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DHBF acha corpos e ossadas em área 
de desova da milícia em Belford Roxo
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De olho no Mecão, Duque 

de Caxias ganha jogo-treino 
contra Seleção Militar
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Aguardem!
 Cidade campeã 
de cornos terá 

bloco no 
Carnaval 2020

Dinha pinheiro convida 
para o ‘Espaço 
Arte Mercure’, em
 Nova Iguaçu

ENCONtRO MACABRO 
Os cadáveres de duas mulheres foram encontrados em área de mata em Nova Iguaçu em estado de decomposição
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Crianças de escola em Belford 
Roxo ganham espaço especial

Deputada federal Daniela do waguinho e o secretário de Educação Denis Macedo, recebem o carinho de alunos e professores

RAFAEl BARREtO/pMBR Jovem é 
morta por 

bala perdida 
com bebê

 no colo
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réu por tortura e estupro na ditadura
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rafael diamante é artista plás-
tico, escritor e criador do prêmio 
destaq Baixada, ao lado da es-
posa Anna Carvalho diamante. 
Morador de Belford roxo, ele 
sempre prestigia os eventos cul-
turais da região Baixada e demais 
cidades. Aliás, rafael e Anna for-
mam o festejado Casal diamante. 
Aquele Abraço, rafael!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

Botafogo Samba Clube: carnavalesco 
revela detalhes do enredo para 2020

eMerson pereirA / divulgAção

Tiro Certo, filme 
independente feito 
por moradores da 
ilha do governador, 
mostra a pressão que 
sofre um atirador de 
elite renomado da 
polícia do rJ. este 
seria um pequeno re-
sumo do filme prota-
gonizado por Cláudio 
Mascarenhas e com 
um ator da Baixada 
Fluminense em cena: 
Fábio Mateus, mo-
rador de nilópolis e 
marido da jornalista 
Bernadete Travas-
sos. “só de pensar 
sobreviver em um 
lugar violento já é 
temeroso. imagina 
quem convive todos 
os dias com a pressão 
de não poder falhar 
em confronto”, diz 
Mascarenhas. estreia 
será dia 29 deste mês 
no Cine odeon, na 
Cinelândia.

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

tema é beth carvalho

Rodrigo Marques (E), ao lado do presidente sandro Lima, conta alguns spoilers da sinopse

Raylane e Shirley, encontro de amigas no prata e prosa
durante o sarau 

prata, prosa e poe-
sia no último sába-
do (10), na prata, 
em nova iguaçu, a 
primeira-dama do 
evento, shirley silva 
(direita) recepcio-
nou raylane silva, 
a Baiana, e as duas 
resolveram registrar 
o momento posando 
para fotos. rayla-
ne é artista plástica, 
aniversariante da 
semana e promove 
mensalmente o even-
to ‘Baiana Happy 
Hour’, no Quiosque 
da Baiana – rua inês, 
sem número, tam-
bém no bairro prata. 
“Bem-vinda amiga 
ray”, saudou shirley, 
logo que viu Baia-
na chegar. “obriga-
da, amiga shirley”, 
respondeu raylane, 
lembrando à coluna 
que a parte musical 

de seus eventos é feita 
pelos artistas do prata 
e prosa. “parceria que 
reforça o movimento 
cultural da Baixada”, 
acrescentou a filha da 
‘boa terra’.  

enquanto as duas 
curtiam o momento, no 
palco do evento rolava 
tributo em dose tri-
pla lembrando renato 
russo, Cazuza e Cás-
sia eller, além de ho-

menagens pelo dia 
dos pais (11 de agos-
to), protagonizados 
por Júnior da prata, 
vinícius Henrique, 
Michelle lopes e 
Thai lopes. 

divulgAção

Contagem re-
gressiva para 
a festa de um 

ano do Botafogo sam-
ba Clube! no próximo 
domingo, dia 18, a es-
cola do torcedor alvine-
gro prepara um grande 
evento na Quadra da 
são Clemente, no Cen-
tro do rio, com show 
do grupo revelação e 
o lançamento oficial do 
enredo sobre a canto-
ra Beth Carvalho, que 

será desenvolvido pelo 
carnavalesco rodrigo 
Marques. ele, que estreia 
na agremiação, conta um 
pouco sobre o que espe-
rar do texto que será pas-
sado aos compositores no 
final de semana:

- sabemos que a Beth 
Carvalho sempre teve la-
ços com o carnaval e o 
futebol. Falo da ligação 
dela com a Mangueira e a 
frequência no Cacique de 
ramos desde a sua infân-
cia, chegando no Botafo-
go. seu pai era remador 
do clube, sua mãe torce-

dora e ela foi praticamen-
te criada dentro de gene-
ral severiano - explica o 
carnavalesco.

- A gente vai falar da 
carreira musical da Beth 
e as suas primeiras inspi-
rações artísticas, a influ-
ência do carnaval em sua 
vida e a paixão pelo Bo-
tafogo, tendo a nossa es-
cola como a ponte para o 
futebol. Falaremos da in-
fluência da Bossa nova, 
a alcunha de “Madrinha 
do samba” e muito mais 
- adianta rodrigo Mar-
ques.

