-
gurança pública não exarou 
qualquer determinação ou 
orientação à polícia Federal 
para destruição do indicado 

material ou mesmo acerca de 
sua destinação, certo de que 
compete, em princípio, ao 
juiz do processo ou ao pró-
prio poder Judiciário decidir 
sobre a questão, oportuna-
mente”, disse.

Segundo Moro, houve “um 
mal-entendido” sobre o desti-
no do material obtido. “Nessa 
linha, a afirmação constante 
na inicial, de que este minis-
tro teria informado a uma das 
vítimas que o ‘material obti-
do vai ser descartado’, é ape-
nas um mal-entendido quanto 
à declaração sobre a possível 
destinação do material obtido 

pela invasão criminosa dos 
aparelhos celulares, conside-
rando a natureza ilícita dele 
e as previsões legais. evi-
dente, porém, que a decisão 
quanto a ele competirá à au-
toridade judicial com oitiva 
e participação das partes do 
processo, e não do ora subs-
critor”, afirmou.

Moro ainda ressaltou que 
a pF divulgou comunicado 
em 25 de julho, “no sentido 
de que não haveria nenhuma 
determinação administrativa 
para destruição do material 
e que o destino dele seria 
oportunamente decidido 

ABr

Ministro disse que compete à Justiça decidir so-
bre o destino das mensagens

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

portantes porque sem 
ela nós nem teríamos 
condições de iniciar 
outras reformas. eu 
não tenho dúvida que 
esse parlamento, essa 

legislatura, será o 
parlamento mais re-
formista das últimas 
décadas desse país”, 
completou. (Fonte: 
poder 360)

o trabalho de um vere-
ador. o vereador Carlão 
Chambarelli também 
esteve presente e inte-
ragiu com as turmas du-

rante a votação.
A unidade escolar que 

desejar participar do 
projeto deve ligar para 
o número 2667-4124 e 

agendar uma data com 
a diretora-adjunta da 
CMNI daniele Lage. 
(Fonte: Arlete Silva / 
Ascom / CMNI)

pelo juiz da causa”.
 O caso - A investigação 

apura invasões em números 
telefônicos de aproximada-
mente 1.000 autoridades, se-
gundo a pF. Quatro pessoas 
estão presas preventivamente 
suspeitas de terem participa-
do da ação.

A informação de que as 
mensagens seriam descar-
tadas foi dada por Moro ao 
ministro João otávio de No-
ronha, do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça).

por meio de nota emitida 
pelo Tribunal em 25 de julho, 
Noronha afirmou que rece-
beu uma ligação do ministro 
da Justiça, informando que 
seu nome constava na lista de 
autoridades hackeadas e que 
as mensagens seriam descar-

tadas para “não devassar a in-
timidade de ninguém”.

Na última semana, o mi-
nistro Luiz Fux proibiu que 
o conteúdo obtido pela pF 
fosse destruído, além de pe-

dir uma cópia do material e 
a íntegra da investigação. o 
ministro do Supremo tam-
bém determinou que Moro 
prestasse informações sobre 
o caso.



 Toque de Midas 
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Justiça manda bloquear mais 
de r$ 1 bilhão de eike Batista

7Polícia
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O empresário Eike Batista é conduzido à sede da polícia Federal no Rio

Na decisão em que mandou o empresário novamente para a cadeia, o juiz Marcelo Bretas determinou a 
indisponibilidade de bens do empresário e dos filhos Thor e Olin. Ele foi preso em nova fase da operação Lava-Jato

ueSLeI MArCeLINo/reuTerS

preso pela operação 
Segredo de Midas, 
na manhã de ontem, 

o empresário eike Batis-
ta terá o valor de r$ 1,6 
bilhão em bens bloquea-
dos. A indisponibilidade é 
relativa a bens de eike e 
de seus filhos, Thor e Olin 
Batista, sendo r$ 800 mi-
lhões por danos morais e 
r$ 800 milhões por danos 
materiais.

o pedido, atendido pela 
7ª vara Federal Crimi-
nal do rio de Janeiro, foi 
feito pelo Ministério pú-
blico Federal (MpF), que 
deflagrou a operação em 
conjunto com a polícia 
Federal. de acordo com o 
MpF, além da prisão tem-
porária de eike Batista, 
foi determinada a prisão 
preventiva de Luiz Arthur 
Andrade Correia, conhe-

cido como Zartha, tesou-
reiro de Batista.

A investigação do MpF 
apura se houve crimes de 
manipulação de mercado 
e utilização de informa-
ção privilegiada. Segundo 
o órgão, as investigações 
começaram com as opera-
ções Eficiência e Hashtag, 
que revelaram que as 
contas utilizadas para o 
pagamento de propina 
ao ex-governador Sérgio 
Cabral foram usadas para 
manipular ações de em-
presas que tinham negó-
cios com eike Batista.

“o esquema utilizava 
a empresa The Adviser 
Investiments (TAI), com 
sede no panamá, criada 
por eduardo plass e seus 
sócios, proprietários do 
TAg Bank. No curso das 
investigações, apurou-se 
que eike e Luiz Arthur 
usaram a TAI para atuar 
ilicitamente nos mercados 

de capitais nacional e es-
trangeiro, a fim de mani-
pular ou usar informação 
privilegiada de ativos que 
estariam impedidos ou 
não queriam que o mer-
cado soubesse que opera-
vam”, explicou a nota do 
MpF.

BanCO paRaLELO 
A desconfiança dos pro-

curadores da força-tarefa 
da Lava Jato no rio de Ja-
neiro é de que a TAI fun-
cionou como um “banco 
paralelo” que atuava como 
uma “instituição financei-
ra que geria recursos de 
terceiros”, sem ter autori-
zação legal para isso. des-
sa forma, passava a falsa 
aparência para o mercado 
de que eram investidos re-
cursos próprios, já que o 
real operador dos ativos 
era omitido.

“o TAg Bank, banco 
oficial dos mesmos sócios 

Mandados para endereços do ex-presidente e diretor da CCX
os mandados de busca 

e apreensão foram ex-
pedidos para endereços 
ligados a José gustavo 
Costa, ex-diretor-presi-

dente e diretor de rela-
ções com investidores da 
CCX. o MpF informa 
que Eduardo Plass fir-
mou acordo de colabora-

ção premiada e vai pagar 
r$ 300 milhões em mul-
ta, além de devolver uS$ 
9,2 milhões de eike que 
estão sob sua custódia no 

exterior.

