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beterraba será 
lançado na livraria 
nobel donuts 2
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desde a última sexta-feira, quatro jovens tiveram o destino selado por balas perdidas no rio e na baixada. enquanto a polícia faz ações para conter a ban-
didagem em diversos confrontos, famílias inteiras vivem a dor de perder seus entes queridos para a violência sem controle. na tarde de ontem o corpo de 
dyogo Costa Xavier, de 16 anos, desceu a sepultura no Cemitério são Francisco Xavier (enterro da vítima que está de camisa preta na foto menor), sob forte 
emoção de familiares e amigos. em magé, Henrique de Jesus Junior, 19, morreu em tiroteio entre pMs e bandidos.
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Tombou à luz 
do dia no wona

patrulha no combate a 
agressores de mulheres
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psl de bolsonaro 
expulsa deputado 
Alexandre Frota

Contra a violênCia em belford roxo

Agentes da guarda Municipal, erika Viana e roseane pereira 
estão à frente de premiado projeto que aplica a lei Maria da 
penha em casos de violência doméstica
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e fogões e freezers
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Faetec inaugura 
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cidade da baixada
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capturado no rJ
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senado vai fazer 
sessão pelos

 40 anos da AnJ
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brasil registra queda no número 
de homicídios dolosos em 2019

‘Flanelinha 
oficial’ não 

livrou a 
cara nem 

do prefeito



Festa de 1 ano 
da botafogo 
samba Clube

2 quarta-feira, 14 agoSto de 2019CULTURA

fALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360  E WHATSAPP: 21 98037-1338                

EXPEDIENTE

Presidente
José de Lemos
Diretor Presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)
Editoria
Jota Carvalho - DRT/RJ 14798
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

BAIXADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 
Itaguaí. SUL fLUMINENSE:  Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra 
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin. 
COSTA VERDE:  Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGIÃO SERRA-
NA: Teresópolis, Nova Friburgo. RIO DE JANEIRO:  Centro e Áreas Metropolitanas.

Circulação:

SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Rua Alexandre Gama Correia, 37 - 
Rancho Novo - RJ

CEP: 26013-190

www.jornalhorah.com.br
editoriahorah@ig.com.br

          jornalhorah

Jota Carvalho
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Quem ganha o abraço 
especial desta quarta (14), 
é a escritora, palestrante 
e contadora de histórias, 
elisângela Medeiros. um 
dos destaques na literatura 
da Baixada, Elis é figura 
marcante nos eventos da 
região. Aquele Abraço, eli-
sângela!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

‘Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz’ volta ao Rival
 FernAndo Grilli

A escola Bota-
fogo Samba Clube 
convida para sua 
festa de um ano no 
domingo, dia 18, 
na Quadra da São 
Clemente, no Cen-
tro do rio. durante 
o evento, que terá 
início às 14h, ha-
verá o lançamen-
to oficial do enre-
do sobre a cantora 
Beth Carvalho, a 
apresentação da 
equipe para o car-
naval 2020, com 
show do Grupo re-
velação, roda de 
samba de enredo, 
pagode com o Gru-
po estrela Solitária 
e a apresentação da 
bateria ritmo Alvi-
negro com os seg-
mentos da escola. 
#VaiFicarManeiro-
Hein!

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 O ator Rogério silvestre e banda mostram a história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros

‘O Tesouro da Palhaça Beterraba’
nesta sexta-feira, 

16, às 17h30, vai 
acontecer um evento 
literário imperdível 
em nova iguaçu. A 
livraria nobel do-
nuts sediará o lan-
çamento do livro ‘o 
Tesouro da palhaça 
Beterraba’, da escri-
tora e atriz Juliana 
lima (foto). “Beter-
raba é minha cria-
ção mais significan-
te e que conquista a 
criançada, além dos 
adultos, por onde 
passa”, conta Julia-
na, que também é 
produtora cultural e 
contadora de histó-
rias infantis. 

A coluna pergun-
tou à autora quem 
era a palhaça-título 
de seu livro.

“Beterraba Ma-
ranhoca é metade 
maranhense, meta-
de carioca. Sua mãe 

a batizou com esse 
nome pelos cabelos 
vermelhinhos. ela 
vive na palhaçolândia, 
cidade aonde a palha-
çada impera e diverte 
geral. Sobre o resto, 
vocês podem conferir 
no livro (risos)”.

Quanto a obra que 
lançará na nobel do-
nuts, Jú, como é ca-
rinhosamente tratada 
pelos mais próximos, 
resumiu: “é um livro 
para toda família, que 
relembra o gostinho 
doce das brincadeiras 
de criança”. “Venha se 
divertir e brincar com a 
gente”, convida Juliana 
lima.

A livraria nobel do-
nuts fica na rua doutor 
paulo Fróes Machado, 
95, Centro de nova 
iguaçu (esta rua é a do 
antigo fórum e começa 
em frente à passarela da 
estação do trem).  

diVulGAção

Com lotação esgo-
tada na apresen-
tação de junho, 

o musical “GonZA-
GuinHA: o eTerno 
AprendiZ”, volta ao 
tradicional palco do Tea-
tro rival petrobras nesta 
sexta-feira, 16, em única 
apresentação às 19h30. 
Versão poética da vida e 
da obra do cantor e com-
positor Gonzaguinha, o 
espetáculo conta com o 
ator rogério Silvestre e 
uma banda de apoio para 
mostrar a história de um 

dos maiores compositores 
e intérpretes brasileiros, 
unindo artes cênicas e mú-
sica.

São 16 canções assina-
das pelo próprio Gonza-
guinha – como “explode 
coração”, “Começaria tudo 
outra vez”, “Sangrando”, 
“o que é, o que é?”, “eu 
apenas queria que você 
soubesse”, “Grito de aler-
ta”, “É”, “diga lá, cora-
ção”, “espere por mim, 
morena” e “Vamos à luta” 
–, que misturam xote, sam-
ba, baião e música român-
tica. Muitas delas foram 
gravadas por outros gran-
des nomes da nossa MpB. 

entre eles, Maria Bethânia, 
Simone, Joanna, Zizi pos-
si, Fagner, Ângela Maria, 
Cauby peixoto e Wagner 
Tiso, que já participou 
algumas vezes do espe-
táculo.  

Com o intuito de preser-
var a memória desse íco-
ne da MpB, o espetáculo 
apresenta passagens da 
vida do artista que iniciou 
sua trajetória na década de 
1960 em meio aos tropeços 
da ditadura militar e seguiu 
cantando seus amores e an-
seios pela vida.

Certamente, “GonZA-
GuinHA: o eTerno 
AprendiZ” merece ser 

visto e revisto pelos fãs do 
artista e, principalmente, 
pelos amantes do bom te-
atro. Com o ator rogério 
Silvestre, no espetáculo 
estão os cantores paulo 
Francisco ‘Tutuca’, Brun-
na Moraes e nathallie Al-
vin e os músicos rafael 
Toledo (Guitarra, violão e 
voz), Alcione Ziolkowski 
(bateria), omar Fontes 
(teclados), Buga Júnior 
(sax, flauta e cavaquinho) 
e dudu dias (baixo). o Te-
atro Rival Petrobras fica na 
rua Álvaro Alvim, 33/37 - 
Centro/Cinelândia - rio de 
Janeiro. informações: (21) 
2240-9796.

João Carvalho
o cantor João Carva-

lho se apresenta no Top-
Shopping nesta quarta 
(14). João iniciou sua 
trajetória na música 
aos 12 anos com aulas 
particulares e projetos 
pelo bairro, até chegar 
à escola de música Villa 
lobos, onde se formou 
em 2004. Aos 16, co-
meçou a tocar na noite 
carioca em bares e fes-
tas. Hoje, o cantor traz 
na bagagem um traba-
lho versátil e consolida-
do dentro do segmento. 
Ao som de voz e vio-
lão, faz em média 280 
shows por ano e ainda 
diversos trabalhos com 
sua banda “Jony Tequi-
la”. A apresentação será 
às 19h, na praça de Ali-
mentação, 3º piso – ex-
pansão. evento gratui-
to! O TopShopping fica 
na Av. Gov. roberto 
Silveira 540, Centro – 
nova iguaçu. Telefone: 
(21) 2667-1787.

  ‘Flanela’ multa carro do prefeito
O ‘flanelinha oficial’ apertou a campainha do portão 

da casa às sete e meia, para perguntar de quem era o car-
ro estacionado em frente à residência. um dos emprega-
dos atendeu. “Amigo, o senhor prefeito ainda dorme e a 
senhora primeira-dama também. “Vai ser multado assim 
mesmo”, respondeu o ‘flanela’, contratado de uma das 
muitas terceirizadas do governo municipal. 

************************************
          Cara amarrada e palavrões 

Manuel portuga é empregado do homem e genro 
da nossa agente sênior, Vó Candinha. “A senhora nem 
queira saber a cara do bicho quando levantou e soube da 
‘canetada’ que levou. perguntou se eu tinha perguntado 
o nome da figura. Eu disse que não e ele xingou uns 
palavrões antes de rezar e tomar café”, contou portuga, 
sem falar da mulher mandona do sujeito.

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

“A ordem é faturar”, diz Vó Candinha
dona Cândida contou essa passagem para alertar os 

donos de automóveis daquela cidade famosa da Baixa-
da. “os tais agentes madrugam e metem a caneta em 
qualquer veículo parado nas ruas residenciais e com 
pouco trânsito. A ordem é faturar”, completou Vó Can-
dinha.



geral

patrulha Maria da penha completa
mil atendimentos em belford roxo

GERAL

Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Belford Roxo, festeja a marca de mil atendimentos 
feitos através do instrumento. Serviço oferece palestra e faz valer a lei contra os agressores 

3quarta-feira, 14 de agoSto de 2019 

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

rAFAel BArreTo/pMBr

combate à violência 

as agentes da Guarda Municipal, Roseane pereira e Erika Viana, são as res-
ponsáveis pela patrulha Maria da penha

no ritmo das come-
morações do 13º 
aniversário da lei 

brasileira que combate à 
violência contra as mulheres 
(lei Maria da penha), a Se-
cretaria de Segurança pública 
e Mobilidade urbana de Bel-
ford roxo, festeja a marca 
de mil atendimentos feitos 
através da patrulha Maria da 
penha. Criada há um ano e 
meio pelo departamento de 
projetos especiais da Guar-
da Municipal, a patrulha tem 
circulado na cidade, realizan-
do palestras, combatendo to-
das as formas de violência e 
fazendo valer o beabá da lei. 
em maio deste ano, o projeto 
ganhou o prêmio de Melhor 
projeto da Baixada Flumi-
nense (personalidade Que 
Faz A diferença) concedido 
pela Secretaria de Cultura, 
direitos Humanos e igualda-

governo do estado inaugura nova Faetec em Japeri

de racial em parceria com a 
Superintendência da Mulher 
de prefeitura de São João de 
Meriti.

À frente da patrulha, desde 
o lançamento do projeto, as 
agentes da Guarda Municipal, 
erika Viana, 31 e roseane 
pereira, 33, já vivenciaram 
histórias suficientes para es-
crever um livro A dupla aten-
de chamadas que podem ser 
feitas pelo número de telefo-
ne 153 (Sistema de registro 
de ocorrências informatiza-
do) da Guarda Municipal. o 
patrulhamento é realizado 
por elas e agentes masculino 
fazem o reforço quando há re-
sistência.

o trabalho é preventivo e 
de orientação. os casos de 
violência física são enca-
minhados para a delegacia 
especializada em Atendi-
mento à Mulher (deam). “A 
prefeitura tem uma rede de 
proteção, que é formado por 

SecRetáRio de SegURança PúBlica faz elogioS ao PRojeto 
Satisfeito com 

o desempenho da 
Guarda Municipal, 
o secretário de Se-
gurança pública e 

Mobilidade urba-
na, João Sant’anna 
Junior fez elogios 
ao projeto. “Muitas 
mulheres não têm 

conhecimento sobre 
o que existe legal-
mente a seu favor. 
A patrulha Maria da 
penha, de uma ma-

neira interessante, 
leva as informações 
em vários segmen-
tos sociais, desen-
volvendo um traba-

lugares onde há acompanha-
mento psicológico e social, 
como o Centro especializa-
do de Atendimento à Mulher 
(Ceambel). Sempre orienta-
mos as vítimas a procurarem 
por esses lugares. A maioria 
não sabe onde recorrer e com 
orientação fica mais fácil”, 
declara erika, que é casada e 
mãe de um filho de 15 anos.

palEstRas E 
pREVEnçãO

diariamente elas são vistas 
pregando a lei pelo municí-
pio. As palestras acontecem 
para homens, mulheres, crian-
ças e adolescentes. Como for-
ma de prevenção, as agentes 
da guarda comparecem em 
igrejas, escolas municipais, 
estaduais, no Centro de re-
ferência da Assistência Social 
(Cras) e Centro de referência 
especializado de Assistência 
Social (Creas) e onde forem 
solicitadas. “Sempre no final 

belford roxo entrega materiais 
para escolas e creches da rede

belford roxo

A Secretaria de edu-
cação de Belford roxo 
recebeu novos materiais 
para serem entregues às 
unidades escolares. den-
tre eles, chegaram 46 
geladeiras, 30 fogões, 48 
freezers e 39 bebedou-
ros para modernizar e 
equipar as unidades que 
ainda não foram con-
templadas. o secretário 
da pasta, denis Mace-
do, entregou geladeiras 
para a Creche Munici-
pal Amélia Magalhães e 
escola Municipal Con-
dessa infante. no total, 
já foram entregues 32 
geladeiras, 77 fogões, 35 
freezers, 85 bebedouros 
e 1.218 ventiladores para 
mais da metade das uni-
dades escolares.

denis Macedo desta-

cou a importância de ree-
quipar as unidades escola-
res. este trabalho começou 
em fevereiro. “Atendemos 
metade da

demanda. Agora, che-
gou a segunda leva e as 
unidades restantes serão 
contempladas. esse novo 
material traz condições 
melhores de trabalho para 
os profissionais e nos ajuda 
a atingir nossa meta, que é 
a boa educação e qualida-
de de trabalho”, destacou o 
secretário.