A venda dos ingressos 
para a festa de aniversá-
rio do Botafogo samba 
Clube segue nas lojas 
oficiais do clube, no es-
tádio nilton santos, em 
general severiano, no 
plaza shopping - nite-
rói, no park shopping - 
Campo grande e no Top 
shopping - nova igua-
çu, além da loja visT, 
no Madureira shopping, 
custando r$ 20. re-
servas de camarotes e 
mesas podem ser feitas 
através do telefone 21 
97211-9437.

Dinha pinheiro
A coluna rece-

beu o seguinte, 
da cantora di-
nha pinheiro: 
“Amigos venham 
participar desse 
momento de des-
contração e re-
flexão no dia 20, 
às 19h30. Além 
de um farto e be-
líssimo coquetel 
da chef do Hotel 
Mercure – nova 
iguaçu, estarei 
dando continui-
dade ao projeto 
“reciclar para 
não desperdiçar” 
doando 720 potes 
de tinta guache 
ao patronato são 
vicente e inaugu-
rando o “espaço 
Arte Mercure”, 
que a partir deste 
agosto ficará sob 
minha responsa-
bilidade. A entra-
da é livre!”.

Campeã de cornos terá bloco na avenida
semanas atrás, este soMBrA falou sobre a possí-

vel criação de um bloco de galhudos para substituir o 
Bloco dos Chifrudos, em nova iguaçu, considerada 
a cidade que tem o maior número de cornos e cornas 
na Baixada Fluminense, segundo enquetes diversas.

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

Macumbeiros e evangélicos vão se misturar

o Bloco dos Cornos e Cornas e simpatizantes da 
causa, está sendo formado naquele ‘paraíso’, o pom-
bal Chifre de ouro. nandinho Boquinha de veludo, 
conta que “a coisa tá bombando”. “Tem políticos, ma-
cumbeiros e até evangélicos pedindo vaga no trem”, 
informa Boquinha.

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

Disputa intensa pela vaga no ‘trem do chifre’

Chefe da Boca Maldita da cidade e presidente do 
bloco, nandinho está adorando a nova atividade. 
“Tem um pastor corno que pediu anonimato e vai 
desfilar mascarado. Um dos macumbeiros queria sair 
com sua ‘amada’ do lado, mas a dona não aceitou e 
preferiu curtir a vida enquanto o maridão estiver na 
avenida. Quanto aos demais, a disputa é grande na 
briga por um lugar no cordão da cornaiada iguaçua-
na”, finaliza Boquinha de Veludo. Que venha o Car-
naval 2020!



geral

Escola municipal de Belford Roxo 
ganha espaço para 100 crianças

GERAL

Entrega de salas climatizadas, banheiros e parquinho foi feita pela deputada federal Daniela do 
Waguinho. Durante a solenidade, os pequenos cantaram a música ‘Meu pintinho amarelinho’

3quinta-feira, 15 de agosto de 2019 

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

educação de qualidade  

Daniela do Waguinho e Denis Macedo descerram a placa de inauguração do espaço infantil, irá atender crianças de 3 a 5 anos de idade

A prefeitura de Bel-
ford roxo inau-
gurou o espaço 

infantil  na escola Mu-
nicipal Manoel gomes. 
o espaço tem capacidade 
para atender inicialmente 
cerca de 100 crianças, em 
duas salas climatizadas, 
dois banheiros (feminino 
e masculino) e um par-

quinho. A educação infan-
til funciona em dois tur-
nos para atender crianças 
de 3 a 5 anos. Além disso, 
recentemente, a cozinha e 
refeitório da unidade pas-
saram por uma reforma 
para melhor atender aos 
alunos e professores. A 
escola Municipal Mano-
el Gomes fica na Avenida 
Joaquim da Costa lima, 
s/n, bairro são Bernardo.

durante a solenidade, 

 Compromisso do governo é de zerar as filas em CreChes até 2020

de acordo com o secretário de 
educação, denis Macedo, o com-
promisso do governo é de zerar 
as filas em creches até o fim do 
mandato. “o novo espaço infantil 
veio para fortalecer esse trabalho. 
Havia essa necessidade no bairro 
por ele ser bastante povoado e 
ter muita demanda. os alunos da 
unidade foram bem receptivos e 
afirmaram que as crianças levam 

mais alegria para a escola. pretende-
mos inaugurar mais espaços infan-
tis em outras unidades. A próxima 
será a escola Municipal Heliópolis, 
onde iremos dividir o número de 
alunos com a mais nova unidade 
no Xavantes, a liceu Fluminense 
e assim ter espaço para a educação 
infantil”, informou o secretário.

A escola Municipal Manoel go-
mes possui 1.106 alunos e atende do 

6º ao 9º ano, e conta também com 
uma turma de 5º ano, além da eJA 
(educação de Jovens e Adultos). A 
diretora, Carla luciana trabalha na 
unidade desde 2015 e ficou bastan-
te emocionada da inauguração do 
novo espaço infantil. “É tudo muito 
novo e o nervosismo é grande, pois 
agora estamos educando crianças. 
Fizemos uma reunião com os alu-
nos e professores e eles abraçaram 

a ideia da educação infantil de 
primeira. em princípio, iríamos 
atender alunos de 4 e 5 anos, mas 
devido à  demanda, o prefeito 
abriu uma exceção para alunos de 
3 anos”, explicou a diretora. “Me 
considero privilegiado em ser 
vereador no mandato do prefeito 
Waguinho. A cidade está de cara 
nova. É trabalho para todos os la-
dos. Hoje as pessoas tem orgulho 