 O quE DiZ 
O aDVOgaDO 

em nota, o advogado 

de eike Batista, Fernando 
Martins, informou que a 
prisão temporária do empre-
sário foi decretada para que 
ele “fosse ouvido em sede 

policial sobre fatos suposta-
mente ocorridos em 2013”, 
e que, segundo o advogado, 
se trata de uma prisão “sem 
embasamento legal”. 

da TAI, também funciona-
va como uma engrenagem 
no esquema de manipula-
ção. Além disso, tanto a 
TAI, quanto eike tinham 
uma conta no Credit Suis-
se de Bahamas usada para 
os ilícitos”, afirmam os 

procuradores.
O MPF afirma que, en-

tre 2010 e 2013, foram 
manipulados os merca-
dos de ações e bonds de 
empresas como ventana 
gold Corp, galway re-
sources Ltd, MMX, MpX 

e ogX. o uso de infor-
mações privilegiadas foi 
constatada em negocia-
ções com Burger King e 
CCX. No total, segundo 
aponta a investigação, fo-
ram movimentados mais 
de r$ 800 milhões.

carro roubado é recuperado 
pelo Proeis em Queimados

carro bate em poste e deixa 
um morto em nova iguaçu

reprodução/INTerNeT
reproduçãoWHATSApp 

parte de viaduto desaba 
na Zona norte carioca

duas mortes em menos de
12 horas em nova iguaçu 

Bombeiros informaram que acidente deixou duas vítimas

gabriel foi atingido na cabeça e morreu na hora em austin

parte de um viaduto 
caiu no início da noite de 
ontem em Coelho Neto, 
na Zona Norte do rio. de 
acordo com as primeiras 
informações do Corpo de 
Bombeiros, houve duas 
vítimas. o caso aconte-
ceu na Avenida pastor 
Martin Luther King Jr, 
sentido Inhaúma, abai-
xo da Avenida Brasil, na 
altura da passarela 28. 
o trecho foi interditado 
pela prefeitura do rio.

A divisão de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (dHBF) investiga 
a morte de dois homens 
ocorrida em intervalo de 
menos de 12 horas em 
Nova Iguaçu. A primeira 
execução aconteceu no co-
meço da manhã de ontem 
na rua dona elisa de Al-
meida, no bairro Austin. 

A especializada inves-
tiga a motivação do crime 
e trabalha para identificar 
e prender o autor dos dis-
paros. Segundo as primei-
ras informações, a vítima, 
identificada como Gabriel, 
foi atingido na cabeça e 
morreu na hora. policias 
militares do batalhão de 
Mesquita (20º BpM) fo-
ram acionados e comuni-
caram o caso à dHBF, que 
realizou a pericia no local. 

EXECuçãO nO 
gERaRD DanOn 
o outro assassinato 

aconteceu no bairro ge-
rard danon. Lucas ro-

um automóvel rou-
bado foi recuperado por 
agentes do programa es-
tadual de Integração na 
Segurança (proeis), on-
tem, em Queimados, na 
Baixada Fluminense. o 
carro foi abandonado na 
Avenida Irmãos guinle, 
no Centro. Moradores 
da região desconfiaram 
do estado do veículo e 
acionaram os agentes, 
que prontamente foram 
ao local averiguar a si-
tuação.

Após a checagem jun-
to à Central de Consul-
tas da polícia Militar, os 
policiais, que estavam 
a serviço da Secretaria 
Municipal de Transporte 
e Trânsito, verificaram 
que se tratava de um veí-
culo roubado. o boletim 

berto da Conceição, de 20 
anos, foi morto a tiros horas 
depois do primeiro crime, 
ainda pela manhã. pMs esti-
veram no local por volta das 
12 horas, e confirmaram o 
homicídio.  

Segundo moradores, a ví-

tima trabalhava num lava-ja-
to na rua Coronel Tinoco, 
onde foi morto, e era conhe-
cido como ‘dez’. Ainda não 
há informações da autoria e 
motivação. os agentes acio-
naram dHBF que já come-
çou a investigar o caso. 

um homem morreu 
e outro ficou ferido 
depois de um grave 
acidente envolvendo 
um carro no municí-
pio de Nova Iguaçu, 
ontem. Segundo a po-
licia, o veículo, onde 
estavam as vitimas 

bateu de frente com 
o poste, na rua Tupi-
nambá, na via Light, 
na altura do Alvorada.

Após a batida, o 
carro ficou destruído, 
o motorista identifica-
do como apenas ‘da-
niel’, morreu no local. 

uma das vítimas, que 
era carona identifica-
da como Marlon, foi 
socorrida pelos Bom-
beiros para o Hospital 
geral de Nova Igua-
çu. o estado de saúde 
dele ainda não foi di-
vulgado.

dIvuLgAção

O carro foi abandonado na avenida irmãos guinle, no Centro
de ocorrência foi regis-
trado na 52º delegacia 
de polícia (Nova Iguaçu) 
e o carro foi encaminha-
do ao pátio legal.

o proeis permite que 
policiais militares tra-
balhem voluntariamen-
te em seus horários de 
folga para fortalecer os 

serviços de segurança 
pública e suprir a falta de 
efetivo de agentes do 24° 
BpM. em Queimados, o 
programa conta com 22 
policiais pagos pela pre-
feitura e que atuam todos 
os dias, das 7h às 22h, 
para reforçar o patrulha-
mento da cidade.
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alerta contra hanseníase chega 
em nova iguaçu com ‘roda- Hans’

dIvuLgAção/pMNI
secretaria de coMunicação 

social das preFeituras 
do rio de Janeiro 

privada explode após raio atingir fossa séptica em casa na Flórida
g1

‘agosto dourado’ chega em Mesquita
dIvuLgAção/pMM

Campanha nacional prevê a orientação de 
mães e gestantes sobre a amamentação

por sorte, moradores não estavam no local no momento do incidente. 
‘agora não temos banheiro’, lamenta dona do vaso sanitário destruído.

no primeiro dia foram feitos mais de 120 atendimentos e realizados 220 testes rápidos 

‘Carreta da Saúde’ estacionou na Via Light com atendimentos em consultórios itinerantes

Nova Iguaçu regis-
trou no ano pas-
sado, 68 casos de 

hanseníase. este ano, até 
o momento, 60 pacientes 
estão em tratamento da 
doença na rede pública de 
saúde. para alertar sobre 
a importância do diagnós-
tico precoce, a prefeitura, 
em parceria com o Minis-
tério da Saúde, governo do 
estado do rio de Janeiro, 
dAHW Brasil e a Novartis 
Brasil, trouxe para cida-
de o projeto ‘roda-Hans    
Carreta da Saúde, que es-
tacionou na via Light, em 
Nova Iguaçu, na última 
quarta, com atendimentos 
em consultórios itineran-
tes. para ampliar os servi-
ços, a Secretaria Municipal 
de Saúde da cidade tam-
bém instalou uma tenda 
no local, realizando testes 
rápidos de sífilis, hepatite, 
glicose e HIv. No primeiro 
dia foram atendidas mais 

de 120 pessoas na Carreta 
da Saúde e realizados 220 
testes rápidos.

A aposentada Nair de 
oliveira, de 67 anos, foi 
uma das primeiras a che-
gar. “Muito importante 
cuidar da saúde com pre-
venção. Fiz os exames e 
deu tudo negativo. Agora 
é continuar me cuidando”, 
garante.

em Nova Iguaçu, o trata-
mento de hanseníase é rea-
lizado no Centro de Saúde 
vasco Barcelos, na Clínica 
da Família patrícia Mari-
nho, no Jardim paraíso e 
na policlínica dirceu de 
Aquino ramos, em Austin. 
Já os testes rápidos de sífi-
lis, hepatite, glicose e HIv, 
em toda rede.