A Creche Municipal 
Amélia Magalhães, que 
possui 136 alunos de um 
a quatro anos, já recebeu 
fogão, bebedouro e freezer. 
e agora ganhou uma gela-
deira novinha para equipar 
e modernizar a unidade. A 
diretora Janaína da Silva 

disse que com os novos 
materiais o trabalho flui 
melhor. “É muito gratifi-
cantes para nós funcioná-
rios da creche. Assim po-
deremos melhor atender às 
crianças. A porta da antiga 
geladeira estava caindo já. 
Agora vamos poder guar-
dar a merenda com mais 
tranquilidade”, informou.

A diretora da escola Mu-
nicipal Condessa infante, 
paula Fernanda, enfatizou 
que a  unidade tem  310 
alunos matriculados dos 
sete aos 14 anos. “A ex-
pectativa é das melhores. 
Já havíamos recebido um 
fogão, bebedouro e oito 
ventiladores. Agora esta-
mos ganhando mais uma 
geladeira. A escola está 
com todos os equipamen-
tos”, resumiu.

rAFAel BArreTo/pMBr

a E. M. Condessa Infante foi agraciada com uma geladeira. 
O secretário de Educação, Denis Macedo (d), supervisionou

Japeri ganhou uma 
unidade da Fundação de 
Apoio à escola Técnica 
(Faetec). A solenidade 
de entrega contou com a 
presença do governador 
Wilson Witzel e do pre-
sidente da Assembleia 
legislativa do rio de Ja-
neiro (Alerj), deputado 
André Ceciliano.  em seu 
discurso, ele disse que 
inauguração da unidade é 
o instrumento importante 
para gerar mão de obra 

qualificada e importante na 
formação técnica. 

“É também para aqueles 
que já têm uma formação, 
querem uma nova oportu-
nidade e estão, muitas ve-
zes, em situação de desem-
prego estrutural, quando a 
pessoa não consegue em-
pregabilidade no mercado 
por falta de qualificação. 
A Faetec está atenta a isso. 
o desemprego estrutural 
é gravíssimo, nós temos 
mais de 1,3 milhão de de-

sempregados no estado do 
Rio de Janeiro – afirmou o 
governador.

A escola de qualifica-
ção profissional, vincula-
da à Secretaria de estado 
de Ciência, Tecnologia e 
inovação, é fruto de uma 
parceria com a prefeitura 
da cidade. Mais de 1,2 mil 
vagas serão ofertadas por 
ano, a partir de 2020, em 
cursos de curta duração, no 
espaço que fica no distrito 
de engenheiro pedreira. 

As qualificações, com du-
ração de dez e 20 semanas, 
vão atender às áreas de in-
formática, idiomas, Gestão 
e negócios e Beleza.

EspaçO é 
COMpOstO DE 

sEIs salas
A Faetec Japeri conta 

com 433,94 metros qua-
drados de área construída. 
o espaço é composto de 
seis salas, sendo duas de 
aula para uso geral e uma 
de idiomas, e cinco labora-
tórios: Bombeiro Hidráu-
lico; eletricista predial de 

Baixa Tensão; informática; 
Cabeleireiro e Maquia-
dor; e Manicure e pedicu-
re. A unidade já funciona 
este mês com os cursos 
de informática (Ambiente 

Windows i); Maquiador; 
Assistente Administrativo; 
eletricista predial de Bai-
xa Tensão e inglês Básico. 
em setembro serão abertas 
novas vagas. 

lho de grande valia. 
o município avan-
ça muito com isso 
por ter um prefeito, 
como o Waguinho 

(Wagner Carneiro) 
preocupado em de-
senvolver políticas 
públicas a popula-
ção”, disse.

das palestras é diagnosticado 
um caso de violência, através 
de relatos de vítimas encora-
jadas pela informação. o gra-
tificante é que encaminhamos 
para solução junto aos setores 
competentes. nossa arma é o 
conhecimento”, assegura eri-
ka.

Formadas em Administra-
ção, erika e roseane desta-

caram que a violência contra 
a mulher não se caracteriza 
apenas por agressões físicas 
e sexuais. “Há muitos outros 
tipos de violência. A moral, 
a psicológica e a patrimonial 
também são formas de vio-
lência e estão previstas na 
lei Maria da penha”, avisa 
roseane. Ao lado das agen-
tes, o Comandante da Guar-

da Municipal, Fábio Márcio 
Tavares Souza, revelou ter 
presenciado violência em 
sua casa, durante a infân-
cia. “Minha mãe foi vítima 
do meu pai por muitos anos. 
eu presenciei isso. imagino 
quantos alunos passam por 
isso também. por isso, levar 
a informação nas escolas é 
importante demais”, afirma.

Witzel, ao lado de Ceciliano e outras autoridades 
durante a inauguração 

GoVerno do eSTAdo/diVulGAção
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a todo vapor 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Ônibus da prefeitura levou 35 estudantes da educação de jovens e adultos 
a um dos pontos turísticos cariocas mais conhecidos do planeta. 

de Mesquita para o pão de Açúcar 

A última semana termi-
nou de um jeito espe-
cial para 35 estudan-

tes da educação de Jovens e 
Adultos (eJA) de Mesquita. 
A Secretaria Municipal de 
educação levou-os a um dos 
principais pontos turísticos 
do rio: o pão de Açúcar. o 
passeio reuniu alunos das es-
colas municipais professor 
Quirino, Vereador Américo 
dos Santos e presidente Cas-
telo Branco. o grupo contou 
ainda com a participação de 
coordenadores pedagógicos e 
professores.

“Sabemos que muitos alu-
nos nunca tinham ido. Além 
disso, essas são oportunida-
des de promovermos uma in-
teração maior entre estudan-

Fundo da infância i
o prazo de inscrições 

para o edital Fundos da in-
fância e da Adolescência foi 
prorrogado até a próxima 
sexta-feira. os Conselhos 
Municipais dos direitos da 
Criança e do Adolescente 
de todo o país, responsáveis 
pela gestão dos Fundos, de-
vem inscrever propostas. 

dados da onG redes da Maré, no Boletim 
direito à Segurança pública na Maré, revela 
que nos seis primeiros meses de 2019, o Com-
plexo da Maré, na Zona norte do rio, regis-
trou mais mortes por conflitos armados do que 
em todo o ano de 2018. 

uma mobilização nacional foi realizada 
em diversas cidades brasileiras ontem, em 
defesa da educação e contra a reforma da 
previdência. Até por volta de 13h, 36 cidades 
de 16 estados e do distrito Federal haviam 
tido protestos pacíficos. 

reprodução/eliZeu pireS

defesa dos pets i
A audiência pública da 

Comissão de proteção e 
defesa dos Animais da 
Assembleia legislativa 
do estado do rJ, realizada 
ontem, teve como pautas  
a fiscalização, legaliza-
ção de canis e o combate 
à castração clandestina de 
animais. 

Conhecido por criticar o governo de Jair Bolsonaro, o deputado 
federal Alexandre Frota foi expulso ontem do pSl. A decisão unâni-
me dos membros da cúpula da legenda é uma resposta a conduta do 
parlamentar, que vinha batendo de frente com o partido e com o pró-
prio presidente da república. para ele, Jair Bolsonaro fala demais. A 
expulsão de Frota foi pedida pela deputada paulista Carla Zambelli, 
para quem a situação de Alexandre no partido era “insustentável”. 
o que mais teria irritado os membros do partido foi o fato de Frota 
ter se colocado contra a indicação de eduardo Bolsonaro como em-
baixadador nos estados unidos. ele não perderá o mandato e pode 
entrar livremente para outra legenda sem correr riscos. 

retaliação explícita do psl contra deputado prioritária i
A proposta deve ser a 

mais prioritária para a sua 
região. As inscrições podem 
ser feitas no site editalfia.
prosas.com.br.  em 2018, o 
edital Fundos da infância e 
da Adolescência selecionou 
51 projetos de todas as regi-
ões do Brasil e no total des-
tinou r$ 11,7 milhões. 

Chipagem já ii
A comissão defendeu a 

chipagem em animais, com 
a implantação de um chip 
do tamanho de um grão de 
arroz sob a pele. o dispo-
sitivo apresenta um código 
com informações, como 
a forma de contato com o 
dono, raça, porte, idade, 
entre outros dados. do pet. 

os 40 anos da Associação na-
cional dos Jornais (AnJ) será co-
memorada pelo Senado em uma 
sessão especial, às 10h de ama-
nhã. Fundada em 17 de agosto de 
1979 para defender a liberdade de 
imprensa e os interesses dos jor-
nais brasileiros, promover estudos 
e ações para o desenvolvimento 

desses veículos de comunicação 
e representar o Brasil internacio-
nalmente junto a entidades con-
gêneres, a entidade é presidida 
por Marcelo rech, do jornal Zero 
Hora de porto Alegre, e tem 94 
associados, entre os quais Correio 
Braziliense (dF), o Globo (rJ), 
Folha de S. paulo (Sp) e A Gazeta 

(eS). eles representam cerca de 
90% do público leitor de jornais 
no país, nas plataformas impressa 
e digital.

de acordo com o site do Sena-
do, a AnJ trabalha em conjunto 
com as principais corporações 
do mercado de comunicação e do 
jornalismo, como a Associação 

Brasileira de emissoras de rádio 
e Televisão (Abert), a Associação 
nacional de editores de revistas 
(Aner), a Associação Brasileira de 
Jornalismo investigativo (Abraji), 
a Associação Mundial de jornais 
e editores de notícias (Wan-ifra) 
e a Sociedade interamericana de 
imprensa (Sip).

luta da AnJ será lembrada em sessão no senado 

                                   diVulGAção 

dIrEto ao poNto

- JÉSSiCA MoreirA/pMQ

uma ponte que faz a ligação 
entre bairros está há meses com 
um trecho sem proteção. A es-
trutura, de concreto, é usada dia-
riamente por estudantes da uni-
versidade Federal rural do rio 
de Janeiro (uFrrJ) e por mo-
radores da região. À noite, com 
a pouca visibilidade, ocasionada 
pela iluminação precária, o peri-
go aumenta e é preciso redobrar 
a atenção ao atravessar. Vários 
pedidos foram feitos à prefeitura 
com o objetivo de realizar manu-
tenção na parte destruída, porém 
nada foi feito até o momento. 

nos bairros

ponte sem proteção é sinal de perigo para pedestres em seropédica 

horahmunicipios@gmail.com Homem mata mulher e fere outra 
AuSTrÁliA - em 

Sydney, um homem ar-
mado com uma faca ma-
tou uma mulher e feriu 
outra ontem. de acordo 
com a imprensa interna-
cional, o suspeito foi de-
tido e identificado pela 
polícia, que não trata os 
incidentes como um ato 
terrorista.

A primeira vítima, de 
21 anos, morreu em um 
apartamento próximo 
ao centro comercial. em 
seguida, o agressor saiu 
correndo pela rua e ten-
tou atacar outras pessoas. 
A segunda vítima, uma 

 reprodução/FACeBook 

tes de unidades diferentes. e 
também deles com os profis-
sionais da rede municipal de 
educação”, avalia Vinícius 
de luna. ele é o responsável 
pela coordenação da eJA em 
Mesquita.