os pequenos da primeira 
turma da educação in-
fantil cantaram a música 
“meu pintinho amareli-
nho”. um aluno do nono 
ano tocou clarinete e 
normalistas do instituto 
de educação de Belford 
roxo homenagearam o 
prefeito Wagner Carneiro, 
o Waguinho, com cartazes 
com sua foto e mensagens 
sobre a educação. Ainda 
nas apresentações, a tur-

ma do quinto ano apre-
sentou uma dança que 
passou uma mensagem de 
inclusão. Ainda durante o 
evento, a deputada fede-
ral, daniela do Waguinho 
e o secretário de educa-
ção, Denis Macedo, fize-
ram a entrega simbólica 
dos novos kits escolares 
para os alunos da educa-
ção infantil e fundamental 
e a entrega dos kits para 
os professores.

 reprodução 

 

Meriti reinaugura posto de 
saúde de Coelho da Rocha

A unidade de saúde Co-
elho da rocha everaldo de 
Almeida Freire (foto), em 
são João de Meriti, foi to-
talmente reformada para 
maior conforto de pacien-
tes e de funcionários. o 
posto será reinaugurado 
amanhã, com a presença de 
autoridades do município 
e moradores do entorno. A 
iniciativa é da prefeitura, 
por meio da secretaria Mu-
nicipal de saúde. 

A obra vai beneficiar os 

cerca de 600 pacientes que 
diariamente procuram a uni-
dade. na reforma, que durou 
cerca de seis meses, o posto 
foi totalmente climatizado 
e informatizado. ganhou 
nova pintura, revisão nas re-
des elétrica e hidráulica, tro-
ca dos portões, grades novas 
e pavimentação.

Mais conhecida como 
Coelhão, a unidade oferece 
atendimento em cardiologia, 
psicologia, fonoaudiologia, 
nutrição, pediatria, fisiotera-

pia e odontologia. Além de 
preventivo, pré-natal, plane-
jamento familiar, laborató-
rio e programas de combate 
ao tabagismo e tuberculose. 
o posto também possui três 
equipes de estratégia saúde 
da Família para atendimen-
tos à população do entorno, 
com médico, dentista, enfer-
meiros, técnicos de enfer-
magem e agentes de saúde.

“esta é mais uma unidade 
de saúde reformada somente 
este ano, e queremos fazer 

muito mais. No final do mês 
passado reinauguramos as 
obras de reforma da unida-
de de saúde da Família vila 
norma. o Aníbal viriato, 
que sempre foi referência 

para a população, está sendo 
reformado e será entregue 
em breve. As obras da ma-
ternidade do morrinho estão 
a todo o vapor. e a unidade 
de saúde do gato preto terá 

um novo prédio de dois an-
dares. estamos trabalhando 
para melhor ainda mais o 
setor da saúde, apesar das 
dificuldades”, destacou o 
prefeito dr. João.

divulgAção/pMsJM

pRazER EstaR 
DEntRo Da EscoLa 

para a deputada federal, 
daniela do Waguinho, 
que já foi professora e 
diretora da rede, é praze-
roso estar dentro de uma 
escola. “o prefeito Wa-
guinho  se sensibiliza 
muito pelas crianças e 
é muito importante que 
os outros administrado-
res também pensem nos 
baixinhos e priorizem 

sua educação. estarei 
em Brasília levantando 
a bandeira da educação, 
priorizando o desenvol-
vimento integral das 
crianças. o prefeito tem 
duas bases fortes para 
ajudá-lo com essa e 
muitas outras melhorias 
para Belford roxo, que 
é o governo federal e o 
estadual com o depu-
tado Márcio Canella”, 
ressaltou a deputada.

em dizer que é de Belford roxo. 
não podemos deixar de destacar 
que a educação é a base de tudo”, 
afirmou o vereador Juarez da Far-
mácia.

para as professoras da educação 
infantil da Manoel gomes, Fabia-
na dias e daniele Capilu, é uma 
experiência maravilhosa toda essa 
iniciação, socialização e aprendiza-
do da criança. “Muitas pessoas não 

valorizam a educação infantil que 
é a base do ensino. É importante 
que seja gradativo com bastante 
paciência. o município tem muita 
carência nessa área, então é essen-
cial que tenhamos mais espaços 
infantis como esse com todos 
os recursos para desenvolver os 
alunos. Que essa unidade inspire 
outras escolas”, sugeriram as pro-
fessoras.

delegaCia doa iogurte para esCola da rede 

“Que delícia”! A frase foi 
disparada pelo menino defi-
ciente visual, davi Francisco, 
11, enquanto saboreava um 
iogurte de morango, pela pri-
meira vez, doado, não só para 
ele, mas para cerca de 600 alu-
nos que estudam no primeiro 
turno do Ciep Municipalizado 
Constantino reis, Bairro são 
Bernardo, em Belford roxo. 
os donativos partiram do de-

legado titular da 54ª dp, Mauro 
César, e do chefe da delegacia, 
Bruno Framback, depois que 
agentes civis encontraram as be-
bidas lácteas apreendidas juntas 
com outras mercadorias.