“essa é uma importan-
te parceria, possibilitando 
ampliar as ações de pre-
venção e orientação so-
bre essa doença em Nova 
Iguaçu. Além dos atendi-
mentos na Carreta da Saú-
de, o projeto também está 
fazendo a capacitação dos 

escola Viva ganha creche com nome 
de criança na Vila nova em Magé

dIvuLgAção/pMM

Creche tawan pires dos santos é uma homenagem ao garoto que morreu vítima de afogamento

A tão esperada creche 
do bairro vila Nova, 
no primeiro distrito de 
Magé, já está de portas 
abertas para a comu-
nidade. Batizada com 
o nome de uma crian-
ça que foi vítima de 
afogamento e marcou 
a história do bairro, a 
unidade se chama Cre-
che Municipal Tawan 
pires dos Santos, a pe-
dido dos moradores.

Todo o ambiente foi 
preparado pelas tias 
para receber os alunos 

Agosto será um mês es-
pecial para as mamães e 
gestantes de Mesquita. 
para reforçar a importância 
do aleitamento materno, 
a campanha nacional do 
‘Agosto dourado’ chegou 
à cidade. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde criou uma 
série de eventos nas unida-
des da rede, para conscien-
tizar sobre o alimento mais 
completo que o bebê pode 
receber.

entre as atividades, es-
tão a criação de grupos de 
apoio, palestras e salas de 
espera especiais para aju-
dar no reforço à prática do 
aleitamento. os eventos 
acontecerão de acordo com 
a disponibilidade das unida-
des de saúde, durante todo 
o mês. os preparativos, no 
entanto, começaram no mês 
passado. É que o progra-
ma Municipal de Atenção 
Integral à Saúde da Mu-
lher, Criança e Adolescente 
preparou os profissionais 
de saúde de Mesquita, que 
passaram por capacitação 
específica sobre aleitamen-
to. A intenção da oficina foi, 

eSTAdoS uNI-
doS- o vaso sani-
tário de uma casa 
na Flórida explo-
diu em centenas de 
pedaços quando a 
energia de um raio 
que atingiu a fossa 
percorreu a tubu-
lação e chegou até 
o banheiro da re-
sidência, noticia a 

imprensa local.
Imagens mostram 

os pedaços do vaso 
sanitário espalha-
dos por todos os 
lados no banheiro 
e um rastro de quei-
mado pelo chão que 
leva até a a fossa no 
quintal da casa.

“A privada explo-
diu no quarto prin-

cipal. os pedaços 
de porcelana pe-
netraram nas pare-
des”, comentou no 
Facebook a empre-
sa de encanamentos 
chamada para aten-
der à emergência.

“p rovave lmen te , 
teremos que substi-
tuir todo o encana-
mento”, acrescen-

nas semanas de adap-
tação que duram até 
o dia 16 de agosto. A 
unidade tem capacida-
de para atender 80 alu-
nos com idade de dois 
e três anos, e ainda está 
com matrículas abertas 
para as turmas de cre-
che I e II.

para matrícula, o res-
ponsável pela criança 
precisa comparecer na 
creche das 8h às 12h, 
com a seguinte docu-
mentação: cópia da 
certidão de nascimen-

to, duas fotos recen-
tes 3×4, caderneta de 
vacinação, tipo san-
guíneo com fator rH, 
cópia do comprovante 
de residência atual e 
as cópias do CpF e da 
carteira de identidade 
do responsável legal 
da criança. A Creche 
Municipal Tawan pires 
dos Santos fica na rua 
das Flores, s/n°, em 
vila Nova, nas antigas 
instalações do CrAS I, 
no primeiro distrito de 
Magé.

principalmente, qualificar es-
ses especialistas para preparar 
e empoderar mães e famílias a 
respeito do tema.

Nutricionista da área Téc-
nica de Alimentação e Nu-
trição do município, Natasha 
Cardoso explica que o leite 
materno ajuda a sociedade 
como um todo.  “É o que cha-
mamos de padrão ouro. ele 
diminui o risco de infecções, 
de alergias e até de diabetes, 
por exemplo. ou seja, ajuda a 
manter as crianças longe dos 
hospitais”, defende.

A amamentação é o primei-

ro contato entre a mãe e o 
bebê. e o leite materno sacia 
a fome e impulsiona a vida. 
Até 2016, apenas uma sema-
na de Agosto era destinada à 
causa. entretanto, por ser base 
nutricional para os recém-nas-
cidos, foi tomada a iniciativa 
de se dedicar o mês inteiro à 
amamentação. o Ministério 
da Saúde recomenda que as 
crianças sejam amamentadas, 
de forma exclusiva, durante os 
seis primeiros meses de vida. 
e também como complemento 
da alimentação comum, até os 
dois anos de idade ou mais.

tou.
o dono da empre-

sa, Jordan Haga-
dorn, explicou ao 
jornal “uSA To-
day” que a explo-
são pode ter ocorri-
do pela presença de 
gás metano prove-
niente do material 
fecal concentrado 
na caixa de esgoto

Mundo

profissionais de saúde”, 
disse o secretário de Saúde 
de Nova Iguaçu, Manoel 
Barreto.

O veículo ficará estacio-
nado na via Light, altura 

da rua Arcelino pereira 
Neves, no Centro da cida-
de, próximo ao antigo polo 
gastronômico, ficou até a 
tarde de ontem. o atendi-
mento aconteceu das 9h às 

17h.
A hanseníase é uma 

doença crônica que atin-
ge principalmente a pele 
e os nervos periféricos, 
com manchas ou caroços 

que são dormentes, não 
coçam e não doem. É 
transmitida pelo contato 
contínuo. o tratamento 
é gratuito e dura de seis 
meses a um ano.



Uma conversa reservada 

o ajuda a lidar com 

fatores familiares. 

Mas a parte da manhã 

segue agitadíssima, 

com diversas situações para serem 

resolvidas. Analise também as suas 

posturas. À tarde, as portas para o 

lazer e para o namoro são abertas e há 

excelentes resultados afetivos.

A parte da manhã segue 

delicada, porque existe 

urgência para resolver 

situações que precisam 

ser encerradas. Mas o 

momento está ótimo para firmar 

acordos e negócios. À tarde você vai 

sentir a necessidade de expor as suas 

ideias, estudar e viajar.

Áries

Você inicia o dia com 

dificuldade para lidar 

com uma pessoa muito 

próxima, mas está 

bem para manter um 

diálogo positivo para que tudo seja 

resolvido. O céu aponta resoluções 

com documentos e situações que 

envolvem a família.

Touro

É preciso dar atenção à 

ansiedade e a situações 

que precisam resolver 

em sua rotina. haverá 

êxito para concluir 

as tarefas, principalmente aquelas 

relacionadas ao setor financeiro. Um 

ângulo exato de Vênus com Júpiter 

amplia as relações e colabora com 

casamento, viagens e estudos.

Gêmeos

É um bom dia para 
realizar ações que o 
motivem, sobretudo 
por meio do lazer 
e do contato com 
atividades geradoras de 

prazer. Mas há urgência e ansiedade 
para lidar com fatores financeiros. À 
tarde é preciso focar no trabalho. Um 
ângulo favorável de Vênus com Júpiter 
amplia as oportunidades profissionais.