Ao chegar ao pão de Açú-
car, no bairro da urca, no 
rio, o grupo foi recebido 
pelos educadores ambientais 
do programa educa Bondi-
nho, que transforma o par-
que turístico em uma sala de 
aula ao ar livre. os alunos 
entenderam a importância 
histórica do pão de Açúcar 
para o rio. e ainda aprende-
ram sobre os cuidados am-
bientais adotados para sua 
preservação. “desejamos 
que nossos alunos possam 
ocupar os espaços culturais 
da cidade. e acessar os ser-

viços públicos que são asse-
gurados a eles, por direito”, 
enfatiza Vinícius.

alunOs
 satIsfEItOs

de fato, muitos estudantes 
visitaram o pão de Açúcar 
pela primeira vez nesse pas-
seio. Foi o caso de rogério 
de Souza Gomes, de 37 anos. 
“Foi incrível! nunca tinha 
vindo. por isso, adorei e vou 
recomendar a todos os meus 
amigos. Também tivemos a 
chance de conhecer melhor 
nossos colegas de turma e, 
principalmente, confraterni-
zar com nossos professores”, 
valoriza. Antônia Célia, de 
68 anos, agradeceu a oportu-
nidade. “Adorei esse passeio 
e espero que venham muitos 
outros”, torce.

mundo
O passeio reuniu alunos de três escolas da rede municipal 

mulher de 41 anos, foi então 
atingida. ela foi levada para 
o hospital.

imagens divulgadas por 
meios de comunicação aus-
tralianos mostram um ho-
mem pulando em cima de 
um veículo com uma faca e 
aos gritos de “Allahu Akbar” 
(“Alá é grande”) e “Atirem 
em mim!” o comissário de 
polícia de nova Gales do Sul, 
Mick Fuller, disse que o autor 
dos ataques tinha material em 
seu poder que sugeria que ele 
tinha “ideologias relaciona-
das ao terrorismo”, mas ne-
nhuma ligação aparente com 
organizações terroristas.

inscrições para a Câmara de 
guapimirim já estão abertas

enfim a Câmara de 
Vereadores de Guapi-
mirim vai substituir 
por aprovados em 
concurso público os 
funcionários nomea-
dos como comissio-
nados para exercer 
funções de provi-
mento efetivo. Gra-
ças à intervenções do 
Ministério público a 
Casa abriu o certame, 

que tem provas mar-
cadas para o dia 4 de 
novembro. o edital 
oferece 25 vagas para 
preenchimento ime-
diato e as inscrições 
podem ser feitas até 
o dia 10 de setembro 
através do site www.
c o n s u l p a m . c o m . b r 
ou presencialmente 
no prédio da Câmara 
Municipal. 
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Vasco prega erro zero contra o 
Flamengo no Clássico dos Milhões
“nós precisamos jogar com muita tranquilidade”, diz treinador

BrASileirão

 rAFAel riBeiro/CrVG

 time de luxemburgo tem 17 pontos no Campeonato, seis a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento. 

passada a vitória de 1 a 0 
sobre o Goiás, fora de 
casa, o Vasco já voltou 

as suas baterias para o clássico 
de sábado (17), às 19h, contra 
o Flamengo no estádio Mané 
Garrincha, em Brasília, pela 15ª 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro. Apesar de se tratar de um 
clássico, o Cruz-Maltino terá 
que lidar com o favoritismo do 
rival, que dá sinais de que vai 
brigar pelo título.

para conseguir surpreender 
e obter a vitória, os vascaínos 
apostam em um jogo sem er-
ros. “nós precisamos jogar com 
muita tranquilidade e também 
com um alto poder de concen-
tração, pois o adversário tam-
bém tem grande qualidade e vai 
exigir demais de nós. É um clás-
sico, muita rivalidade e um alto 
grau de dificuldade”, disse o co-
lombiano oswaldo Henríquez.

o volante raul pensa de ma-
neira parecida. “Sabemos que 
é um clássico e que é muito 
importante a gente conseguir o 
resultado positivo. A semana vai 
ser proveitosa para corrigirmos 
alguns erros e chegarmos ainda 
mais fortes. Quando você con-

segue ganhar uma partida deste 
porte é sempre muito bom, pois 
a tranquilidade é ainda maior, 
assim como a certeza do cami-
nho certo. o importante é ter-
mos tranquilidade e trabalhar-
mos para cometermos o menor 
número de erros possível”, co-
mentou.

Após a folga de segunda-
-feira os jogadores se reapresen-
taram ontem para um trabalho 
regenerativo. nas últimas ativi-
dades da semana o técnico Van-
derlei Luxemburgo vai definir a 
escalação que vai a campo. ele 
não poderá contar com o volan-
te Marcos Júnior, que fez o gol 
diante do Goiás e está suspenso 
por acúmulo de cartões ama-
relos. outro que cumpre sus-
pensão é o atacante Marrony, 
expulso contra os goianos. Se 
recuperando de uma cirurgia de 
apendicite, o atacante rossi será 
avaliado durante as atividades 
da semana para saber se reunir 
condições de ir a campo.

nesta quarta-feira o elen-
co vascaíno vai trabalhar na 
parte da tarde. Com 17 pontos 
conquistados, o time carioca 
conseguiu abrir seis da zona de 
rebaixamento, hoje aberta pelo 
Cruzeiro.

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

lucão veste a camisa do Fluminense 
pela primeira vez: “É uma honra”

 Atacante foi apresentado oficialmente e conce-
deu entrevista no Ct

o atacante lucão foi apre-
sentado oficialmente como jo-
gador do Fluminense e conce-
deu entrevista coletiva na sala de 
imprensa paulo Julio Clement, 
ontem. o novo camisa 12 do 
Tricolor recebeu a Armadura 
das mãos de Celso Barros e pau-
lo Angioni e se mostrou muito 
feliz de chegar ao clube.

- Começo aqui com orgu-
lho. Hoje estou iniciando uma 
nova trajetória na minha vida, 
com certeza o Fluminense é um 
clube com uma camisa de peso 
incomparável. está abrindo as 
portas para mim. É uma honra e 
eu vou fazer o meu melhor para 
retribuir - afirmou o novo ata-
cante do Fluminense.

Aos 27 anos, o atacante re-
lembrou uma passagem por 
uma escolinha do Fluminense 
em Brasília, no início de sua car-
reira. Segundo lucão, a oportu-
nidade de vestir a camisa tricolor 
como profissional demorou, 
mas chegou, e é um sonho rea-
lizado. 

- no começo da minha infân-
cia tive a oportunidade de estar 
na escolinha do Fluminense e 
eles monitoravam para trazer 
para fazer testes. eu acabei 
não tendo essa oportunidade 
mas o mundo dá voltas, e hoje 
eu estou aqui tendo essa opor-
tunidade de vestir essa camisa 
no profissional. Com certeza 
é um sonho que se realiza.

o Fluminense volta a trei-
nar nesta quarta-feira. A ati-
vidade será realizada a partir 

das 9h, no CT.

pOsIçãO
um clube dessa grandeza é 

normal terem passado grandes 
jogadores na sua história. e sei 
que estarei sendo sempre cobrado. 
Mas o futebol é assim, trabalho, 
cobrança e dedicação. eu vim para 
fazer gols, mas hoje o futebol pede 
muita entrega, ele não permite 
você ter uma caraterística só, é ne-
cessário cumprir funções e ser vo-
luntarioso. Mas sou centroavante.

DEsafIO
Esse é mais um desafio, venho 

preparado para todas as adversida-
des que possam surgir, e pelo que 
eu vi, acredito que vamos sair des-
sa situação e acho que vou poder 
contribuir bastante.

OpORtunIDaDE nO 
flu

nem todas as trajetórias de jo-
gadores são iguais. Venho de uma 
realidade de subir um degrau por 
vez. Mas essa oportunidade de hoje 

traz uma força muito grande dentro 
de mim.

RECEpçãO
por ser uma experiência nova, a 

gente cria uma expectativa, mas a 
rapaziada foi bem receptiva comi-
go, me trataram com muito carinho. 
Foi o clube onde fui recebido me-
lhor. Ganso, nene, são caras que eu 
sou fã, a atmosfera é boa.

“luCãO DO BREak”
esse apelido começou na es-

colinha do Fluminense. eu vinha 
de longe e dançava hip hop, logo 
começaram a me chamar assim. 
pensei que de repente vai ser uma 
marca legal de levar para o futebol.

MOtIVaçãO
eu sou um guerreiro da bola, ve-

nho aqui e só posso dar certo, não 
aceito falha. para quem não acredi-
ta, que acreditem no clube. Com a 
confiança, a bola que poderia bater 
na trave começa a entrar. para mim, 
uma desconfiança de algumas pes-
soas é normal, mas me motiva.

 luCAS Merçon/FFC

Perfil do Manchester City no 
Twitter reforçam balotelli no Fla

reprodução/ MAnCHeSTer CiTy

o Twitter do Man-
chester City em por-
tuguês fez uma pu-
blicação que deixou 
os torcedores rubro-
-negros ainda mais 
motivados pela con-
tratação de Mario 
Balotelli. “dizem 
que Balotelli vai jo-
gar com uma camisa 
rubro-negra! Confere 
nação?”, diz a publi-
cação.

Há semanas Ba-
lotelli tem sido co-
gitado na Gávea, 
porém ainda não há 
um acordo. Marcos 
Braz, vice de fute-
bol do Flamengo, 
que está na itália 

para tratar do negócio, 
confirmou o interesse 
rubro-negro no ata-
cante. “de fato o clu-
be tem interesse, mas 
não tem nada oficial. 
Com calma a gente vai 
ver o que vai fazer até 
o final da semana que 
vem. Acho que a gente 
vai dirimindo as ques-
tões de um lado e de 
outro”.

Jorge Jesus também 
se mostrou favorável à 
possível aquisição, pois 
defende que a equipe 
precisa de um centroa-
vante. “o Mario é um 
pedido de qualquer 
treinador da europa. É 
um grande jogador. Se 

vier, é um jogador 
que vai vingar no fu-
tebol brasileiro, tem 
muita qualidade”, co-
mentou.

o camisa 9 e arti-
lheiro do Campeo-
nato Brasileiro, Ga-
bigol, foi outro que 
vem defendendo a 
vinda. “A gente se fa-
lou via redes sociais 
e depois por telefo-
ne. não estive com 
ele na itália, mas nos 
falamos. ele pergunta 
como estou aqui e eu 
quero saber como ele 
está lá. Torço por um 
final feliz para este 
caso e, se ele vier, 
vai ter o meu apoio”.

O atacante completou 29 anos na última segunda-feira e poderá jogar no Rio de Janeiro 
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Ministério da Justiça aponta redução 
do número de homicídios em 2019

6

dados abrangem até agora os 26 estados e o distrito federal 
Agência Brasil

SEguraNça públIca

oBSerVATório do 3º SeTor

Latrocínios e estupros também tiveram queda significativa nos primeiros quatro meses deste ano

Evento foi promovido pela prefeitura e aconteceu no Instituto de Educação

João paulo, flávio Vieira e Markinhos Gandra destacaram a importância do evento

Marinheiro João Cândido é tema 
de formação em são João de Meriti

belford roxo conscientiza população
no combate a dengue e arboviroses

BeTo FrAnZen / pMSJM

ClÁudio nuneS / pMBr

nos primeiros qua-
tro meses de 2019, 
o Brasil registrou 

3.528 homicídios dolosos a 
menos que no mesmo perío-
do do ano passado. Segundo 
o Ministério da Justiça e Se-
gurança pública, nos primei-
ros quatro meses deste ano, 
13.142 pessoas foram mortas 
por alguém que agiu inten-
cionalmente ou assumiu o 
risco consciente de matar. É 
um resultado 21,2% inferior 
aos 16.670 casos registrados 
entre janeiro e abril do ano 
passado.

A melhora também foi 
constatada em indicadores de 
outros nove tipos de crimes 
acompanhados pelo Sistema 
nacional de informações de 
Segurança pública, prisio-
nais, de rastreabilidade de 
Armas e Munições, de Ma-
terial Genético, de digitais 
e de drogas (Sinesp) – pla-
taforma de informações in-
tegradas criada em 2012 e 
que está a cargo da Secreta-
ria nacional de Segurança 
pública (Senasp). A base de 
dados é alimentada pelos es-
tados e pelo distrito Federal, 
responsáveis por lançar os 
boletins de ocorrência.

Segundo o balanço parcial 
que o Ministério da Justiça 
e Segurança pública divul-

gou ontem (13), a maior va-
riação percentual (-38,5%) 
foi observada na redução do 
número de roubos a institui-
ções financeiras, que caiu de 
325 para 200 ocorrências na 
comparação entre o primeiro 
quadrimestre de 2018 e o de 
2019.

o total de latrocínios (rou-
bo seguido de morte) teve 
redução de 23,8% em com-
paração com o mesmo perío-
do do ano anterior. Já as ten-
tativas de homicídio caíram 
8,6%, enquanto o roubo de 
veículo teve queda de 27,5%.

os dados do Sinesp tam-
bém apontam para uma re-
dução de 13,6% nos estupros 
e uma queda de 5,3% no 
número de crimes de lesão 
corporal seguida de morte. 
Ainda segundo o Ministério 
da Justiça e Segurança públi-
ca, o furto de veículos dimi-
nui 11,1% e o roubo de carga 
27,3%.

para o diretor-executivo 
da ong Sou da paz, ivan Con-
tente Marques, os resultados 
reforçam uma tendência que 
já vem sendo observada há 
algum tempo. “de fato, te-
mos visto uma redução nos 
índices de criminalidade que 
vem do ano passado. outros 
indicadores como o Atlas da 
Violência, do ipea e do Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
pública já apontavam esta 

Formação e Me-
mória dos 50 anos da 
Morte de João Cândi-
do. este foi o nome do 
encontro que reuniu 
estudantes, professo-
res, escritores e re-
presentantes dos mo-
vimentos de direitos 
humanos e igualdade 
racial em São João de 
Meriti. o evento, que 
aconteceu ontem, 13, 
no instituto de edu-
cação, foi promovido 
pela prefeitura, por 
meio da superinten-
dência de promoção 
de políticas da igual-
dade racial, da Se-
cretaria Municipal de 
Cultura, lazer, direi-
tos Humanos e igual-
dade racial.

“neste encontro 

quero me dirigir prin-
cipalmente aos jovens 
para que, por meio do 
exemplo de João Cân-
dido, também possam 
ser agentes de trans-
formação. Vemos nos 
noticiários que o ge-
nocídio da população 
negra é crescente, por 
isso é tão importante 
investir em educa-
ção. estudem, jovens. 
Aprendam. Se for-
mem para ocuparem 
lugares de destaque, 
pois, lembrando Mar-
tin luther king, pior 
do que o poder nas 
mãos dos maus, é o 
silêncio dos homens 
bons”, destacou o 
secretário da pasta, 
Marcelo rosa.