diretor do Ciep, Fábio rocha, 
38, afirmou que adorou a surpre-
sa. “Muito sensível a atitude dos 
policiais. A maioria dos alunos é 
de família carente e por isso, não 
costuma ter iogurte em casa para 

consumir”, disse o diretor. As 
bebidas foram distribuídas logo 
depois da merenda servida com 
feijão, arroz, torta de legumes e 
ovos e ainda melancia de sobre-
mesa.

noviDaDE 
saboRosa

Assim como o menino davi 
Francisco, Marcos gabriel dias 
nogueira, 14 e vitor daniel da 

silva germano, 12, fazem par-
te da turma de inclusão especial 
do colégio, composta por deze-
nas de alunos com deficiência 
visual e auditiva. eles foram os 
primeiros a receberem as bebi-
das. “depois da melancia, um 
iogurte é tudo de bom”, afir-
mou Marcos. “eu sou devora-
dor de iogurte. Adoro demais”, 
revelou vitor. Mas para davi 
foi uma novidade saborosa. 

seus pais, são também deficien-
tes visuais e estão desempre-
gados. “Meu pai e minha mãe 
não têm dinheiro para comprar 
pra gente. na minha casa nunca 
tem iogurte”, contou ele que tem 
mais dois irmãos menores.

“em nome do prefeito Wagui-
nho (Wagner Carneiro) e do se-
cretário de educação, denis Ma-
cedo, agradeço imensamente aos 
delegados Mauro e Bruno por 

terem disponibilizado essa aju-
da significante. nosso agradeci-
mento também ao secretário de 
defesa Civil e ordem urbana, 
robenilson vasques, que in-
termediou a doação”, destacou 
o Chefe do departamento de 
Merenda escolar, rafael Araú-
jo, que ao lado do secretário 
executivo de educação, Thia-
go dos santos, participou da 
distribuição do alimento.
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limpeza geral

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Diversas ruas do bairro Roncador receberão serviços como reparo no asfalto, troca 
de ralos, desentupimento de esgoto, retirada de entulho e pintura de meio-fio

Sábado é dia de mutirão em Queimados

no próximo sá-
bado, o ‘Muti-
rão da limpeza’ 

fará parada no bairro 
roncador, em Queima-
dos. Com o objetivo de 
deixar a cidade ainda 
mais limpa, a iniciativa 
organizada pela prefei-
tura de Queimados, por 
meio da secretaria Mu-
nicipal de Conservação 
e serviços públicos, le-
vará diversos serviços 
ao local, como: limpeza 
das ruas, retirada de en-
tulhos, pintura de meio-
-fio, desentupimento de 
esgoto e raspagem de 
vias.

durante todo o dia 
cerca de 40 homens, 

Choque de aves I
o deputado Carlos Minc 

(psB) apresentou na As-
sembleia legislativo do rJ 
uma proposta que determi-
na que as edificações que 
utilizam, na parte externa, 
vidros espelhados ou trans-
parentes deverão ter de se-
guir normas para evitar o 
choque de aves. 

desde a primeira semana de 2019, o Brasil 
registrou 1.388 casos confirmados de sarampo, 
sendo que 1.322 deles (95,2%) ocorreram no 
rio de Janeiro, em são paulo, na Bahia e no 
paraná, que apresentam surto da doença. os 
dados são do Ministério da saúde.

A Câmara dos deputados decidiu, por 342 
votos a 83, dar urgência ao projeto que define 
as situações em que será configurado o crime 
de abuso de autoridade. na prática, com a ur-
gência, o projeto poderá ser analisado mais 
rapidamente pelo plenário.

reprodução/elizeu pires

prouni e Fies I
o Ministério da educa-

ção (MeC) vai prorrogar o 
prazo para estudantes e ins-
tituições se inscreverem no 
programa universidade para 
Todos (prouni) e no Fundo 
de Financiamento estudan-
til (Fies). uma instabilidade 
nos portais entre 5 e 7 de 
agosto provocou a decisão. 

em duqude de Caxias, a relação de proximidade 
entre facções criminosas e moradores de uma comu-
nidade dominanda pelo tráfico de drogas se refletem 
nas inscrições pichadas nos muros. esse ‘endeusa-
mento contextualizado pela violência, distância o 
braço do estado e intensica a sentimento de comba-
te, com um campo minado pronto para combater o 
poder da polícia. No caso da imagem do flagrante, 
cada ‘soldado’ morto em confronto acaba sendo ca-
nonizado, se transformando em exemplo para o mal. 

Moradores à sombra das facções criminosas Sanção de witzel II
Aprovado em segunda 

discussão pelos parlamen-
tares, ontem, a norma, que 
valerá para os edifícios pú-
blicos e privados em área 
rural ou urbana, seguirá 
para o governador Wilson 
Witzel, que terá até 15 dias 
para sancionar ou vetar a 
medida.  

Novo prazo II
no caso do prouni, os es-

tudantes não matriculados 
nas instituições de educação 
superior (ies) terão até 19 de 
agosto para concorrer a uma 
das bolsas remanescentes. 
o prazo anterior terminava 
amanhã. para os matricula-
dos, a data final continua a 
ser 30 de setembro.

A denúncia que transfor-
mou em réu o o sargento 
reformado Antônio Waneir 
pinheiro de lima, o ‘Ca-
marão’, acusado de seques-
trar, estuprar e torturar inês 
etienne romeu, na ‘Casa 
da Morte’, em petrópolis, 

região serrana do rio, 
abre precedente para que 
outros casos horripilantes 
ocorridos nos porões da 
ditadura militar venham à 
tona e sejam julgados nos 
tribunais. 