Câncer

Leão

É um bom dia para 
expressar o que sente 
com uma pessoa muito 
próxima; essa conversa 
te faz bem. Mas é preciso 
avaliar a ansiedade que 

afeta o seu emocional. Um ângulo 
favorável de Vênus com Júpiter 
favorece curas na família e eventos que 
lhe proporcionam alegria e bem-estar.

Virgem

É um dia produtivo 
para lidar com acordos 
e investimentos. Mas é 
preciso avaliar os seus 
impulsos financeiros 
e o modo como vem 

administrando os seus projetos. É um 
excelente dia para promover as relações 
e o contato com pessoas queridas.

Libra

Você inicia o dia 

com ansiedade e 

com situações que 

podem gerar irritações 

e precipitações que 

interferem em sua imagem e em sua 

postura. Uma conversa é positiva 

para interagir com informações 

importantes. Você está com os 

caminhos abertos no setor profissional, 

então a prosperidade é ativada.

Escorpião

Você prefere reservar 

as suas intenções e 

trocar com pessoas de 

sua confiança. O céu 

abre a possibilidade de 

confidências ou de uma 

conversa curativa. Atenção com a 

ansiedade e com os julgamentos. Um 

ângulo favorável entre Vênus e Júpiter 

em seu signo lhe traz alegria, bons 

afetos e reconhecimento.

Sagitário

Os projetos seguem 

agitados e as decisões 

pedem urgência. Mas 

é um bom dia para 

interagir com uma 

pessoa que colabora com os seus planos. 

O ângulo exato entre Vênus e Júpiter 

colabora com o seu desenvolvimento 

emocional e lhe traz curas.

Capricórnio

Você começa o dia 
com ansiedade para 
lidar com fatores que 
fogem do seu alcance. 
Reflita sobre isso! Mas 
o dia segue produtivo 
e com excelentes 

resultados em sua rotina e trabalho. 
O ângulo exato entre Vênus e Júpiter 
favorece o namoro e o relacionamento.

Aquário

Você inicia o dia com 

diversas atividades para 

resolver, então precisa 

avaliar as suas posturas 

com uma pessoa. Haverá 

êxito para organizar projetos pessoais 

que interferem na autoestima. Um 

ângulo favorável entre Vênus e Júpiter 

favorece o setor profissional e ativa a 

prosperidade.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2719/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, 
hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 069/2019 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ÁGuA MINERAL DE 20 LITROS 
RETORNÁVEL, AÇuCAR E PÓ DE CAFÉ PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MuNICIPAIS, atendendo a solicitação feita pela SE-
CRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no pro-
cesso administrativo 2719/2019, à empresa:
Empresa: RENE RAMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
-ME
CNPJ: 04.363.118/0001-35
Valor de R$ 37.702,10 (trinta e sete mil, setecentos e 
dois reais e dez centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 8 de agosto de 2019
Anderson Barbosa Vallim

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Nardelli Comércio e Serviços Eireli – 
EPP 
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-505/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 505/2019
07 - Valor Global: R$ 5.436,60 (cinco mil, quatrocentos 
e trinta e seis reais e sessenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: FLM Atacadista e Serviços Eireli ME
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-

2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-506/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 506/2019
07 - Valor Global: R$ 26.826,00 (vinte e seis mil, oito-
centos e vinte e seis reais)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Bemestar Produtos para Indústria e 
Lar Ltda ME
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-507/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 507/2019
07 - Valor Global: R$ 5.752,80 (cinco mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Distribuidora Limpoli Eireli
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-508/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 508/2019
07 - Valor Global: R$ 7.564,20 (sete mil, quinhentos e 
sessenta e quatro reais e vinte centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: OMG4 Papel Ltda ME
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 

atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-509/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 509/2019
07 - Valor Global: R$ 8.508,60 (oito mil, quinhentos e 
oito reais e sessenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Dax Comércio e Serviços Ltda 
03 - Objeto: Aquisição de água mineral
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 03-15.01.00-08-244-0021-
2.062-3.3.90.30.00-1.311.0000-130/2019 Ficha 006
06 - Nota de Empenho: 130/2019
07 - Valor Global: R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta 
reais)
08 - Processo Administrativo Nº: 1315/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 22 de julho de 2019.

Cresa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

humanos e habitação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Valle Sul Pavimentação e Mineração 
Ltda
03 - Objeto: Aquisição de água mineral
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 01-09.01.00-15-451-0128-
1.058-4.4.90.51.00-1.530-4000-991/2019 Ficha 087
06 - Nota de Empenho: 991/2019
07 - Valor Global: R$ 874.005,29 (oitocentos e setenta e 
quatro mil, cinco reais e vinte e nove centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 2374/2019
09 - Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a partir da ordem 
de serviço
10 - Data da Assinatura: 02 de agosto de 2019.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ExTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preços Nº 009/2019. Modalidade: 
Pregão Presencial SRP Nº011/2019 - PP, Processo 
Administrativo:114/2019. Órgão Gerenciador: 

Câmara Municipal de Itaguaí. Vigência: 12 (Doze) 
meses. Objeto: Refere-se à Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Móveis, para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Itaguaí (CMI). 
fornecedor:ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 

ME, CNPJ: 14.596.408/0001-82, Valor Total: R$ 128.505,00. 
Data:06/08/2019.
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.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONfERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

PORTARIA N.° 232, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.
TORNAR SEM EfEITO a Portaria nº 221, de 31 de julho de 
2019, publicada em 01 de agosto de 2019, no Jornal hora h.

Nova Iguaçu, 08 de agosto de 2019.

Felipe Rangel Garcia
Presidente

Não jogue  lixo 
nas ruas. 

A população 
agradece!

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T u R A M u N I C I PA L  D E  B E L F O R D 
R O X O

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

08 DE AGOSTO DE 2019. PuBLICADO EM 09/08/2019 – 
CÓD-PMBR 146.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº2723/SEMAD/2019 DE 05/08/2019, publica-
da em 06/08/2019.
ONDE SE LÊ: NAThÁLIA VIEIRA DOS SANTOS;
LEIA-SE:  NAThÁLIA VIEIRA SANTOS.

NA PORTARIA Nº2719/SEMAD/2019 DE 05/08/2019, publica-
da em 06/08/2019.

ONDE SE LÊ: NEuZIMAR MARIANO DE SOuZA;
LEIA-SE:  NELZIMAR MARIANO DE SOuZA.

NA PORTARIA Nº2730/SEMAD/2019 DE 05/08/2019, publica-
da em 06/08/2019.
ONDE SE LÊ: CARLA MEDEIROS DE ARAuJO;
LEIA-SE:  CARLA MEDEIROS DE ARAuJO AZEVEDO.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

RESOLuÇÃO CMDCA Nº 20/2019, DE 01 DE AGOSTO DE 
2019.

(ALTERADA PELA RESOLuÇÃO CMDCA Nº 22/2019, DE 08 
DE AGOSTO DE 2019)

Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas pra-
ticadas em campanha referente ao processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares do Município de Belford Roxo para 
mandato 2020/2023.

CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 02/2019, de 13 de 
março de 2019, e suas alterações, que dispõe sobre a regula-
mentação do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares 
do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 18/2019, de 23 de 
julho de 2019, que dispõe sobre relação dos candidatos, seus 
nomes e números de candidaturas, aptos a participarem do 
processo de votação ao Conselho Tutelar, referente ao proces-
so de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Bel-
ford Roxo para mandato 2020/2023 e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro 
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

peiXe coM açaÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FilÉ de MerluZa coM 
Batata ao Forno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

arroZ doce

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ cane-
la/ erva doce

lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
Junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

caMarão reFoGado

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

ingredientes

Modo de preparo

no copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
Junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.

de 1997, que estabelece normas para as eleições, adaptada 
no que cabe aplicabilidade à eleição do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO as alterações trazidas pela Resolução 
CMDCA nº 22/2019, de 07 de agosto de 2019,
O CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE BELFORD ROXO – CMDCA, órgão 
paritário, deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas 
de atendimento a criança e ao adolescente, através do seu 
Presidente e Coordenador da Comissão Especial Eleitoral do 
Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 2020/2023, no 
uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 
1.382, de 08 de outubro de 2010 e pela Resolução CMDCA 
nº 02/2019,

RESOLVE:
Art. 1º. A propaganda eleitoral para os membros do Conselho 
Tutelar do Município de Belford Roxo é permitida a partir do dia 
22 de julho de 2019, devendo ser encerrada às 22 horas do dia 
05 de outubro de 2019.
Art. 2º. A propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou 
modalidade, mencionará sempre o nome e número do candi-
dato e só poderá ser feita em língua nacional.
Art. 3º. Não é permitido a utilização de alto-falantes, amplifi-
cadores de som, carro de som, trio elétrico e quaisquer outros 
meios de utilização de amplificação sonora durante a campa-
nha eleitoral.

Parágrafo único. Somente serão permitidos amplificação so-
nora por alto-falantes e microfones em reuniões e comícios.

Art. 4°. São proibidas a realização de showmício e de evento 
assemelhado para promoção de candidatos e a apresentação, 
remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar 
comício e reunião eleitoral, respondendo o infrator pelo empre-
go de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo 
abuso do poder.
Art. 5º. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utili-
zação, distribuição por comitê, candidato, com ou sem a sua 
autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, 
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que pos-
sam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, 
conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, 
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, 
pelo abuso do poder.
Art. 6º. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão 
do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso 
comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização 
de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e 
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de pro-
paganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição 
a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, 
bonecos e assemelhados.

§ 1º. Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim 
definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a 
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, 
lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda 
que de propriedade privada.

§ 2º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, 
bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é 
permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer 
natureza, mesmo que não lhes cause danos.

§ 3º. É permitida a colocação de mesas em calçadas, praças 
e locais afins para distribuição de material de campanha e a 
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que 
móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de 
pessoas e veículos.

§ 4º. A mobilidade referida no § 3º estará caracterizada com 
a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 
(seis) e as 22h (vinte e duas horas).

§ 5º. O derrame ou a anuência com o derrame de material de 
propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda 
que realizado na véspera da eleição, configura propaganda 
irregular, sujeitando-se o infrator a aplicação do art. 17 desta 
Resolução.

Art. 7º. Não é permitida a veiculação de material de propagan-
da eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de:

I – bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e 
que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas 
e veículos;
II – adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, 
motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 
1m² (um metro quadrado).

§ 1º. A justaposição de adesivo ou de papel cuja dimensão 
exceda a 1m² (um metro quadrado) caracteriza propaganda 
irregular, em razão do efeito visual único, ainda que a pu-
blicidade, individualmente, tenha respeitado o limite pre-
visto no inciso II deste artigo.

§ 2º. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares 
deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de 
pagamento em troca de espaço para essa finalidade.

§ 3º. É permitido colar propaganda eleitoral em automóveis, 
caminhões, bicicletas, motocicletas, contudo, em para-brisas 
traseiro deverão ser adesivos microperfurados até a exten-
são total do para-brisa traseiro e, em outras posições, 
adesivos que não excedam a 1m² (um metro quadrado), 
observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, não é aplicável, em relação ao para-
brisa traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II. 

§ 5º. A propaganda eleitoral em bens particulares não pode 
ser feita mediante inscrição ou pintura em fachadas, muros ou 
paredes, admitida apenas a afixação de papel ou de adesivo, 
com dimensão que não ultrapasse o limite previsto no inciso II.

Art. 8º. A veiculação de propaganda eleitoral por meio de distri-
buição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, de-

vem ser editados sob a responsabilidade do candidato, sendo-
-lhes facultada, inclusive, a impressão em braile dos mesmos 
conteúdos, quando assim demandados.

Parágrafo único. Os adesivos de que trata o caput deverão ter 
a dimensão máxima de 50cm x 40cm (cinquenta centímetros 
por quarenta centímetros).

Art. 9º. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator 
pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for 
o caso, pelo abuso de poder, cujo ato será encaminhado ao 
Ministério Público para oferecimento de denúncia:

I – que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação;
II – de guerra, de processos violentos para subverter o regime, 
a ordem política e social;
III – que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou 
contra elas, ou delas contra as classes e as instituições civis;
IV – de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
V – de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da 
lei de ordem pública;
VI – que implique oferecimento, promessa ou solicitação de di-
nheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
VII – que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso 
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
VIII – por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexpe-
riente ou rústica possa confundir com moeda;
IX – que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem 
como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pú-
blica;
X – que desrespeite os símbolos nacionais.

Art. 10. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá 
efetuar todos os atos relativos à sua campanha eleitoral, a par-
tir do momento em que o CMDCA receber a notificação judicial 
quanto a respectiva candidatura. 

Art. 11. É vedada a propaganda eleitoral de candidato por meio 
de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se o candidato à 
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) por cada outdoor, destinada ao Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1º. A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários 
ou ainda de conjunto de peças de propaganda que, justapostas, 
se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o 
infrator à multa prevista neste artigo.

§ 2º. A caracterização da responsabilidade do candidato na 
hipótese do § 1º não depende de prévia notificação, bastando 
a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio 
conhecimento.

Art. 12. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir 
do dia 22 de julho de 2019.

Parágrafo único. A livre manifestação do pensamento do elei-
tor identificado ou identificável na internet somente é passível 
de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou 
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.

Art. 13. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada 
nas seguintes formas:

I – em site do candidato, com endereço eletrônico comunicado 
à Comissão Especial Eleitoral;
II – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadas-
trados gratuitamente pelo candidato;
III – por meio de blogues, redes sociais, sítios de mensagens 
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo con-
teúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsio-
namento de conteúdo.

§ 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata 
este artigo deverão ser comunicados à Comissão Especial 
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral 
os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da 
propaganda eleitoral.

§ 2º. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho 
eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet 
com a intenção de falsear identidade.

§ 3º. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos 
e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da 
aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou 
a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto 
de terceiros.