A formação foi di-

vidida em vários mo-
mentos. A primeira 
mesa contou com a 
presença do filho do 
marinheiro João Cân-
dido, Adalberto Cân-
dido. Também parti-
ciparam a escritora 
Stella Caputo, repre-
sentantes da univer-
sidade Federal ru-
ral do rio de Janeiro 
(uFrrJ), do instituto 
de educação, do mo-
vimento pela anistia 
do marinheiro João 
Cândido, da compa-
nhia de teatro Cerne, 
que ganhou um edital 
para encenar a vida de 
João Cândido, entre 
outros. entre as pa-
lestras houve perfor-
mance teatral e rodas 
de capoeira.  

A prefeitura de Belford 
roxo, através da Secretaria 
Adjunta de Vigilância em 
Saúde (Secretaria Munici-
pal de Saúde) realizou no 
final de semana uma ação 
na praça do bairro nova 
Aurora, de prevenção das 
atividades que fazem parte 
do programa de enfren-
tamento das Arboviroses, 
dengue, Zika e Chikun-
gunya. Com o nome “Vi-
gilância Sanitária vai até 
você!”, o setor de Vetores 
e Zoonoses da secretaria 
imunizou mais de 600 ani-
mais (605 cachorros e 45 
gatos) com a vacina an-
tirrábica, mobilizou cinco 
carros-fumacê para percor-
rer alguns bairros da cida-
de e cerca de 130 agentes 
de combate a endemias fi-
zeram visitas domiciliares 
e em escolas e creches da 
rede. na praça, aconteceu 
também a apresentação de 
uma peça teatral com fan-
toches que visou à cons-
cientização na luta contra 

o mosquito Aedes Aegypti.
A Secretaria de Vigi-

lância em Saúde ofereceu 
ainda os serviços: controle 
de prevenção a leptospiro-
se, distribuição de folhe-
tos informativos, orienta-
ções básicas de consumo 
de água e orientações de 
reconhecimento geográfi-
co. As equipes visitaram 
também locais de grande 
concentração de materiais 
recicláveis. o secretário de 
Saúde, Flávio Vieira, lem-
brou que no ano passado, 
os guardas de endemias 
participaram de uma ca-
pacitação que teve como 
objetivo atualizá-los sobre 
metodologias e técnicas de 
controle de vetores trans-
missores de arboviroses. 
“iremos investir ainda 
mais para que nossos pro-
fissionais estejam cada vez 
mais capacitados para o 
combate a essas doenças e 
para que a população esteja 
sempre informada e possa 
nos ajudar a realizar esse 

trabalho”, informou Flá-
vio.

para o secretário adjun-
to de Vigilância em Saúde, 
João paulo da Costa, é um 
grande desafio, mas junto 
com o secretário de Saúde, 
Flávio Vieira e os departa-
mentos da pasta, já se em-
penharam na causa e essa 
foi à primeira de muitas 
ações de combate e cons-
cientização à população a 
dengue e as Arboviaroses. 
“Já estamos no inverno 
atuando para que no verão 
a população belforroxense 
não sofra com essas epi-
demias que já são conhe-
cidas de longa data. daqui 
para frente o trabalho será 
cada vez mais intensifica-
do. Agradeço ao prefeito 
Waguinho (Wagner Car-
neiro) e ao secretário Flá-
vio Vieira, pela confiança e 
parceria no trabalho”, res-
saltou João paulo, ao lado 
do vererador Marquinhos 
Gandra, que é morador de 
nova Aurora.

tendência de queda nos prin-
cipais indicadores de violên-
cia, mas sabemos que ainda 
há uma dificuldade enorme 
na obtenção de dados fide-
dignos”, disse Marques à 
Agência Brasil, destacando 
a importância do ministério 
assumir a atribuição de orga-
nizar as informações forneci-
das pelos governos estaduais, 
sistematizá-las e divulgá-las.

“Temos visto com bastan-
te esperança e alegria esta 
possibilidade do governo as-

sumir o papel de, periodica-
mente, divulgar informações 
sobre segurança pública. Sa-
bemos o quanto é problemá-
tico a construção de indica-
dores por meio de boletins de 
ocorrência. daí a importân-
cia de que todas as unidades 
federativas estejam integra-
das ao Sinesp. Que todas as 
ocorrências policiais regis-
tradas nas delegacias das 27 
unidades da federação sejam 
sistematizadas. isto sim será 
uma evolução”, acrescentou 

Marques.
o diretor da Sou da paz 

atribui a redução dos núme-
ros da violência a uma série 
de fatores, entre os quais 
ações adotadas em nível es-
tadual. “Somamo-nos aos 
que atribuem estes recentes 
resultados a uma soma de 
fatores. A causa da crimi-
nalidade, principalmente 
do homicídio, é multifa-
torial. ou seja, tem várias 
razões. logo, enfrentá-la 
[exige] políticas de médio 

e longo prazo. e, nos últi-
mos tempos, alguns estados 
têm apostado com maior 
intensidade na execução de 
programas de governança 
e segurança pública, com 
investimentos diretos em 
suas polícias e em progra-
mas estaduais que começam 
a apresentar resultados efe-
tivos. Há ainda um esforço 
de coordenação nacional e 
de maior cooperação inte-
restadual”, concluiu o espe-
cialista.
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bala perdida faz mais três vítimas 
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Helicóptero sobrevoa comunidade durante operação contra o tráfico de drogas 
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operação da coordenadoria de Recursos especiais no jacarezinho realizou incursão contra 
o tráfico de drogas. Uma das vítimas é um idoso de 76 anos. Em Magé, jovem é morto 

reprodução/TV GloBo 

suspeito de matar médica é capturado 

Protesto por morte depreda prefeitura na Baixada 
em Magé, Henrico de Je-

sus Viegas de Menezes Júnior, 
de 19 anos, morreu durante 
um tiroteio entre a polícia e 
criminosos, na Comunidade 
Terra nova, no bairro lagoa, 
na última segunda-feira. A 
polícia Militar informou que 
encontrou armas e drogas 
com o jovem. A família nega 
e garante que o adolescente 
era repositor em um super-
mercado.

Segundo parentes, o jovem 
saiu de casa para checar o re-
paro de sua motocicleta e foi 
atingido por uma bala perdi-

da. de acordo com a prefeitu-
ra de Magé, Henrico chegou 
morto ao Hospital Municipal.

revoltados, moradores da 
região protestaram em fren-
te à prefeitura e depois in-
vadiram o palácio Anchieta. 
Houve quebradeira, fogo em 
pneus e ruas bloqueadas por 
manifestantes. Ônibus e ca-
minhões de coleta de lixo dei-
xaram de circular a partir das 
20h. ninguém foi preso pelo 
protesto, e não há relatos so-
bre feridos.

A divisão de Homicí-
dios da Baixada Fluminen-

se (dHBF) registrou o caso 
como homicídio decorrente 
de intervenção policial. um 
agente  contou que os dois 
pMs que socorreram o rapaz 
disseram em depoimento que 
foram recebidos a tiros por 
traficantes da Favela Terra 
nova. no registro de ocorrên-
cia, os militares informaram 
que faziam um patrulhamento 
de rotina e que apreenderam 
armas e drogas com Henrico. 
A dH não fez perícia no local 
do crime. 

na última segunda-feira, o 
adolescente dyogo Coutinho, 

de 16 anos, foi atingido du-
rante uma troca de tiros entre 
policiais militares e trafican-
tes, na comunidade da Grota, 
em niterói, na região Metro-
politana do rio. o rapaz, que 
sonhava em ser jogador de 
futebol e, na hora do tiroteio, 
estava indo para um treino, foi 
enterrado na tarde de ontem, 
no Cemitério São Francisco 
Xavier, em niterói. o avô de 
dyogo, que é motorista de 
ônibus, passava pelo local e 
levou o neto para o hospital, 
mas o garoto não resistiu aos 
ferimentos. os moradores 

henrico e Dyogo: sonhos destruídos pela violência 

reprodução/rede SoCiAl 

lucas Campos foi preso na casa de parente 

Mais três pessoas fo-
ram atingidas por 
balas perdidas no 

rio e Baixada. na Favela do Ja-
carezinho, Zona norte do rio, 
foram dois feridos e um suspei-
to de tráfico de drogas morto 
durante confronto com agentes 
da Coordenadoria de recursos 
especiais (Core) próximo 
à localidade conhecida como 
praça da Concórdia, na manhã 
de ontem. um dos feridos é 
gari comunitário Jair oliveira 
de Farias, de 78 anos, está in-
ternado no Hospital municipal 
Salgado Filho, no Méier, com 

um ferimento no braço. 
A outra vítima foi identifi-

cada como Jean peixoto Felix, 
23. ele foi baleado no pesco-
ço e, segundo a Secretaria de 
Saúde, o estado de saúde dele 
é grave. de acordo com a po-
lícia, o jovem foi reconhecido 
por três vítimas de um roubo a 
uma academia na rua Getúlio, 
no Cachambi, ocorrido minutos 
antes da operação. ele foi au-
tuado em flagrante pelo crime 
de roubo. na ação os policiais 
apreenderam uma pistola e um 
rádio transmissor. equipes da 
delegacia de Homicídios (dH-
-Capíttal) foram acionadas para 
realizar perícia no local.

A polícia Civil informou 

que a operação faz parte de 
um plano operacional integra-
do com o objetivo de reprimir 
o tráfico e checar informações 
de inteligência para encontrar 
traficantes das comunidades do 
Jacarezinho e Manguinhos. 
As ações foram direciona-
das para a região conhecida 
como Final da Amaro, na 
Travessa Amaro rangel. no 
local, segundo os agentes, 
criminosos se escondem para 
atacar militares na região.

o ramal Belford roxo, da 
SuperVia, ficou paralisado 
e as clínicas da Família Ca-
rioca, Anthídio dias e CMS 
renato rocco também foram 
fechadas.

‘Choque de ordem’ em pontos turísticos 
no rio de Janeiro começa semana que vem

Acusado de esfaquear vítimas vai em cana 

Moradores de rua serã retirados nos primeiros dias da ação 

reprodução

o governo do estado e a pre-
feitura do rio colocam em práti-
ca a partir da próxima segunda-
-feira, o acordo para assumir os 
trabalhos de ordenamento urba-
no na lagoa rodrigo de Freitas, 
Zona Sul da cidade. As ações, 
que serão direcionadas a pessoas 
em situação de rua e ambulantes, 
vão começar pelos pontos turísti-
cos do rio.

de acordo com o secretário 
de Governo e relações institu-
cionais, Cleiton de Souza ro-
drigues, a lagoa será um projeto 
de experiência para que haja um 
levantamento dos possíveis erros 
e acertos da operação. “A gente 
espera que, no máximo, em 30 
dias, 20 dias consigamos estar 

A polícia Civil prendeu 
Thiago Cinelli Sposito, de 
33 anos, suspeito de ter es-
faqueado cinco pessoas em 
situações distintas, foi preso, 
ontem, em rio das ostras, 
no litoral norte Fluminense. 
Todas as vítimas sobrevive-
ram. 

Segundo as investigações, 
a primeira tentativa de homi-

cídio de Thiago aconteceu 
em dezembro de 2018 e foi 
contra a ex-companheira do 
suspeito. A polícia informou 
que ele a atacou com um fa-
cão.

em fevereiro deste ano, 
Thiago deferiu diversos gol-
pes de faca contra três pes-
soas durante uma discussão 
em São João de Meriti. Ain-

um dos suspeitos de 
participar do latrocínio 
da médica Maura Selva-
ggi Soares, de 61 anos, 
no dia 25 de julho, foi 
preso ontem, pela  polí-
cia Civil. o crime acon-
teceu na Barra da Tijuca, 
na Zona oeste do rio. 
lucas Santos Campos, 
conhecido como “Gor-
do”, de 29 anos, foi 
preso em Cascadura, na 
Zona norte.

A divisão de Homi-
cídios (dH-Capital) inr-
formou que, além de 
lucas, estão indiciados 
pelo latrocínio Guilher-
me lopes da Silva, vul-
go “Gui”, autor do dispa-
ro que matou a médica, 
leonardo Ferreira, vulgo 
“papai”, e pedro Henri-

estuprador chega ao fim da linha na baixada 
nove anos depois de co-

meter o crime de estupro 
contra uma ex-enteada em 
Belford roxo, o suspeito, 
de 44 anos, foi preso pela 
polícia Civil no município 
na última segunda-feira. o 

caso havia sido registrado 
na 54ª dp (Belford roxo) 
em 2013 e desde então, o ho-
mem era considerado foragi-
do. os agentes localizaram o 
marginal na casa de um pa-
rente e cumpriram o manda-

do de prisão preventiva ex-
pedido pela Justiça. o crime 
ocorreu em 2010, quando a 
vítima tinha apenas 10 anos 
de idade.  ele responde na 
Justiça pelo crime de estu-
pro de vulnerável. 

que Alves Medeiros. An-
tes de matar a médica, o 
grupo roubou um uber, 
depois abandonado em 
um dos acessos da favela 
da rocinha, na Zona Sul 
do rio. Todos eles vão 
responder por latrocínio 
(da médica) e pelo roubo 
do carro.