Trata-se de um facho de 

luz cortando o lado som-
brio da história do Brasil, 
que deseja-se esquecer. 
entretanto, é preciso lem-
brar para quebrar a espessa 
camada de gelo que escon-
de o fundo do iceberg e os 
fantasmas da impunidade.  

nele, estão petrificados os 
horrores dos anos de chum-
bo, que ceifaram vidas, ca-
laram vozes e aprisionaram 
ideologias que sonhavam 
com uma democracia ver-
dadeiramente voltada para 
a liberdade. 

um facho de luz nos porões da ditadura 

                                   divulgAção 

direto ao ponto

- JÉssiCA MoreirA/pMQ

na praça da rua soares nei-
va, localizada na região central 
da cidade as instalações elétricas 
improvisadas preocupam quem 
passa pelo local diariamente. são 
gambiarras e ‘ gatos’ para onde 
quer se olhe e os riscos de aci-
dentes são eminentes. Com medo 
de curto-circuito, comerciantes já 
fizeram diversos apelos a compa-
nhia que distribui energia na área 
para acabar com o problema. se-
gundo uma denúncia, há quem 
se arrisque a levar um choque 
manipulando os fios que estão á 
mostra. um perigo grande!

nos bairros

Gambiarra expõe perigo em praça do Centro de Nilópolis 
horahmunicipios@gmail.com Governo distribui doses da vacina tríplice viral

BrAsÍlAi - Mais de 
16 milhões de doses da 
vacina tríplice viral, que 
protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola, fo-
ram enviadas pelo Mi-
nistério da saúde para 
todo o país. desse total, 
6,5 milhões foram des-
tinadas aos municípios 
paulistas, pois o estado 
concentra quase 100% 
dos casos de sarampo 
registrados nos últimos 
90 dias, segundo dados 
do órgão. Foram 1.220 
ocorrências em são pau-
lo, quatro no rio de Ja-
neiro, uma na Bahia e 

 reprodução/FACeBook 

com o apoio de máqui-
nas, retroescavadeiras, 
roçadeiras e caminhões, 
estarão nas ruas da re-
gião trabalhando para 
garantir a limpeza da 
cidade.

para o prefeito Car-
los vilela, conservar as 
ruas da cidade também 
é um cuidado com a 
manutenção da saúde 
dos moradores. “vamos 
levar a ação a todos os 
bairros da cidade e, para 
isso, precisamos que 
a população colabore 
com o descarte correto 
dos lixos e entulhos, de 
maneira que não ocupe 
a totalidade da calçada, 
evitando problemas fu-
turos” afirmou o gestor 
municipal.

brasil
Funcionário da Prefeitura pinta meio-fio de rua no bairro Roncador, que receberá o mutirão no próximo sábado

uma no Paraná. O coeficien-
te de incidência da doença 
foi de 0,58 por 100 mil ha-
bitantes.

As vacinas enviadas aten-
dem à imunização de rotina 
prevista no Calendário na-
cional de vacinação e às si-
tuações de surto de sarampo. 
rio Janeiro, Bahia e paraná 
receberam, juntos, 8,2 mi-
lhões de doses. 

o ministério destaca que 
a vacina é o principal meio 
de prevenção de sarampo, 
caxumba e rubéola. o Brasil 
não registrava casos autóc-
tones (adquiridos no país) de 
sarampo desde o ano 2000. 

Crianças de paracambi 
com o leite garantido

uma simples ação 
social pode mudar em 
muito a vida de uma 
criança. prova disso 
está no município de 
paracambi, onde, atra-
vés da secretaria Mu-
nicipal de Assistência 
social, a prefeitura im-
plantou o “leite das 
Crianças”, programa 
que tem como objetivo 
o combate à desnutri-

ção infantil através da 
entrega gratuita de lei-
te para crianças na fai-
xa etária de seis meses 
a três anos. de acordo 
com a prefeita lucimar 
Ferreira, a ação atende a 
famílias cadastradas no 
Centro de referência 
de Assistência social 
(Cras) é beneficiárias 
do programa Bolsa Fa-
mília.
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Queimados estreia sábado nos
Jogos da Baixada em Nova Iguaçu
Competição começa com disputas de handebol e atletismo na Vila Olímpica iguaçuana

FoCo ToTAl

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

igor liMA / pMQ

técnico do Fla esboça time para
clássico contra o Vasco da Gama Henrique garante entrega total

no clássico contra o Flamengo

Jorge Jesus busca a terceira vitória em 
cinco jogos no comando da equipe 

Kaike Marcelo, 16 anos, e Larissa santana (13) apostam na conquista de medalhas e no título 

AleXAndre vidAl/FlAMengo

na manhã de ontem 
(14), o Flamengo realizou 
um treino tático no ninho 
do urubu. Apesar de não 
estar definido, Jorge Jesus 
esboçou o time que en-
frentará o vasco, no sába-
do (17), às 19h, no estádio 
Mané garrincha, em Bra-
sília (dF), pela 15ª rodada 
do Campeonato Brasilei-
ro. Com 27 pontos con-
quistados, cinco a menos 
que o santos, o rubro-
-negro tentará encurtar a 
distância para a ponta da 
tabela.