Art. 14. É livre a manifestação do pensamento por qualquer 
pessoa, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, in-
clusive por meio da internet, assegurado o direito de resposta 
a candidato que se sentir ofendido, prejudicado, acusado ou 
que de qualquer forma denigra sua imagem durante o pleito 
eleitoral.

Parágrafo único. A livre manifestação do pensamento que trato 
o caput, causando ofensa, prejuízo, acusação inverídica ou 
denegrição da imagem de candidato durante o pleito eleitoral, 
aplicar-se-á o artigo 17 desta Resolução.

Art. 15. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, por 
qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu 
descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a 
providenciá-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1º. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo 
previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento 
de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por mensagem, 
destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

§ 2º. As mensagens eletrônicas enviadas consensualmente 
por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos 
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às 
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução.

Art. 16. É vedado:

I – a realização de propaganda via telemarketing, em qual-
quer horário;
II – a vinculação da propaganda com conteúdo político, religio-
so e/ou viés partidário;
III – o abuso do poder econômico, religioso, institucional e po-
lítico.

Art. 17. Qualquer cidadão, candidato e o Ministério Público, 
vedado sempre o anonimato, poderá denunciar a propaganda 
irregular à Comissão Especial Eleitoral, podendo inclusive a 
Comissão Especial Eleitoral agir de ofício.

§ 1º. Recebida a denúncia, o Coordenador da Comissão 
Especial Eleitoral emitirá relatório-voto pela procedência ou 
não, levando a seguir, em no máximo até 02 (dois) dias úteis, 
à votação da Comissão Especial Eleitoral.

§ 2º. Havendo procedência na denúncia, será cientificado 
o autor do fato pessoalmente para querendo, apresentar 
defesa no prazo de 02 (dois) dias a contar do recebimento 
da notificação, podendo a Comissão Especial Eleitoral ouvir 
testemunhas, determinar a juntada de provas e efetuar 
diligências.

§ 3º. Apurada a veracidade do conteúdo da denúncia, o autor 
do fato será notificado para no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas remover a propaganda irregular e restaurar o 
bem (se for o caso), sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na 
representação pela Comissão Especial Eleitoral, cujo valor 
será destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Belford Roxo, sem exclusão do direito de 
resposta do candidato.

§ 4º. Da decisão da Comissão Especial Eleitoral caberá 
recurso ao Pleno do CMDCA no prazo de 01 (um) dia útil a 
contar do recebimento da notificação, que em igual prazo 
proferirá decisão, mantendo o Pleno do CMDCA a deliberação 
da Comissão Especial Eleitoral ou a modificando em todo ou 
em parte.

§ 3º. Em todos os procedimentos relativos à propaganda 
eleitoral denunciada será dada vista ao representante do 
Ministério Público, para querendo, manifestar-se.

Art. 18. É permitida no dia da eleição a manifestação individual 
e silenciosa da preferência do eleitor por candidato, revelada 
exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e 
adesivos.

§ 1º. No recinto das seções eleitorais e local de apuração, é 
proibido aos servidores em serviço ao pleito eleitoral o uso 
de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de 
candidato.

§ 2º. Aos fiscais dos candidatos, nos trabalhos de votação, só 
é permitido que em seus crachás constem o seu próprio nome 
e o nome do candidato, vedada a padronização do vestuário.

Art. 19. Os agentes políticos e líderes religiosos poderão decla-
rar apoio pessoal à candidato.

Art. 20. Somente os próprios candidatos podem utilizar camisa 
com sua propaganda eleitoral.

Art. 21. Somente os candidatos aptos a participarem do pro-
cesso de escolha de membros do Conselho Tutelar, conforme 
as Resoluções expedidas pelo CMDCA, poderão realizar pro-
paganda eleitoral.

Parágrafo único. A pessoa que infringir o determinado no ca-
put, sujeita-se à imediata retirada da propaganda irregular no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e ainda, em caso de deso-
bediência, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinada 
ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 22. Ficam revogados os artigos 20, 21 e 22 da Resolução 
CMDCA nº 02, de 13 de março de 2019.

Art. 23. É permitido realizar campanha eleitoral em vídeo e 
som para serem exibidos na internet e mídias digitais como 
Facebook, Instagram, Twitter etc.

Art. 24. Os debates ou similares, transmitidos e/ou realizados 
por emissora de rádio, de televisão ou de internet serão reali-
zados segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado 
entre os candidatos, Comissão Especial Eleitoral e a pessoa 
interessada na realização do evento, cabendo a Comissão 
Especial Eleitoral o poder de decisão em caso de desacordo.

§ 1º. Todos os debates ou similares devem ser realizados para 
todos os candidatos, em igualdade de tempo e condições, sem 
dar tratamento privilegiado a candidato.

§ 2º. Em qualquer hipótese, deverá ser observado o seguinte:

I - é admitida a realização de debate ou similar sem a presença 
de candidato, desde que o veículo de comunicação responsá-
vel comprove tê-lo convidado com a antecedência mínima de 
72 (setenta e duas) horas da realização do debate ou similar;

II - o horário designado para a realização de debate ou similar 
poderá ser destinado à entrevista de candidato, caso apenas 
este tenha comparecido ao evento.

§ 3º. A inobservância do estabelecido neste artigo sujeita ao 
veículo de comunicação ao pagamento de multa no valor de 
R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) 
a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), 
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ingredientes

Modo de preparo

carapeBa 
GrelHada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

Modo de preparo

arroZ de Forno

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
no liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °c durante 
30 minutos ou até 
dourar.

arroZ de tacacá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
duplicada em caso de reincidência, destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Belford Roxo.

Art. 25. É permitido aos candidatos realizarem palestras, reuniões e debates sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, função do Conselheiro e Conselho Tutelar, direitos das crianças 
e dos adolescentes e demais assuntos ligados ao tema do público infanto-juvenil.

Art. 26. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral.

Art. 27. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Belford Roxo/RJ, 01 de agosto de 2019.

ELISSON DA SILVA PERES
Coordenador da Comissão Especial Eleitoral

Presidente do CMDCA
Matrícula: 60/61.499

Republicado por ter saído com incorreção

RESOLuÇÃO CMDCA Nº 22/2019, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.
Dispõe sobre a alteração da Resolução CMDCA nº 20/2019, reformulando a propaganda elei-
toral e as condutas ilícitas praticadas em campanha referente ao processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares do Município de Belford Roxo para mandato 2020/2023 e dá outras 
providências.

CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 02/2019, de 13 de março de 2019, e suas altera-
ções, que dispõe sobre a regulamentação do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares 
do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 18/2019, de 23 de julho de 2019, que dispõe so-
bre relação dos candidatos, seus nomes e números de candidaturas, aptos a participarem do 
processo de votação ao Conselho Tutelar, referente ao processo de escolha dos Conselheiros 
Tutelares do Município de Belford Roxo para mandato 2020/2023 e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 20/2019, de 01 de agosto de 2019, que dispõe 
sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas praticadas em campanha referente ao pro-
cesso de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Belford Roxo para mandato 
2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 21/2019, de 01 de agosto de 2019, que dispõe 
sobre reunião dos candidatos com a 2ª Promotoria de Justiça da Infância e a Juventude de 
Belford Roxo, referente a propaganda eleitoral, as condutas ilícitas e outros assuntos eleitorais, 
referente ao processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Belford Roxo 
para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO o deliberado pelo Pleno do CMDCA em reunião ordinária ocorrida em 07 de 
agosto de 2019.

O CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BEL-
FORD ROXO – CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas de 
atendimento a criança e ao adolescente, através do seu Presidente e Coordenador da Comis-
são Especial Eleitoral do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 2020/2023, no uso 
das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 1.382, de 08 de outubro de 2010 e pela 
Resolução CMDCA nº 02/2019,

RESOLVE:
Art. 1º. O artigo 3º da Resolução CMDCA nº 20/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º. Não é permitido a utilização de alto-falantes, amplificadores de som, carro de som, trio 
elétrico e quaisquer outros meios de utilização de amplificação sonora durante a campanha 
eleitoral.”

Art. 2º. O parágrafo primeiro, do art. 3º, da Resolução CMDCA nº 20/2019 passa a ser parágra-
fo único vigorando com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Somente serão permitidos amplificação sonora por alto-falantes e microfones 
em reuniões e comícios.”

Art. 3º. Ficam revogados os incisos I, II e III e os parágrafos segundo, terceiro e quarto do artigo 
3º da Resolução CMDCA nº 20/2019.

Art. 4º. O artigo 6º, parágrafo terceiro, da Resolução CMDCA nº 20/2019 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“§ 3º. É permitida a colocação de mesas em calçadas, praças e locais afins para distribuição 
de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que 
móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.”

Art. 5º. O artigo 7º, parágrafo terceiro, da Resolução CMDCA nº 20/2019 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“§ 3º. É permitido colar propaganda eleitoral em automóveis, caminhões, bicicletas, motoci-
cletas, contudo, em para-brisas traseiro deverão ser adesivos microperfurados até a extensão 
total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a 1m² (um metro 
quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo.”

Art. 6º. O artigo 23 da Resolução CMDCA nº 20/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23. É permitido realizar campanha eleitoral em vídeo e som para serem exibidos na inter-
net e mídias digitais como Facebook, Instagram, Twitter etc.”

Art. 7º. O artigo 24 da Resolução CMDCA nº 20/20119 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24. Os debates ou similares, transmitidos e/ou realizados por emissora de rádio, de tele-
visão ou de internet serão realizados segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado 
entre os candidatos, Comissão Especial Eleitoral e a pessoa interessada na realização do 
evento, cabendo a Comissão Especial Eleitoral o poder de decisão em caso de desacordo.

§ 1º. Todos os debates ou similares devem ser realizados para todos os candidatos, em 
igualdade de tempo e condições, sem dar tratamento privilegiado a candidato.

§ 2º. Em qualquer hipótese, deverá ser observado o seguinte:

I - é admitida a realização de debate ou similar sem a presença de candidato, desde que o 
veículo de comunicação responsável comprove tê-lo convidado com a antecedência mínima de 
72 (setenta e duas) horas da realização do debate ou similar;

II - o horário designado para a realização de debate ou similar poderá ser destinado à entrevista 
de candidato, caso apenas este tenha comparecido ao evento.

§ 3º. A inobservância do estabelecido neste artigo sujeita ao veículo de comunicação ao 
pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) a 
R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), duplicada em caso de reincidência, 
destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo.”

Art. 8º. Ficam acrescidos, na Resolução CMDCA nº 20/2019, os artigos a seguir:

“Art. 25. É permitido aos candidatos realizarem palestras, reuniões e debates sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, função do Conselheiro e Conselho Tutelar, direitos das crianças 
e dos adolescentes e demais assuntos ligados ao tema do público infanto-juvenil.

Art. 26. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral.

Art. 27. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.”

Art. 8º. O artigo 2º, da Resolução CMDCA nº 02/2019, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. A Comissão Eleitoral para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do muni-
cípio de Belford Roxo terá a seguinte composição, conforme deliberação da plenária, coorde-
nada pelo primeiro membro:

I - Elisson da Silva Peres, Conselheiro Governamental;
II - Wagner Francisco Devens Santos, Conselheiro Governamental;
III - Daienne Andrade de Paula, Conselheiro Governamental;
IV - André Silva Prata, Conselheiro Não-Governamental;
V - Diego Nicolau Simões, Conselheiro Não-Governamental;
VI - Erica Mathias de Lima da Silva, Conselheiro Não-Governamental.”

Art. 9º. A Resolução CMDCA nº 20/2019 deverá ser republicada em Diário Oficial do Município, 
com as alterações trazidas pela presente Resolução, conforme acordo na reunião realizada no 
dia 06/08/2019 com  os candidatos, a Comissão Especial Eleitoral e a 2ª Promotoria de Justiça 
da Infância e da Juventude de Belford Roxo. 

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

RESOLuÇÃO CMDCA Nº 23/2019, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.
Dispõe sobre divisão e acréscimo de urna eletrônica e alteração de local de votação de urna 
eletrônica, referente ao processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Bel-
ford Roxo para mandato 2020/2023.

CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 02/2019, de 13 de março de 2019, e suas altera-
ções, que dispõe sobre a regulamentação do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares 
do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 18/2019, de 23 de julho de 2019, que dispõe so-
bre relação dos candidatos, seus nomes e números de candidaturas, aptos a participarem do 
processo de votação ao Conselho Tutelar, referente ao processo de escolha dos Conselheiros 
Tutelares do Município de Belford Roxo para mandato 2020/2023 e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de reorganização de urna eletrônica, motivado pelo local 
irregular para votação;
CONSIDERANDO a autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para a reor-
ganização de uma urna eletrônica e utilização de mais uma urna eletrônica;
CONSIDERANDO o deliberado pelo Pleno do CMDCA em reunião ordinária ocorrida em 07 de 
agosto de 2019.

O CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BEL-
FORD ROXO – CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas de 
atendimento a criança e ao adolescente, através do seu Presidente e Coordenador da Comis-
são Especial Eleitoral do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 2020/2023, no uso 
das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 1.382, de 08 de outubro de 2010 e pela 
Resolução CMDCA nº 02/2019,

RESOLVE:
Art. 1º. A urna eletrônica de nº 78 passa a conter a seguinte parametrização eleitoral, mantido 
o local de votação conforme tabela abaixo:

ZONA ELEI-
TORAL BAIRRO ESCOLA 

ELEITORAL ENDEREÇO
SEÇÃO 
ELEITO-

RAL

LOCAL DE VOTA-
ÇÃO DO CONSELHO 

TUTELAR

154 PRATA
ESCOLA 
ESTADUAL 
PAULINO 
BARBOSA

RUA MARCIA 
S/N 154

CEM - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODER-

NA (fABEL)

154 PRATA
ESCOLA 
ESTADUAL 
PAULINO 
BARBOSA

RUA MARCIA 
S/N 158

CEM - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODER-

NA (fABEL)

154 PRATA
ESCOLA 
ESTADUAL 
PAULINO 
BARBOSA

RUA MARCIA 
S/N 161

CEM - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODER-

NA (fABEL)