Ainda de acordo com 

a especializada, imagens 
de câmeras de segurança 
ajudaram na identifica-
ção. em um dos víde-
os, Guilherme lopes da 
Silva sai do carro para 
urinar. ele havia postado 
uma foto em redes so-
ciais com a mesma rou-
pa em que aparece nas 
imagens.

em todos os pontos turísticos do 
rio de Janeiro”, disse. 

no começo da ação, os 
agentes do programa Segu-
rança Presente vão identificar 
pessoas em situação de rua e 
ajudarão no trabalho de retira-
da. Segundo o secretário, a ope-
ração vai contar com agentes de 

órgãos de assistência social e 
de cuidados com adolescentes 
e crianças.

o decreto estabelece que 
equipes multidisciplinares têm 
autonomia, desde que com o 
respaldo de um médico, para 
retirar da rua e internar usuários 
de drogas em situação de rua. 

execução em rua de belford roxo 

O jovem foi atingido por vários disparos de arma de fogo 
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um jovem foi assas-
sinado a tiros, na tar-
de de ontem, no bair-
ro Wona, em Belford 
roxo. de acordo com 
as primeiras informa-
ções, a vítima, que não 
havia sido identificada 
até o fechamento desta 
reportagem, estava an-
dando pela rua Julio, 
quando foi surpreendi-
da e alvejada. o autor 
dos disparos conseguiu 
fugir. 

Após os disparos, 
populares acionaram 
uma viatura do 39º 
BpM (Belford roxo) 

que estiveram no local 
e depois comunicaram 

o crime à divisão de 
Homicídios da Baixada 

da comunidade fizeram um 
protesto, fecharam ruas da 
região e incendiaram um ôni-
bus. A pM informou que na 
operação foram apreendidos 
um fuzil Ak-47, duas pisto-
las e uma quantidade ainda 
não contabilizada de drogas. 
Três suspeitos foram presos e 
um menor foi apreendido.

outro protesto ocorreu na 
Tijuca, na Zona norte do rio. 
um grupo se reruniu na rua 
Conde de Bonfim, em frente 
ao ponto de ônibus onde o 
estudante Gabriel pereira Al-
ves, de 18 anos, foi morto na 
manhã da última sexta-feira, 
ao ser atingido por uma bala 
perdida.

da segundo a polícia Civil, 
quando cometeu o terceiro 
crime, em maio, suspeito 
já era foragido e atacou a 
quinta vítima durante uma 
briga em um bar, em rio 
das ostras. na mesma con-
fusão, ele agrediu Cleidson 
da Silva de Azevedo com 
um copo no rosto e uma fa-
cada no peito. 
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Meriti adere ao Agosto dourado
diVulGAção

seCreTAriA de COMuniCAçãO 
sOCiAl dAs preFeiTurAs 

dO riO de JAneirO 

governo do rJ repassa r$ 72 
milhões para as prefeituras 

pT ocupará vaga na comissão que 
sabatinará filho de Jair Bolsonaro 

MArCoS oliVeirA/AGênCiA SenAdo

levantamento alerta para 
consumo de álcool no país

BAnd.uol.CoM.Br/reprodução 

pesquisa diz que álcool e volante não combinam 

a ginecologista e obstetra leonora lima e a pediatra Roselene semedo durante palestra 

a iniciativa tem o objetivo de incentivar o aleitamento materno e informar 
às mães sobre os cuidados necessários para uma amamentação saudável

A prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da 
Secretaria de Saúde, re-

alizou na tarde da última quinta-
-feira, a abertura da campanha 
Agosto dourado. A iniciativa 
tem o objetivo de incentivar o 
aleitamento materno e informar 
às mães sobre os cuidados ne-
cessários para uma amamenta-
ção saudável.

o evento aconteceu no audi-
tório do pAM Meriti e contou 
com as palestras da ginecologis-

ta e obstetra leonora lima, que 
falou sobre os cuidados desde o 
pré-natal até o parto; da pediatra 
roselene Semedo, que orientou 
sobre o aleitamento materno e 
o primeiro mês do bebê, e da 
nutricionista Vera lucia, que 
falou sobre o processo da volta 
ao trabalho.

RODa DE COnVERsas 
A programação prevê uma 

série de atividades em todas as 
unidades de saúde durante o 
mês. roda de conversa, pales-
tras, treinamento sobre o refor-
ço no aleitamento estão entre 
as ações. A coordenadora do 

programa de Atenção integral 
a Saúde da Criança, Maria Apa-
recida de Abreu, explicou a im-
portância da amamentação para 
o bebê e a mãe.

“A amamentação é tão im-
portante para a mãe quanto para 
o bebê, pois é nesse período 
que o tamanho do útero volta 
ao normal, diminuindo os ris-
cos de hemorragia e anemia 
nas mulheres. nos bebês reduz 
o número de doenças como 
diarreia, bronquite, pneumonia, 
entre outras. o aleitamento ma-
terno diminui em 13% a morta-
lidade infantil”, afirmou Maria 
Aparecida.

MpF e MpT celebram TAC com shopping contra
 intolerância religiosa em vagas de emprego

diVulGAção

procuradores e representantes do shopping na assinatura do taC

o Ministério público Fe-
deral (MpF) e o Ministério 
público do Trabalho (MpT) 
celebraram na última terça 
termo de ajustamento de con-
duta (TAC) para assegurar a 
igualdade em ofertas de va-
gas de emprego no Shopping 
Vida em São João de Meriti 
(rJ). o acordo foi assinado 
após a administração do sho-
pping enviar a oferta de va-
gas de emprego a pastor de 
igreja evangélica, solicitando 
que os candidatos enviassem 
seus currículos com o carim-
bo da igreja a qual perten-
cem, o que configuraria, no 
entendimento dos órgãos, 
aparente privilégio ilegal a 
evangélicos e discriminação 
a pessoas de outras religiões.

o documento, assinado 
pelo procurador da repúbli-
ca Julio José Araujo Junior 
e pelo procurador do Traba-
lho rafael Garcia rodrigues, 
dispõe que a administração 
do Shopping Vida adotará 
processo seletivo impessoal, 
sem questionar a religião dos 
candidatos durante o seu cur-
so, bem como não utilizará 
a religião como critério para 
tratamento ou oportunidades 

durante o contrato de traba-
lho. Além disso, o TAC es-
tabelece que a administração 
do shopping divulgará a ofer-
ta de vagas de emprego por 
meio de sítios eletrônicos e/
ou redes sociais, em proces-
sos seletivos transparentes.

no dia 14 de março, o 
MpF e o MpT receberam 
denúncia de discriminação 
ilegal na oferta de vagas 
de emprego pelo Shopping 
Vida. representantes de co-
munidades de matriz africa-
na que compõe a Comissão 
de Combate à intolerância 
religiosa do MpF relataram 
o encaminhamento pela em-
presa de ofertas de emprego 
a representantes de igrejas 
evangélicas, o que repre-
sentaria um direcionamento 
àqueles grupos. 

 alERJ apROVa 
pROJEtO DE lEI quE 

punE COMéRCIO 
quE pRatICa 

DIsCRIMInaçãO 
na última quinta-feira, a 

Assembleia legislativa do 
rJ aprovou um projeto de 
lei que prevê multas e pu-
nições a estabelecimentos 

comerciais que praticarem 
atos de racismo e de into-
lerância religiosa no rio. o 
projeto de lei ainda deve ser 
sancionado pelo governador 
Wilson Witzel.

um mesmo estabeleci-
mento pode ter uma simples 
advertência e até uma inter-
dição, em caso de reincidên-
cia de denúncia. o comércio 
também pode ser proibido 
de acessar créditos estadu-
ais, ter 30 dias de suspensão 
de licença de funcionamen-
to e receber multa de r$ 
1.000 a r$ 10 mil uFirs 
(unidade Fiscal de referên-
cia), que deve ser dobrada 
em caso de reincidência.

o deputado Carlos Minc 
(pSB), autor do projeto, in-
cluiu à lei 6.483/2013 as 
penalidades pelos atos de 
racismo e de intolerância 
religiosa, além de tornar as 
punições mais rigorosas. “o 
nosso pl estabelece as mes-
mas punições da nossa lei de 
2015 contra a homofobia, o 
que está em sintonia com a 
recente decisão do STF que 
compara o crime de homo-
fobia ao crime de racismo”, 
disse o deputado.

BrASÍliA - o senador Hum-
berto Costa (pT-pe) foi indicado 
pelo líder do pT no Senado, pau-
lo rocha (pA), para ocupar a 19ª 
vaga do colegiado, que estava livre 
desde o início do ano. A comissão 
será a responsável por sabatinar 
o deputado eduardo Bolsonaro 
(pSl-Sp), que deve ser indicado 
em breve pelo presidente Jair Bol-
sonaro para comandar a embaixa-
da brasileira nos estados unidos.
de acordo com o blog da Andréia 

Sadi, no início do ano, quando os 
blocos partidários indicaram os 
nomes para compor diferentes co-
missões, a de relações exteriores 
ficou com 18 membros, e não com 
19, como previsto.
o presidente da Comissão de 

o índice de consumo 
de álcool no Brasil é mais 
alarmante do que o do uso 
de substâncias ilícitas, se-
gundo o 3º levantamen-
to nacional sobre o uso 
de drogas pela população 
Brasileira, divulgado pela 
Fundação oswaldo Cruz 
(Fiocruz). A pesquisa reve-
lou que mais da metade da 
população brasileira de 12 a 
65 anos declarou ter consu-
mido bebida alcoólica algu-
ma vez na vida.

Mais de dois milhões de 
brasileiros têm traços de 
dependência da bebida al-
coólica (Arquivo/Marcelo 
Camargo/Agência Brasil)

Cerca de 46 milhões 
(30,1%) informaram ter 
consumido pelo menos uma 
dose nos 30 dias anteriores. 
e aproximadamente 2,3 
milhões de pessoas apre-
sentaram critérios para de-
pendência de álcool nos 12 
meses anteriores à pesquisa.

o levantamento que ou-
viu cerca de 17 mil pesso-
as com idades entre 12 e 
65 anos, em todo o Brasil, 
entre maio e outubro de 
2015, é apontado como um 
dos mais completos por sua 
abrangência. pesquisadores 
da fundação afirmam, inclu-
sive, que os resultados são 
representativos inclusive de 

municípios de pequeno por-
te e de zonas de fronteira. 

A relação entre álcool e 
diferentes formas de vio-
lência também foi aborda-
da pelos pesquisadores que 
detectaram que, aproxima-
damente 14% dos homens 
brasileiros de 12 a 65 anos 
dirigiram após consumir 
bebida alcoólica, nos 12 
meses anteriores à entre-
vista. Já entre as mulheres 
esta estimativa foi de 1,8%. 
A percentagem de pessoas 
que estiveram envolvidos 
em acidentes de trânsito en-
quanto estavam sob o efeito 
de álcool foi de 0,7%.Fon-
te: Agência Brasil 

o governo do rJ repassou 
nesta semana r$ 72 milhões 
para os 92 municípios flu-
minenses. o depósito feito 
pela Secretaria de Fazenda 
refere-se ao montante arre-
cadado no período de 29 de 
julho a 02 de agosto. os va-
lores correspondem à distri-
buição de parte da arrecada-
ção de royalties do petróleo 
e dos tributos iCMS, ipi e 
ipVA às administrações mu-
nicipais.

o total depositado nes-
te mês de agosto foi de r$ 
72 milhões. desde o início 

deste ano, ao adicionar as 
cotas-parte e os repasses re-
lacionados às transferências 
federais e à receita direta-
mente arrecadada pelo es-
tado, os municípios recebe-
ram um total acumulado de 
r$ 7,21 bilhões.

os depósitos semanais são 
feitos por meio da Secretaria 
de Fazenda, conforme prevê 
a lei Complementar nº 63, 
de 11 de janeiro de 1990. As 
consultas dos valores dos 
exercícios anteriores po-
dem ser feitas no portal do 
Tesouro do site da Fazenda 

(www.fazenda.rj.gov.br).
os valores semanais trans-

feridos aos municípios flu-
minenses variam em função 
dos prazos fixados na legis-
lação vigente. dependen-
do do mês, pode haver até 
cinco datas de repasses. As 
variações destes depósitos 
oscilam conforme o calen-
dário mensal, os prazos de 
recolhimento tributário e o 
volume dos recursos arreca-
dados.  A agenda de recolhi-
mento tributário pelos con-
tribuintes está concentrada 
no dia 10 de cada mês.

relações exteriores do Senado, nel-
sinho Trad (pSd-MS), enviou um 
ofício ao presidente do Senado, davi 
Alcolumbre (deM-Ap), para con-
sultá-lo sobre a viabilidade de mais 
um integrante ser indicado. o presi-
dente da comissão teme um possível 

empate na votação sobre eduardo 
Bolsonaro. A vaga remanescente, 
e que será ocupada por Humberto 
Costa, coube ao bloco formado por 
pT e pros, de oposição ao governo, 
por acordos com os blocos partidá-
rios no começo do ano.

braSIl

O senador humberto Costa (pt-pE) é do 
bloco oposionista ao governo 
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resende deixa crianças e idosos de lado 
Prefeito é alvo de denúncia de que estaria mergulhando cidade em dívidas para promover governo ‘pu-
blicitário’. apesar disso, não destinou um centavo sequer dos R$ 32 milhões de empréstimos bancários

Luis Eduardo
(Luisinho)

 ao todo foram cinco projetos em que o governante conseguiu, com a aprovação do legislativo 

Alvos permanentes de uma 
enxurrada de publica-
ções nas redes sociais, as 

crianças e os idosos de resende 
estariam entre os personagens 
prediletos do que é considerado 
um governo de cunho publicitá-
rio, adotado pelo prefeito diogo 
Balieiro diniz. publicações que 
são bombardeadas por um exérci-
to de ocupantes de cargos comis-
sionados que custam anualmente 
cerca de r$ 50 milhões ao bolso 
dos contribuintes, aproximada-
mente 10% de tudo o que a cidade 
arrecada. Mas, apesar da suposta 
bajulação, a esta camada “ino-
cente” da população, Balieiro não 
destinou um centavo sequer dos 
r$ 32 milhões de empréstimos 
bancários a ações que envolvam 
idosos, crianças e adolescentes. 