Jesus confirmou as ex-
pectativas e escalou rodi-
nei na vaga do lateral-di-
reito Rafinha, que cumpre 
suspensão pelo terceiro 
cartão amarelo na vitória 
de 3 a 1 sobre o grêmio.

A outra novidade foi a 
presença do atacante ga-
bigol, artilheiro do Cam-

peonato Brasileiro com 
nove gols. O jogador fi-
cou de fora das últimas 
partidas por conta de uma 
lesão na coxa direita, mas 
está recuperado. Com a 
volta dele, orlando Berrío 
retorna ao banco de reser-
vas.

Por fim, Everton Ribei-
ro pode voltar à lista dos 
relacionados, mas é pro-
vável que o meia seja pou-
pado por conta do edema 
ósseo no pé direito.

diante disso, o Fla-
mengo deve ir a campo 
no sábado com a seguinte 
escalação: diego Alves, 
rodinei, Thuler, pablo 
Marí e Filipe luís; gusta-
vo Cuéllar, Willian Arão, 
gerson e de Arrascaeta; 
Bruno Henrique e gabi-
gol. o elenco do Flamen-
go voltará a treinar hoje-
pela manhã.

Mais uma etapa da 
preparação cruzmaltina 
para o Clássico dos Mi-
lhões foi concluída na 
tarde de ontem (14). no 
CT do Almirante, em 
vargem pequena, o trei-
nador vanderlei luxem-
burgo promoveu trabalho 
tático onde os atacantes 
buscaram criar jogadas 
para vencer o sistema de-
fensivo. durante a movi-
mentação, o comandante 
não fez nenhum esboço 
de escalação.

Titular nas últimas 
partidas e ciente do que 
representa um triunfo 
sobre o Flamengo para 
o torcedor cruzmaltino, 
o prata da casa Henrique 
concedeu entrevista cole-
tiva e avaliou o momento 
vivido pela equipe de são 
Januário dentro do Cam-
peonato Brasileiro. o ca-
misa 37 reconheceu que 
o rubro-negro atravessa 
uma melhor fase, mas 
lembrou que não existe 
favorito em jogos dessa 
magnitude.

- o momento deles é 
diferente do nosso dentro 
da competição e realmen-
te possuem grandes joga-
dores, mas nós também 
temos qualidade aqui 
dentro. vários aqui já jo-
garam em grandes clubes 

Lateral do vasco, na foto em ação contra o Goiás, diz que o time está preparado

rAFAel riBeiro/vAsCo.CoM.Br

este fim de sema-
na promete ser 
de muita torcida 

e animação. isso porque 
os cerca de 150 atletas 
da vila olímpica Barna-
bé dos santos, em Quei-
mados, aguardam an-
siosamente pelo início 
da 22ª edição dos Jogos 
da Baixada. A maior 
competição esportiva 
da região terá sua aber-
tura às 9h, deste sábado 
(17), na vila olímpica 
de nova iguaçu (rua 
luis de lima, 288, 
Centro). Após o vice-
-campeonato conquis-
tado na última edição, 
a expectativa é de que o 
município queimaden-
se alcance a primeira 
colocação geral do tor-
neio, que se encerra em 
22 de setembro no sesc 
(serviço social do Co-
mércio) de são João de 
Meriti.

o evento, que pre-
tende reunir cerca de 
três mil jovens das 13 
cidades da Baixada Flu-
minense, terá uma vas-
ta programação. oito 
modalidades estarão 

em disputa divididas 
entre as categorias sub-
14 e sub-17 (masculina 
e feminina): basquete, 
futsal, handebol, atle-
tismo, xadrez, futebol, 
natação e vôlei. no ano 
passado, os queimaden-
ses levaram a melhor no 
xadrez (sub-14 masculi-
no e sub-17 feminino), 
no basquete (masculino 
sub-14 e sub-17) e no 
vôlei masculino sub-14.

os esportistas da ci-
dade pretendem tirar o 
fôlego do público já no 
primeiro dia dos jogos, 
quando acontecem as 
competições de han-
debol e atletismo. na 
oportunidade, Queima-
dos enfrentará o municí-
pio de duque de Caxias, 
que no ano passado con-
quistou o terceiro lugar 
no ranking geral.

busca pELo
 póDio

Com foco no títu-
lo inédito dos Jogos 
da Baixada, este ano a 
aposta de Queimados é 
o atletismo. para o jo-
vem kaike Marcelo, de 
16 anos, a realidade do 
lugar mais alto do pó-
dio está mais próxima 

do que muitos imagi-
nam. o atleta, que treina 
há quatro anos na vila 
olímpica Barnabé dos 
Santos, afirma que está 
preparado para mais 
uma competição: “eu e 
meus amigos estamos 
nos preparando há me-
ses para os jogos. o tí-
tulo é nosso e ninguém 
tira”, afirmou o rapaz.

outra jovem quem 
também está disposta a 

trazer o título para casa 
é a moradora do bair-
ro ponte preta, larissa 
santana (13), que há três 
anos se exercita no es-
paço. segundo a atleta, 
é preciso ter foco para 
fazer bonito nas compe-
tições: “estou bem cen-
trada para este desafio. 
Quero muito trazer o 
título de campeão para 
acidade, mas para isso 
é preciso estar presente 

nos treinos e vencer os 
obstáculos impostos no 
cotidiano”, concluiu.