154 PRATA
ESCOLA 
ESTADUAL 
PAULINO 
BARBOSA

RUA MARCIA 
S/N 172

CEM - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODER-

NA (fABEL)

154 PRATA
ESCOLA 
ESTADUAL 
PAULINO 
BARBOSA

RUA MARCIA 
S/N 178

CEM - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODER-

NA (fABEL)

154 PRATA
ESCOLA 
ESTADUAL 
PAULINO 
BARBOSA

RUA MARCIA 
S/N 191

CEM - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODER-

NA (fABEL)

154 PRATA
ESCOLA 
ESTADUAL 
PAULINO 
BARBOSA

RUA MARCIA 
S/N 199

CEM - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODER-

NA (fABEL)

Art. 2º. Fica criada a urna eletrônica de nº 79 com a seguinte parametrização eleitoral, com o 
local de votação conforme tabela abaixo:

ZONA 
ELEITO-

RAL
BAIRRO ESCOLA 

ELEITORAL ENDEREÇO
SEÇÃO 
ELEITO-

RAL

LOCAL DE VOTA-
ÇÃO DO CONSELHO 

TUTELAR

155 SHANGRI-
LA

ESCOLA 
MUNICIPAL 
WALDEMIRO 
JOSE PEREI-
RA

AL. JOÃO 
PINHEIRO 
fILHO, 100

187

COLÉGIO ESTADU-
AL BAIRRO NOVA 

AURORA - RUA 
THOMAZ, S/N - NOVA 

AURORA

155 SHANGRI-
LA

ESCOLA 
MUNICIPAL 
WALDEMIRO 
JOSE PEREI-
RA

AL. JOÃO 
PINHEIRO 
fILHO, 100

197

COLÉGIO ESTADU-
AL BAIRRO NOVA 

AURORA - RUA 
THOMAZ, S/N - NOVA 

AURORA

155 SHANGRI-
LA

ESCOLA 
MUNICIPAL 
WALDEMIRO 
JOSE PEREI-
RA

AL. JOÃO 
PINHEIRO 
fILHO, 100

212

COLÉGIO ESTADU-
AL BAIRRO NOVA 

AURORA - RUA 
THOMAZ, S/N - NOVA 

AURORA

155 SHANGRI-
LA

ESCOLA 
MUNICIPAL 
WALDEMIRO 
JOSE PEREI-
RA

AL. JOÃO 
PINHEIRO 
fILHO, 100

222

COLÉGIO ESTADU-
AL BAIRRO NOVA 

AURORA - RUA 
THOMAZ, S/N - NOVA 

AURORA

155 SHANGRI-
LA

ESCOLA 
MUNICIPAL 
WALDEMIRO 
JOSE PEREI-
RA

AL. JOÃO 
PINHEIRO 
fILHO, 100

229

COLÉGIO ESTADU-
AL BAIRRO NOVA 

AURORA - RUA 
THOMAZ, S/N - NOVA 

AURORA

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

ELISSON DA SILVA PERES
Coordenador da Comissão Especial Eleitoral

Presidente do CMDCA
Matrícula: 60/61.499
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Evento terá sete lutas preliminares e duas disputas de cinturão

artes marciais

Queimados recebe primeira edição 
do strikers Kickboxing neste sábado

os amantes das artes 
marciais já têm pro-
gramação certa para 

este sábado (10), em Quei-
mados. Isso porque a cidade 
receberá, pela primeira vez, o 
evento ‘Strikers Kickboxing’, 
torneio que reúne atletas de ní-
vel internacional em combates 
que pretendem entusiasmar os 
espectadores. em sua 3ª edi-
ção, o evento será realizado na 
gan Festas e eventos - locali-
zada na Avenida Luigi giobbi, 
07, Fanchem -, a partir das 19h, 
e o ingresso custam r$30. os 
vencedores receberão prêmios 
em dinheiro e medalhas.

A programação contará com 
sete lutas em diversas catego-
rias. Mas os confrontos que 
prometem ser acirrados são os 
que valem disputas pelo cintu-
rão. os embates principais são 
entre o queimadense Junior 
Luiz (27) e o iguaçuano ra-
matis Bastos (22), pela catego-
ria 71.800kg. outro confronto 
que vale título é entre Wallace 
Itália e Lucas Boyka, pela ca-
tegoria 66.800kg.

Lutador profissional de Ki-
ckboxing há sete anos, Lucas 
Boyka coleciona 16 vitórias na 
carreira. o jovem de 23 anos 
conta sua experiência na modali-
dade e a expectativa para o com-
bate. “Sempre gostei de lutas e 
quando iniciei a carreira tive o 
apoio do meu mestre, que desde 
o começo acreditou no meu po-
tencial. por isso, passei a enxer-
gá-lo como herói e tendo como 
referência. estou preparado para 
um grande confronto”, relatou o 
morador do bairro porteira.

Segundo o organizador do 
evento, Alessandro Crespo, o 
momento é propicio para que a 
cidade conheça de perto a mo-
dalidade e para que os lutadores 
mostrem seus potenciais. “Atra-
vés desse evento visamos valori-
zar o esporte em nossa cidade e 
dar aos atletas a oportunidade de 
mostrar seu trabalho. Queima-
dos tem um potencial esportivo 
incrível e estamos aqui para ga-
rantir que isso seja desenvolvi-
do”, frisou.

Com inspirações do Karatê e 
Taekwondo, o Kickboxing nas-
ceu em Los Angeles (euA), 
em 1973, após o primeiro Cam-
peonato Mundial de Karatê 

Lucas Boyka coleciona 16 vitórias na carreira: “sempre gostei de lutas. Estou preparado”

dIvuLgAçãojOTA CARVAlHO

jota.carvalho@yahoo.com

Full Contact. A modalidade 
se refere para diversos grupos 
de artes marciais se baseia em 
golpes de pé, chutes e socos 
e é frequentemente praticado 
como defesa pessoal, condicio-
namento físico geral ou apenas 
como modalidade esportiva de 

contato.  
 As lutas: Luta 1 -  K1 ru-

les 75 kg - rodrigo Montene-
gro (22) x rodrigo de oliveira 
(36). Luta 2 – K1 rules Femi-
nino 56 kg - deize Tempestade 
(27) x Larissa Japa (21). Luta 
3 – K1 rules 71.800 kg -

Luiz paulo (29) x rafael 
Mota (33). Luta 4 – K1 rules 
75 kg - Bruno Nascimento (28) 
x Frederico da Silva (33). Luta 
5 – K1 rules Feminino 65 kg 
- Ana Costa (33) x Wana Mu-
niz (21). Luta 6 – K1 rules 75 
kg - Leandro Abidala (27) x 

Kenneth parker (27). Luta 7 – 
K1 rules 66.800 kg - Hanan 
goes (28) x Arnaldo Moska 
(24). Luta 8 – K1 rules 
66.800 kg - Wallace Itália (24) 
x Lucas Boyka (23) e luta 9 – 
K1 rules 71.800 kg - ramatis 
Bastos (22) x Junior Luiz (27).