Ao todo foram cinco projetos 
em que o governante conseguiu, 
com a aprovação da maioria dos 
vereadores, sinal verde para con-
trair os empréstimos bancários. o 
primeiro deles, de r$ 15 milhões, 
aconteceu no apagar das luzes de 
2017 e foi direcionado à compra 
de lâmpadas de led (r$ 6 milhões) 
e à aquisição de seis veículos zero 
quilômetro (r$ 306 mil), modelo 
renault Sandero, até o momento.

isso porque, de acordo com o 
texto do projeto de lei aprovado 
(021/2017) o dinheiro do emprés-
timo só poderá ser usado para ilu-
minação, obras viárias e moderni-
zação da gestão.

 quatRO pROJEtOs 
Como, dos r$ 15 milhões, res-

tariam cerca de r$ 8,7 milhões 
em caixa, a outra possibilidade 
seria o uso deste dinheiro junto 

com os r$ 17 milhões previs-
tos em outros quatro projetos 
apresentados recentemente pelo 
prefeito e que também foram 
aprovados. o problema é que 
Balieiro, ao fundamentar esses 
quatro projetos (015, 016, 017 e 
018/2019) alegou que construiria 
alças viárias no município. o que 
gerou na cidade a expectativa da 
construção de uma via expressa 
para desafogar o trânsito na região 
central da cidade, no sentido de 
deslocar os veículos que transitam 
entre as regiões leste e oeste, onde 
está localizada a Grande Alegria. 
descobriu-se, entretanto, que os 
empréstimos milionários de Ba-
lieiro seriam para asfaltar trechos 
já existentes e já asfaltados em sua 
maioria, o que provocou revolta 
na população, uma vez que a tal 
alça viária levaria o nada a lugar 
nenhum.

aumENto dE caSoS 

diVulGAção/pMr

Quem paga a conta do inchaço financeiro
O final de 2020 deverá dar 

início a um período ainda 
maior de arrocho nas contas 
públicas de resende. isso 
porque a administração mu-
nicipal terá pela frente longos 
anos para quitar dívidas que 
deverão alcançar r$ 108,6 

milhões, o que representa 
21,4% da receita corrente li-
quida. A se confirmarem os 
próximos empréstimos ban-
cários, a administração do 
prefeito Balieiro será respon-
sável por aproximadamente 
30% deste inchaço, uma vez 

que ele já adquiriu um em-
préstimo de r$ 15 milhões 
em 2018 e conseguiu aprova-
ção da maioria dos vereado-
res, há algumas semanas, de 
quatro projetos que somados 
dão sinal verde ao governan-
te para adquirir outros r$ 17 

milhões, totalizando r$ 32 
milhões. O reflexo dos em-
préstimos de Balieiro deverão 
ser sentidos por aqueles que 
mais dependem dos já com-
balidos serviços públicos. 

o governante está no olho 
do furacão porque estaria 

buscando o apelo visual nas 
ações da administração local, 
uma jogada de marketing no 
sentido de promover a cor 
azul marinho adotada por seu 
governo e espalhá-la em todo 
canto possível do município, 
o que inclui até os latões de 

lixo e os uniformes das crian-
ças e jovens da rede munici-
pal de ensino. Somente em 
contrato publicitário, supos-
tamente direcionado a “turbi-
nar” a cor de Balieiro, resen-
de já gastou r$ 2,5 milhões 
com uma agência publicitária.

Quatis repassa mais r$ 566 mil para hospital 

eJA de barra Mansa têm contato 
com laboratório de Ciências

Angra tem inscrições abertas para 
evento de segurança pública

Oficina de qualificação sobre 
‘Como Controlar Fluxo de Caixa’ 
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hospital é uma instituição filantrópica e 
atende emergência e especializado

diVulGAção/pMQ 

Os interessados em participar do evento já podem garantir a sua vaga

prefeitura vai oferecer oficina sobre controle de fluxo de caixa Cederj às 18h

diVulGAção/pMAr

diVulGAção/pMp

o prefeito Bruno de Souza 
(MdB) anunciou, no come-
ço da tarde da última quinta-
-feira, o repasse de mais r$ 
566.598,86 para o Hospital 
São lucas (foto do centro ci-
rúrgico). o hospital é uma 
instituição filantrópica res-
ponsável pelo atendimento de 
emergência e especializado em 
Quatis, através do SuS (Sis-
tema Único de Saúde). nos 
próximos dias, a prefeitura de 
Quatis vai repassar mais r$ 
328 mil em recursos munici-
pais à unidade hospitalar, to-
talizando, portanto, quase r$ 
900 mil transferidos ao hospi-
tal em menos de duas semanas.

Grande parte dos recursos 
repassados ao hospital nesta 
quinta-feira pela Secretaria 
Municipal de Saúde é prove-
niente da retomada das trans-
ferências feitas pelo Governo 
do estado do rio de Janeiro, 
por meio do pAHi (plano de 
Apoio aos Hospitais do inte-
rior). A retomada das transfe-
rências relacionadas ao pAHi 
foi um dos temas do encontro 
do prefeito Bruno de Souza 
com o governador Wilson Wit-
zel (pSC), ocorrido na semana 
passada, no rio de Janeiro.

Barra Mansa está trans-
pondo as barreiras da exclu-
são social e apostando na 
inclusão, através de inicia-
tivas onde o foco são alunos 
da rede municipal de ensino. 
depois de implementar a 
educação em tempo integral, 
oferecendo aulas de empreen-
dedorismo, xadrez, robótica 
e idiomas – inglês, francês, 
alemão e espanhol, o municí-
pio está proporcionando aos 
estudantes da rede municipal 
novas experiências dentro de 
um laboratório de ciências.

na noite da última quinta-
-feira, os alunos da educação 
Jovens Adultos (eJA) par-
ticiparam da aula inaugural 
lecionada pelo professor de 
ciências da unidade e respon-

sável pelo laboratório, Thiago 
de paulo. entre lupas, vidra-
rias, microscópio, reagentes, 
destiladores, estufas e outros 
equipamentos, os alunos tive-
ram a oportunidade de adqui-
rir conhecimentos de ciências 
na prática.

na avaliação da gerente 
de educação Básica do mu-
nicípio, Saionara Maciel, o 
primeiro contato dos alunos 
da eJA com o laboratório foi 
extremamente importante, 
tendo em vista que, o mé-
todo de ensino enriquece a 
aprendizagem. “Nós ficamos 
imensamente felizes com a 
participação dos alunos na 
aula, oportunidade ímpar de 
aprender de forma prazerosa. 
eles estavam entusiasmados 

com a possibilidade de ad-
quirir conhecimentos de uma 
forma tão dinâmica. Além 
disso, a aula prática facilita a 
compreensão dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula. 
Com certeza os conteúdos 
trabalhados e as estratégias 
utilizadas enriqueceram o 
processo ensino-aprendiza-
gem”, argumentou Saionara.

o laboratório de ciências, 
recém-inaugurado pelo pre-
feito rodrigo drable, conta 
com 142 itens.  os conteúdos 
trabalhados atendem as áreas 
de botânica e zoologia. A uni-
dade atenderá aproximada-
mente 400 alunos do 6º ao 9º 
ano que estudam em horário 
integral e também os estudan-
tes da eJA, do noturno.

Começaram as inscri-
ções para o i Simpósio 
de Segurança pública de 
Angra dos reis. os inte-
ressados em participar do 
evento já podem garantir 
a sua vaga, gratuitamen-
te, pelo site da prefeitura 
(www.angra.rj.gov.br/
simposio).

o simpósio acontece 
durante os dias 12, 13 e 
14 de setembro, em lo-
cal ainda a ser definido, 
e reunirá autoridades dos 
governos municipal, esta-
dual e federal, agentes da 
segurança pública, pro-
fissionais da segurança 
privada e operadores do 
segmento empresarial e 
corporativo. este será o 
1º evento na região Sul 
Fluminense focado em 
segurança pública.

Além das discussões 
sobre o tema, haverá ain-

o valor repassado ao Hospi-
tal São lucas, pela prefeitura 
de Quatis, via pAHi, soma r$ 
455 mil. esse montante corres-
ponde aos repasses mensais do 
período de janeiro a julho des-
te ano. Isso significa dizer que 
o valor do repasse mensal pre-
visto pelo programa de Apoio 
aos Hospitais do interior a fa-
vor do hospital de Quatis é de 
r$ 65 mil.

Além dos recursos do pAHi, 
a prefeitura transferiu na últi-
ma quinta-feira, mais cerca de 
r$ 111 mil ao Hospital São 
lucas em verbas do Ministério 
da Saúde, visando custear os 
serviços prestados à população 

através do SuS (Sistema Úni-
co de Saúde), e nos leitos da 
unidade destinados ao atendi-
mento por meio do programa 
Saúde Mental do Município.

Bruno enfatizou que o 
maior volume dos recursos 
financeiros aplicados no fun-
cionamento do Hospital São 
lucas vem do convênio entre a 
prefeitura de Quatis e a ApA-
MiQ (Associação de proteção 
à Maternidade e à infância de 
Quatis), entidade mantenedo-
ra desta instituição hospitalar. 
o valor médio repassado todo 
mês em verbas da própria pre-
feitura de Quatis passa de r$ 
300 mil.

A prefeitura Municipal de 
Piraí ofereceu uma oficina 
com o tema “Como controlar 
fluxo de Caixa”, no Cederj às 
18h.  

A ação faz parte do pro-
jeto piraí empreendedor, 
desenvolvido pela Secretaria 
de desenvolvimento econô-
mico e Turismo e tendo o Se-
brae como parceiro. O fluxo 
de caixa é uma ferramenta 
que auxilia na gestão, con-
trola as movimentações fi-
nanceiras e auxilia nas deci-
sões estratégicas da empresa.

Com essa e outras ativi-
dades que compõem o pro-

da exposições das institui-
ções de segurança pública 
em estandes abertos para 
visitação no Cais de Santa 
luzia, no Centro. os obje-
tivos do evento serão de-
bater a temática segurança 
de forma ampla, apresen-
tando sugestões ao poder 
público, e criar uma rede 
de network com abran-

gência estadual.
o público-alvo do sim-

pósio são pessoas ligadas 
à segurança pública, como 
autoridades dos poderes 
executivo, legislativo 
e Judiciário e membros 
dos órgãos da segurança 
pública e da iniciativa pri-
vada, como empresários e 
comerciantes.

grama, a administração mu-
nicipal objetiva qualificar e 
preparar os moradores da 
cidade que estão a procu-
ra de posição no mercado 

de trabalho. A atividade é 
gratuita e as inscrições po-
dem ser feitas por meio dos 
números 24 3347-3481 ou 
0800 570 0800.



É um dia ótimo para 

realizar coisas novas 

com o cônjuge ou com 

uma pessoa especial. O 

céu possibilita entender 

as posturas de uma outra pessoa que 

é especial para você. É um dia ótimo 

para namorar e sair da rotina.

É indicado focar em 

seus projetos, porque 

o cenário favorece seu 

crescimento e expansão. 

O momento está ótimo 

para promover viagens e estudos. O 

seu crescimento depende do quanto 

está disponível a abrir a mente e 

seguir os planos traçados.

Áries

É um dia para injetar 

combustível para a 

carreira e também 

para ampliar os seus 

planos futuros. O céu 

colabora com documentos e com 

acesso a outras culturas. Você vem 

sendo levado a olhar para novos 

horizontes e mudar as posturas.

Touro

O relacionamento 

passa por crescimento. 

O cônjuge ou uma 

pessoa importante 

para a experiência 

está passando por crescimento e 

ampliando o campo de visão, e tudo 

isso é ótimo para a troca entre vocês!

Gêmeos

É imprescindível 

mudar o seu campo de 

visão sobre como deve 

atuar em seu trabalho 

e rotina. A vida exige 

de você mais estudo e seleção para 

entender o que cabe e o que deve ser 

descartado. Para você, mudar é uma 

necessidade vital.

Câncer

Leão

Você está em 

crescimento e ascensão 

profissional. Apesar 

do caos que vem 

acontecendo nos 

últimos meses, repletos 

de mudanças e instabilidades, busque 

perceber o quanto tudo isso lhe traz 

novas oportunidades e amplia as suas 

competências.

Virgem

É um dia ótimo 

para o lazer e para 

o namoro. Os filhos 

passam por uma 

fase de crescimento 

e de acesso a novas oportunidades, 

principalmente com cursos. A fase 

pede de você abertura para o novo 

ciclo e uma visão mais ampla sobre o 

que é preciso para ser feliz.