de acordo com o se-
cretário da pasta, Julio 
Coimbra, o trabalho rea-
lizado diariamente com 
os alunos da vila olím-
pica pode ser o diferen-
cial na busca pelo título: 
“estamos investindo 
muito no preparo físico 
e mental de nossos alu-
nos para fazermos uma 

grande competição. 
por isso contamos com 
profissionais capacita-
dos para realização dos 
treinos. Ano passado ti-
vemos medalhas no xa-
drez, vôlei e basquete. 
Agora, precisamos pon-
tuar em todas as moda-
lidades em busca desse 
feito inédito para o mu-
nicípio”, pontuou o ges-
tor. (Fonte: Assessoria 
de imprensa / pMQ)

da europa. A diferença que 
existe fica do lado de fora. 
É um time inteligente, que 
gosta de jogar muito com 
a bola. Temos a nossa es-
tratégia e vamos procurar 
colocá-la em prática nessa 
partida - afirmou o lateral, 
minimizando o recente 
histórico contra o rival.

- essa sequência de jo-
gos não é normal, e nos 
cobramos muito aqui den-
tro por esses resultados, 
ainda mais num clássico 
da grandeza de um vasco e 
Flamengo. Falam três anos 
e parece que são inúmeros 
jogos com vitórias deles, 
mas não é assim. sabemos 
que precisamos vencer, e 

vamos jogar com inteli-
gência, respeitando nossa 
estratégia. iremos entrar 
em campo muito focados 
para fazer um bom jogo e 
conquistar a vitória - com-
plementou Henrique.

Contra o Flamengo, as-
sim como na maioria das 
partidas à frente do time, 
o treinador vanderlei lu-
xemburgo não poderá re-
petir a escalação. Além de 
rossi, que segue se recu-
perando de uma cirurgia 
de apendicite, o volante 
Marcos Júnior e o atacante 
Marrony também não es-
tarão à disposição. Ao fa-
lar sobre o número alto de 
mudanças no time, Henri-

que valorizou a força do 
grupo.

- o Campeonato Brasi-
leiro tem essa dinâmica. 
É comum acontecer essas 
mudanças na escalação por 
conta de suspensões e le-
sões. Como eu até falei re-
centemente, temos muitos 
jogadores que estão prepa-
rados para jogar. o Andrey, 
por exemplo, está prepara-
do para jogar, assim tam-
bém como o Marquinho, 
que estava como titular há 
pouco tempo. Temos op-
ções no banco, jogadores 
que são inteligentes e são 
capazes de executar o que 
professor pede - concluiu o 
camisa 37.
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punição atrasa em 11 meses acesso 
de Cabral ao regime semiaberto

6

Para o juiz Rafael Estrela, o apenado não acreditou e sentiu o peso da “falta grave” com isolamento por 30 dias

justiça

vAlTer CAMpAnATo ArQuivo/AgênCiA BrAsil

Videoteca na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, ferrou a vida do ex-governador

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

“Quando falei a questão do cocô, foi uma resposta para 
um jornalista idiota”, disse bolsonaro em pelotas Foram ao todo 12 políticos e 16 empresas delatadas pelo ex-ministro

“Quem não gostou da frase do cocô 
deve votar em outro em 2022”

Nova delação de palocci implica
lula, Dilma, Gleisi e lindbergh 

 sÉrgio liMA/poder360

 AnTonio Cruz/AgênCiA BrAsil

o juízo da vara 
de execuções 
penais do rio 

alterou em quase um 
ano a data de início da 
contagem para a pro-
gressão de pena do ex-
-governador sérgio Ca-
bral.

segundo a decisão 
do juiz rafael estrela, 
titular da vara, o ex-
-governador cometeu 
falta disciplinar grave 
ao receber, ilegalmen-
te, em outubro de 2017, 
equipamentos para uma 
videoteca na Cadeia 
pública José Frederico 
Marques, em Benfica, 
zona norte da cidade.

A videoteca instala-
da por Cabral no pre-
sídio tinha uma Tv de 
65 polegadas, um apa-
relho Blu-ray, um re-
ceiver, caixas de som 
e 160 filmes em CDs. 
na ocasião, foi aberto 
um procedimento admi-
nistrativo que foi parar 
na Justiça. logo depois 
Cabral foi transferido 
para o presídio Bangu 
8, na zona oeste, e teve 

de cumprir 30 dias de 
isolamento, sem conta-
to com os demais pre-
sos e sem direito ao ba-
nho de sol.

na decisão, o juiz 
rafael estrela não só 
homologou o proce-
dimento disciplinar e 
confirmou a punição, 
como mudou a data 
base para o início da 
contagem para a con-
cessão do benefício do 
regime semiaberto. A 
progressão é alcançada 
quando o preso cumpre 
1/6 de pena e apresen-
ta bom comportamento. 
Mas, segundo a súmu-
la 534 do superior Tri-
bunal de Justiça (sTJ), 
a prática de falta grave 
interrompe a contagem, 
que se reinicia a partir 
do cometimento da in-
fração.

na decisão, o juiz ra-
fael estrela escreveu 
que “tendo em vista a 
prática de falta grave e 
que o apenado cumpre 
pena no regime fecha-
do, determino a altera-
ção da data-base para 
fazer constar a data da 
infração, qual seja, 20 

em viagem a pe-
lotas (rs) na últi-
ma segunda, Jair 
Bolsonaro defen-
deu seu modo de se 
expressar. o pre-
sidente usou como 
exemplo a sua frase 
a respeito de “fa-
zer cocô dia sim, 
dia não”, chamou u 
jornalista de “idio-
ta” e disse que não 
mudará seu discur-
so. “vote num outro 
em 2022. É muito 
simples”, afirmou.