Libra

É um dia ótimo para 

lidar com assuntos 

domésticos e com 

resoluções para o 

imóvel. A fase é de 

prosperidade e crescimento para 

a família. É importante permitir a 

entrada do novo ciclo e ser feliz nas 

relações mais íntimas.

Escorpião

É um dia excelente 

para expressar o que 

pensa com parentes 

e com pessoas de sua 

convivência. O céu 

favorece viagens, estudos 

e amplia as suas possibilidades 

de crescimento. É um dia de 

oportunidades.

Sagitário

Preste atenção nas 

oportunidades que 

surgem e que acentuam 

as oportunidades 

profissionais. É um 

dia favorável para realizar negócios e 

investimentos. O céu ampara as suas 

decisões e lhe transmite confiança.

Capricórnio

É um dia ótimo para 

você, que está em 

destaque e com os seus 

caminhos abertos para 

conduzir os projetos. 

O céu favorece 

viagens, estudos e contato com os 

amigos. Você está em crescimento e 

em pleno progresso.

Aquário

É importante avaliar os 

seus anseios e, por meio 

de um novo estado de 

consciência, permitir 

que a prosperidade entre 

na sua vida. Você está sendo levado a 

olhar para o futuro com amplitude 

das possibilidades. Nesta fase, você 

também se sente protegido e com 

amparo espiritual, mas dê atenção às 

suas percepções.

Peixes

quarta-feira, 14 de agoSto de 2019

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº 1535 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
O PREFEITO MuNICIPAL DE PORTO REAL, NO uSO 
DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS,

                                                                R E S O L V E:
Art.1o. – Designar, a partir de 01/08/2019, os servidores 
abaixo indicados para, sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão de Revisão dos Prontuários do 
hospital Municipal São Francisco de Assis. 
•	 Kátia helena Virgílio Silva – Matrícula 1324
•	 Samara Caram Aniceto – Matrícula 6636
•	 Denise Cianelli – Matrícula 20
•	 Flávio Alves Barradas – Matrícula 5225
Art.2o. – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Aílton Basílio Marques
Prefeito

PORTARIA Nº 1536 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
O PREFEITO MuNICIPAL DE PORTO REAL, NO uSO 
DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS,

                                                             
                                                              R E S O L V E:

Art.1o. – Designar, a partir de 01/08/2019, os servidores 
abaixo indicados para, sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão de Revisão de Óbitos.
•	 Danilo Bandoli de Castro – Matrícula 9159
•	 Lucimar Bernardes – Matrícula 5205
•	 Kátia helena Virgílio Silva – Matrícula 1324
•	 Rosana Ettore Corradi Ferreira – Matrícula 
9217
Art.2o. – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Aílton Basílio Marques
Prefeito

PORTARIA Nº 1537 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
O PREFEITO MuNICIPAL DE PORTO REAL, NO uSO 
DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS,

                                                               R E S O L V E:
Art.1o. – Designar, a partir de 01/08/19, os servidores 
abaixo indicados para, sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão de Revisão de Prontuários 
Psiquiátricos  do hospital Municipal São Francisco de 
Assis. 
•	 Flávio Alves Barradas – Matrícula 5225
•	 Ana Maria Bernardelli – Matrícula 8540
•	 Lucimar Bernardes – Matrícula 5205
•	 Vanessa Aparecida Godinho – Matrícula 8260

Art.2o. – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Aílton Basílio Marques
Prefeito

PORTARIA Nº 1538 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
O PREFEITO MuNICIPAL DE PORTO REAL, NO uSO 
DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS,

                                                                R E S O L V E:
Art.1o. – Designar, a partir de 01/08/2019, os servidores 
abaixo indicados para, sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão de Processos Internos do 
hospital Municipal São Francisco de Assis. 

•	 Flávio Alves Barradas – Matrícula 5225
•	 Danilo Bandoli de Castro – Matrícula 9159
•	 Julita Nascimento Cunha Silva – Matrícula 
9203
•	 Suzanne Balieiro Mesquita – Matrícula 8230
Art.2o. – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Aílton Basílio Marques
Prefeito

PORTARIA Nº 1540 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
O PREFEITO MuNICIPAL DE PORTO REAL, NO uSO 
DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS,

 
                                                              R E S O L V E:

Art.1o. – Designar, a partir desta data, os servidores 
abaixo indicados para, sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão de Seleção para recebimento 
e julgamento das documentações e propostas 
apresentadas pelos interessados para atendimento ao 
Chamamento Público nº 03/2019, que avalia a seleção 
de empresa, visando a concessão de uso de terreno 
urbanizado localizado no Polo Industrial através do 
Processo Administrativo nº 1915/2019.
•	 Marcelo Rocha Rodrigues dos Reis – Matrícula 
1024
•	 Vanessa Mendonça da Silva – Matrícula 9024
•	 Tatiana Sabino dos Santos – Matrícula 8200
Art.2o. – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Aílton Basílio Marques
Prefeito

PORTARIA Nº 1541 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. 

O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES LEGAIS
                                                  
                                                                     RESOLVE:
ART. 1º - DESIGNAR, a partir de 02.08.2019, o servidor 
WALDO GONÇALVES DE ASSIS, matrícula 8278, 
para acompanhamento e fiscalização do Contrato 
Administrativo nº 061/2019.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

hOMOLOGAÇÃO
PROCESO 1419/2018

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, ADJuDI-
CO E hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 073/2019 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCuLO TIPO MOTOCICLETA, aten-
dendo a solicitação feita pela SECRETARIA MuNICI-
PAL DE ORDEM PÚBLICA no processo administrativo 
1418/2019, na condição de FRACASSADA, ficando 
desde já autorizado novo procedimento licitatório.

Porto Real, 9 de agosto de 2019
ELIAS VARGAS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Charme Turismo Ltda
03 - Objeto: Contratação de agência de turismo
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 03-15.01.00-08-244-0021-
2.062-3.3.90.39.00-1.311.0000-143/2019 Ficha 010
06 - Nota de Empenho: 143/2019
07 - Valor Global: R$ 211.280,00 (duzentos e onze mil, 
duzentos e oitenta reais)
08 - Processo Administrativo Nº: 3732/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 09 de agosto de 2019.

Creusa Pereira Martin Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

humanos e habitação

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições 
legais etc...

PORTARIA Nº 228/2019 R  E  S  O  L  V  E, Exonerar o 
Servidor RAFAEL DE FARIAS ROChA – Mat.00038  da 
Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços, de acordo 

com o Artigo 2° da Lei n° 3.298/15, a partir de 31/07/2019.       
       
PORTARIA Nº 229/2019 R  E  S  O  L  V  E, Nomear a 
Servidora ERIKA DE BRITO CAVALCANTE – Mat.00064  da 
Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços, de acordo 
com o Artigo 2° da Lei n° 3.298/15, a partir de 01/08/2019.
                              
                                       Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, 01 DE AGOSTO DE 2019.

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 

13 DE AGOSTO DE 2019. PuBLICADO EM 14/08/2019 – 
CÓD-PMBR 149.

DECRETO Nº 4.737 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
“Dispõe sobre a criação da ESCOLA MuNICIPAL BISPO 
MOACYR DE OLIVEIRA, na Rede Municipal de Ensino de 
Belford Roxo, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais.

DECRETA:
Art. 1º - Fica criada, na Estrutura Administrativa da Secre-
taria Municipal de Educação, – SEMED, a ESCOLA Mu-
NICIPAL BISPO MOACYR DE OLIVEIRA com oferta de 
Educação infantil- Pré-escola 4 a 5 anos em regime de 
funcionamento parcial  e Ensino Fundamental  situada na 
Estrada Doutor Farrula – Nº 01 – Bairro heliópolis – CEP 
26.125.400 - Município de Belford Roxo – RJ. 
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação,  adotará to-
das as providências para a implementação e funcionamen-
to da Educação Infantil ,  Pré-Escola – 4 e 5 anos e Ensino 
Fundamental.
Art. 3º - As despesas decorrentes das providências a se-
rem adotadas ocorrerão por conta do FuNDEB, da dotação 
própria da SEMED e do orçamento vigente.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MuNICIPAL

DECRETO Nº4. 738 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
“Dispõe sobre a criação da CREChE MuNICIPAL TÂNIA 
MARIA DA SILVA LIMA, na Rede Municipal de Ensino de 
Belford Roxo, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais.

DECRETA:
Art. 1º - Fica criada, na Estrutura Administrativa da Secre-
taria Municipal de Educação, – SEMED, a CREChE MuNI-
CIPAL TÂNIA MARIA DA SILVA LIMA com oferta de Educa-
ção infantil- Creche 02 ( dois) anos de idade em regime de 
funcionamento integral, 03 ( três) anos de idade em regime 
de funcionamento parcial e Pré-escola 4 a 5 anos em regi-
me de funcionamento parcial , situada na Estrada  Aníbal 
da Mota S/Nº - Bairro Parque São José – CEP 26.190.083 
– Município de Belford Roxo – RJ. 
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação,  adotará to-
das as providências para a implementação e funcionamen-
to da Educação Infantil, Creche – 2 e 3 anos e Pré-Escola 
– 4 e 5 anos.
Art. 3º - As despesas decorrentes das providências a se-
rem adotadas ocorrerão por conta do FuNDEB, da dotação 
própria da SEMED e do orçamento vigente.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MuNICIPAL

PORTARIA Nº2734/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 
2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 

Municipal, SIDNEY CORREIA, do cargo em comissão de 
Secretário Adjunto de Segurança Pública, símbolo CC-1, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de urbana.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MuNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº0263/GP/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº0259, 0260 E 0261/
GP/2019 DE 12/08/2019, Republicada em 13/08/2019.

PORTARIA Nº0264/GP/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, 
da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº0265/GP/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ODAIR DA CuNhA ALMEIDA, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de 
Recursos e Convênios. 

PORTARIA Nº0266/GP/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, MERhI DAYChOuM, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Especial de Projetos Especiais, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal da Casa Civil.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MuNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

COsTelinHA 
AssAdA COM
 MAndiOCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

esTrOgOnOFe 
de CArne

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SE-
MAD

PORTARIA Nº2848/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Excluir: LuCIENE DE PAuLA LIMA, da PORTARIA 
Nº 2770/SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no Jor-
nal hora h em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2849/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Excluir: MARISA PAChECO FERREIRA e ROSANA DE 
SOuZA SANTOS, da PORTARIA Nº 2790/SEMAD/2019, 
DE 12/08/2019, publicada no Jornal hora h em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2850/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Excluir: ANA ELINE GOMES PAIXÃO e NATAShA PON-
TES DE SOuZA SOARES, da PORTARIA Nº 2817/SE-
MAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no Jornal hora h 
em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2851/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Excluir: ANA CRISTINA BELMONT CARDOSO, da POR-
TARIA Nº 2772/SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada 
no Jornal hora h em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2852/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Excluir: ADRIANA GOMES ALMEIDA BRITO, da PORTA-
RIA Nº 2762/SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no 
Jornal hora h em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2853/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Nomear a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.

LUCAS MONTEIRO DE LIMA

MATEUS MARTINS PEREIRA

EDMILSON fERREIRA qUERES

IGOR fERREIRA fORMAZIE

VALDEZ EWERTON PEREIRA DA SILVA

PETERSON NUNES DA SILVA

VANDERSON VAGNER DA SILVA RANGEL

HENRIqUE SOARES BARRETO GOMES

PORTARIA Nº2854/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Nomear a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, MARIA LIMA LIRIO TRINDADE, para exercer o 
cargo em comissão de Subprocurador, símbolo CC-1, na 
Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº2855/SEMAD/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 
2019. 
Nomear a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, ChRISTIANO MIRANDA PONTES, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, 
na Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº2818/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE-SE LÊ: MARIZETE FERREIRA DE SOuZA DE 
CARVALhO;
LEIA SE: MARIZETE FERNANDES DE SOuZA DE 
CARVALhO.

NA PORTARIA Nº2752/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE-SE LÊ: VINÍCIuS RODRIGuES ANNES;
LEIA SE: VINICIOS RODRIGuES ANNES.

NA PORTARIA Nº2770/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE-SE LÊ: IZABEL CRISTINA BORGES DE 
OLIVEIRA;
LEIA SE: IZABELA CRISTINA BORGES DE OLIVEIRA.

NA PORTARIA Nº2769/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: ThuANE FERNANDES SANTOS;
LEIA-SE: ThuANE hERNANDES SANTOS.

ONDE-SE LÊ: JACIARA DE OLIVEIRA MANSORES;
LEIA SE: JACIRA DE OLIVEIRA MONSORES.

NA PORTARIA Nº279/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, Pu-
BLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: ThAIANARA DA SILVA SOuZA;
LEIA-SE: ThAINARA DA SILVA SOuZA.

ONDE SE LÊ: hEBBERT TROVATTO FEITAL VAZ;
LEIA-SE: hELBERT TROVATTO FEITAL VAZ.

NA PORTARIA Nº2796/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: GILSI DE OLIVEIRA VAZ;
LEIA-SE: GIESI DE OLIVEIRA VAZ.

ONDE SE LÊ: GLISSIANO DA SILVA VAZ;
LEIA-SE: GEISIANO DA SILVA VAZ.

NA PORTARIA Nº2828/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ:  WAGNER uILIAN RODRIGuES DE 
OLIVEIRA;
LEIA-SE: VAGNER uILIAN RODRIGuES DE OLIVEIRA.

NA PORTARIA Nº2789/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: PAuLO ROBERTO PERREIRA DOS 
SANTOS;
LEIA-SE: PAuLO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS.

ONDE SE LÊ: MARA CAROLINE MARTINS SANTOS DA 
SILVA NACCARATTI;
LEIA-SE: MARA CAROLINE MARINS SANTOS DA SILVA 
NACCARATTI.

NA PORTARIA Nº2776/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: ZILAR DO AMARAL DE ALMEIDA;
LEIA-SE: ZILANDA AMARAL DE ALMEIDA.

NA PORTARIA Nº22762/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: MANOEL LuRINO DA VIERA FIENO;
LEIA-SE: MANOEL QuIRINO DA SILVA FILhO.

NA PORTARIA Nº2758/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: SANDRA REGINA DE SOuZA AuRELIO;
LEIA-SE: SANDRA REGINA DE SOuZA AuRILIO.

NA PORTARIA Nº2792/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA;
LEIA SÊ: MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA.

NA PORTARIA Nº2817/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: ANCELMO RANGEL DE SOuZA;
LEIA-SE: ANSELMO RANGEL DE SOuZA.

NA PORTARIA Nº2804/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: NEuZA MARIA JOAQuIM DA SILVA;
LEIA-SE: NEuZA MARIA JOAQuIM DA SILVA ARAuJO 
GOuLART DA SILVA.

NA PORTARIA Nº2797/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA DE 
ARAuJO;
LEIA-SE: ANA CAROLINA DE CARVALhO DE ARAuJO.

NA PORTARIA Nº2772/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: MARIA CRISTINA VENANCIO DE ABREu;
LEIA-SE: MARCIA CRISTINA VENANCIO DE ABREu.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO 
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO

SECRETARIA MuNIICPAL DE EDuCAÇÃO
CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO

 CÂMARA DE EDuCAÇÃO INFANTIL 
 PROCESSO N° 07/305/2019
 INTERESSADO:  SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCA-
ÇÃO – Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira
     
PARECER CME nº 06 /2019 
Parecer Favorável quanto a  Criação e Funcionamento  da 
ESCOLA MuNICIPAL BISPO MOACYR DE OLIVEIRA  a 
funcionar com oferta de Educação Infantil – Pré- escola 4 
a 5 anos – e Ensino Fundamental.

hISTÓRICO 
DENIS DE SOuZA MACEDO, Secretário Municipal de 
Educação do Município de Belford Roxo solicita  PARE-
CER DO CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO quanto 
a criação e funcionamento da ESCOLA MuNICIPAL BISPO 
MOACYR DE OLIVEIRA  , localizado na Estrada Doutor 
Farrula– nº 01 – Bairro heliópolis-  CEP 26.125.400 -  Mu-
nicípio de Belford Roxo – Estado do Rio de Janeiro.
A presente solicitação chega a este Conselho Municipal de 
Educação no dia 31 de julho  de 2019 , solicitando Pare-
cer. Os Inspetores Escolares : Juciara  Jorgina de Souza  
– Matrícula 11/14785, Ines dos Santos Marin – Matrícula 
10/44895 e Maria Cecília de Carvalho Valim – Matrícula 
10/47362  constataram  que a unidade escolar dispõe dos 
seguintes espaços, com as seguintes características: um 
prédio composto de três  pavimentos, onde estão locali-
zadas no primeiro pavimento ( térreo) : 01 quadra polies-
portiva sem cobertura, 01 secretaria para atendimento ao 
público e condições de armazenamento documental , 01 
sala para reunião de professor , 01 sala para direção, 01 
banheiro destinado a funcionários, 01 cozinha, 01 refeitó-
rio, 01 banheiro para funcionários, 01 cozinha, 02 instala-
ções sanitárias separadas por sexo e destinadas aos alu-
nos .  No segundo pavimento:  05 ( cinco ) salas de aula, 
02 banheiros separados por sexo, adaptados com aces-
sibilidade, 01 sala multimídia destinada a biblioteca /e ou 
sala de leitura / e ou sala de informática, 01 sala destinada  
ao serviço de orientação pedagógica.  No terceiro e último 
pavimento: 04 salas de aula iluminadas e com ventilação 
adequada, 02 banheiros acessíveis separados por sexo 
destinados aos alunos, 01 sala  multimídia.  Existe espaço 
coberto, área verde e rampa de acesso.     

VOTO DO RELATOR
Pela análise efetuada ao que se refere à documentação 
apresentada a este conselho e considerando o pronuncia-
mento do Secretário Municipal de Educação propomos ao 
colegiado que seja CONCEDIDO PARECER FAVORÁVEL 

A CRIAÇÃO E FuNCIONAMENTO DA ESCOLA MuNICI-
PAL BISPO MOACYR DE OLIVEIRA , ministrando Educa-
ção Infantil Pré-escola –  de  4 a 5 cinco  anos de idade  e 
Ensino Fundamental.
CONCLuSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Infantil acompanha o voto do Re-
lator.

Belford Roxo,31  de julho  de 2019.
Franci Rose J. O Araujo - Relator
Clayton Carneiro Silva
Katia Maria Soares 
Sirlene Clara Dias

CONCLuSÃO DO PLENÁRIO
O presente Parecer foi aprovado, nos termos da Lei nº 
019 de 11/01/1993 e do Decreto nº 819 de 30 de junho de 
1997.

SALA DE SESSÕES, 31 de julho  de 2019.
Denis de Souza Macedo

Presidente do Conselho Municipal de Educação.
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MuNIICPAL DE EDuCAÇÃO
CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO 

CÂMARA DE EDuCAÇÃO INFANTIL 
PROCESSO N° 07/141/2019
INTERESSADO:  SECRETARIA MuNICIPAL DE EDu-
CAÇÃO – CREChE MuNICIPAL PROFESSORA TÂNIA 
MARIA DA SILVA LIMA
     
PARECER CME nº 07 /2019 
Parecer Favorável quanto a  Criação e Funcionamento  da 
CREChE MuNICIPAL TÂNIA MARIA DA SILVA LIMA  a 
funcionar com oferta de Educação Infantil – Creche 02 ( 
dois) anos de idade em regime de funcionamento integral, 
03 ( três) anos de idade em regime de funcionamento 
parcial e Pré- escola 4 a 5 anos em regime de funciona-
mento parcial.

hISTÓRICO 
DENIS DE SOuZA MACEDO, Secretário Municipal de 
Educação do Município de Belford Roxo solicita PARECER 
DO CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO quanto a 
criação e funcionamento da CREChE MuNICIPAL TÂNIA 
MARIA DA SILVA LIMA, localizada na Estrada Aníbal da 
Mota S/Nº - Bairro Parque São José -  CEP 26.190.083 
-  Município de Belford Roxo – Estado do Rio de Janeiro.
A presente solicitação chega a este Conselho Municipal de 
Educação no dia 31 de julho  de 2019 , solicitando Pare-
cer. Os Inspetores Escolares : Juciara  Jorgina de Souza  
– Matrícula 11/14785, Ines dos Santos Marin – Matrícula 
10/44895 e Maria Cecília de Carvalho Valim – Matrícula 
10/47362  constataram  que a unidade escolar dispõe dos 
seguintes espaços, com as seguintes características: um 
prédio composto de 01  pavimento térreo , onde estão lo-
calizados -  12 ( doze) salas de aula , 01 sala de professor 
, 01 sala destinada a equipe pedagógica, 01 sala da dire-
ção escolar, 01 secretaria para atendimento ao público e 
condições de armazenamento documental , 01 cozinha , 
01 refeitório , 02 ( duas) instalações sanitárias separadas 
por sexo e destinada aos alunos , 01  banheiro adaptado 
com acessibilidade, 02 ( dois) banheiros  para funcionários 
, 01 saleta na parte externa próxima ao muro ( lado direito).  
Existe área verde.     

VOTO DO RELATOR
Pela análise efetuada ao que se refere à documentação 
apresentada a este conselho e considerando o pronuncia-
mento do Secretário Municipal de Educação propomos ao 
colegiado que seja CONCEDIDO PARECER FAVORÁVEL 
A CRIAÇÃO E FuNCIONAMENTO DA CREChE MuNICI-
PAL PROFESSORA TÂNIA MARIA DA SILVA LIMA  , minis-
trando Educação Infantil – Creche 02 ( dois) anos de idade 
em regime de funcionamento integral , 03 ( três ) anos de 
idade em regime de funcionamento parcial e  Pré-escola 
–  de  4 a 5 cinco  anos de idade  em regime de funciona-
mento parcial . 

CONCLuSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Infantil acompanha o voto do Re-
lator.

Belford Roxo,31  de julho  de 2019.
Clayton Carneiro Silva - Relator
Sirlene Clara Dias
Franci Rose J.O Araujo
Rosangela da Silva Garcia

CONCLuSÃO DO PLENÁRIO
O presente Parecer foi aprovado, nos termos da Lei nº 
019 de 11/01/1993 e do Decreto nº 819 de 30 de junho de 
1997.

SALA DE SESSÕES, 31 de julho  de 2019.
Denis de Souza Macedo

Presidente do Conselho Municipal de Educação.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CIDADANIA - SEMASC

ERRATA:
NA PORTARIA Nº 015/SEMASC/2019, DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019, Publicada em 13/08/2019
No art. 2º da Portaria nº 015/SEMASC/2019, na lista de Ca-
dastro de reserva para Técnicos de Referência do Sistema 
Único de Assistência Social, 

254
Onde se lê: 

354
Leia-se:

Vander Louzada de Araujo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 82/41842
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jogador destaca a união do grupo na primeira vitória

Nova cIdadE 

léo Junior: triunfo em casa dá 
tranquilidade para seguir em frente

o nova Cidade 
r e e n c o n t r o u 
o caminho 

das vitórias na tarde 
ensolarada do último 
sábado (10). em niló-
polis, o Quero-Quero 
da Baixada derrotou 
o itaboraí por 2 a 1 e 
conquistou os primei-
ros três pontos na Taça 
Corcovado, o segundo 
turno da Série B1 do 
Campeonato Carioca. 
responsável por tirar o 
zero do placar, léo Jú-
nior comentou sobre o 
efeito que o triunfo vai 
trazer durante os tra-
balhos no decorrer da 
semana.

- Foi um resultado 
muito importante, que 
vai nos dar tranqui-
lidade para trabalhar 
durante a semana. nos 
cobramos muito, pois 
era necessário termos 
mais vontade e empe-
nho. Acho que a união 
do time favoreceu no 

resultado. entramos fo-
cados no objetivo que 
queríamos e consegui-
mos os três pontos - dis-
se o jogador.

léo Junior, que é la-
teral de origem, atuou 
mais uma vez no ata-
que. Jogar fora de sua 
posição não é visto 
como problema, já que 
ele quer ajudar o elenco 
sempre e como puder.

- onde o treinador 
pede para que a gente 
esteja, vamos procurar 
ajudar da melhor forma 
possível. não é minha 
posição, mas precisava 
me adaptar para ajudar 
a equipe. o saldo tem 
sido positivo – afirmou 
o jogador.

o próximo compro-
misso do nova Cidade 
será contra o Fribur-
guense no sábado (17), 
às 15 horas, no estádio 
eduardo Guinle, em 
nova Friburgo. 

alíVIO E fIM
 DO JEJuM

no último sábado, o 

Mesmo fora de sua posição original, léo fez um gol e foi destaque na partida

jota CarvalHo

jota.carvalho@yahoo.com

nova Cidade bateu o 
itaboraí pela segunda 
rodada da Taça Cor-
covado. A equipe nilo-
politana abriu o placar 

com léo Junior e am-
pliou com ruan Giran-
da. o itaboraí descon-
tou nos minutos finais, 
mas ficou apenas nisso.    

Com a vitória por 2 a 
1, o nova Cidade pas-
sou a somar 12 pontos 
e chegou ao décimo-
-quarto lugar na classi-

diVulGAção

ficação geral do esta-
dual.

(Fonte: Bruno dias / 
Assessoria de impren-
sa / eC nova Cidade)
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segundO CAdernO

ingredientes

Modo de preparo

bAnAnA COMpridA 
reCHeAdA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ Sal 
a gosto/ pimenta 
do reino a gosto/ 
Suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os cama-
rões.
corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
reserve.
para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
reserve as cascas.
corte as bananas em 
pedaços e reserve.
recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
leve ao forno alto, 
200c, preaquecido 
por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
Em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.
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ingredientes

Modo de preparo

lAgArTO À 
pOrTuguesA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

molHo:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
tire a carne e deixar esfriar
corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FilÉ de sAlMãO AO 
FOrnO FACÍliMO

500 g de filé de salmão/
azeitonas fatiadas sem 
caroço/orégano/3 colhe-
res de sopa de molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
azeite a gosto/limão/pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

ingredientes

Modo de preparo

lave o salmão com 
suco de limão.
aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
reserve.
cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.
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JOelHO de pOrCO nA 
CerVeJA

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250c.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200c.
vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

sOpA de espinAFre

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.
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ingredientes

CArne AssAdA nA 
pAnelA de pressãO

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
Está pronto para servir!

ingredientes

Modo de preparo

VACA ATOlAdA

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
bom apetite.

ingredientes

Modo de preparo

CArne MOÍdA À 
pArMegiAnA

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
leve ao forno para derre-
ter o queijo