Bolsonaro havia 
sido questionado 
se frases com “tom 
irônico” contri-
buem com o clima 
de polarização po-
lítica do país. res-
pondeu: “você quer 

que eu seja o quê? 
um vaselina? um 
politicamente cor-
reto? ou, desculpe 
aqui, um isentão? 
‘Ah… salvo melhor 
juízo… biribinha’? 
não. É resposta di-
reta. Fui eleito as-
sim. não vou fugir 
à minha caracterís-
tica, com todo res-
peito que eu tenho 
a todo mundo, tá?

e quando falei a 
questão do cocô, 
foi uma resposta 
— não é você não, 
tá? — para um jor-
nalista idiota lá em 
Brasília. o idio-
ta perguntou para 
mim depois de eu 
ter explicado que 
o mundo cresce 70 

milhões de habi-
tantes por ano, o 
Brasil cresce um 
pouco mais de 2 mi-
lhões de habitantes 
por ano… não dá 
para plantar na lua 
nem em Marte, né? 
Assim como não 
dá para ensacar 
vento. e eu res-
pondi o seguinte: é 
só você cagar me-
nos que, com toda 
certeza, a questão 
ambiental vai ser 
resolvida. É isso 
que eu respondi 
para ele. Agora… 
não é compatível 
com o presidente? 
vote num outro em 
2022. É muito sim-
ples”. (Fonte: po-
der360)

uma nova dela-
ção do ex-ministro 
dos governos lula e 
dilma, Antonio pa-
locci, implica, en-
tre outros nomes, a 
presidente do par-
tido dos Trabalha-
dores (pT), gleisi 
Hoffmann, o ex-go-
vernador de Minas 
gerais, Fernando 
pimentel e o ex-
-senador lindbergh 
Farias. 

o documento foi 
homologado pelo 
ministro do supre-
mo Tribunal Federal 
edson Fachin e o 
conteúdo da delação 
de palocci foi di-
vulgado pela revista 
veja. segundo o ex-
-ministro, em 2010, 

a odebrecht repas-
sou r$ 2 milhões 
para gleisi por meio 
de caixa dois. Já a 
oAs teria repassa-
do mais r$ 800 mil.

Ainda de acordo 
com a delação, fo-
ram repassados r$ 
3,2 milhões para a 
campanha de lin-
dbergh Farias. Já 
para a campanha do 
ex-governados de 
Minas gerais Fer-
nando pimentel, a 
Camargo Correa te-
ria fornecido r$ 2 
milhões. Tião via-
na, ex-governador 
do Acre, teria rece-
bido r$ 1,5 milhão.

Foram ao todo 12 
políticos e 16 em-
presas delatadas 

por palocci. os ex-
-presidentes luiz 
inácio lula da sil-
va e dilma rousseff 
também teriam sido 
citados. o governo 
do líbano teria do-
ado r$ 3,5 milhões 
para a campanha de 
lula em 2002, tam-
bém por caixa dois. 
Já a Camargo Cor-
rea teria repassado 
r$ 50 milhões para 
a campanha de dil-
ma em 2010, com 
a intenção de obter 
apoio do governo 
federal para anular 
uma operação con-
tra a empresa no su-
perior Tribunal de 
Justiça.

(Fonte: Último se-
gundo – ig)

de outubro de 2017, na 
forma do disposto na 
súmula 534 do superior 
Tribunal de Justiça”.

Cabral tem 10 conde-

nações na Justiça Fede-
ral que somam 216 anos 
e seis meses de prisão. 
o prazo de mudança 
para o regime semia-

berto estava sendo 
contado a partir da 
data da prisão, em 17 
de novembro de 2016, 
mas com a decisão da 

vep o prazo de conta-
gem para a mudança de 
regime foi alterado em 
quase um ano. (Fonte: 
Agência Brasil)
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DHBF encontra corpos e ossadas em 
cemitério clandestino em Belford Roxo 

7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Corpos foram encontrados perto de campo de futebol. Pará é considerado um dos líderes da milícia da Nova Aurora

reprodução/ redes soCiAis

Restos mortais estavam enterrados no bairro dominado pela organização criminosa que 
também controla o Nova Aurora. Retroescavadeira e cães farejadores ajudaram nas buscas 

reprodução/ArQuivo pessoAl

Adolescente morre e bebê fica
ferido em operação da pM no Rio 

Margareth Teixeira, de 17 anos, morta em 
operação em bangu, na zona oeste do Rio 

pelo menos sete cor-
pos e ossadas foram 
achados na tarde de 

ontem pela polícia Civil e 
o Ministério público em 
um cemitério clandestino 
no bairro Babi, dominado 
pela milícia que também 
domina o bairro vizinho, 
nova Aurora. os cadáveres 
foram encontrados com aju-
da de uma retroescavadeira 
e com cães farejadores em 
ação da divisão de Homi-
cídios da Baixada Flumi-
nense (dHBF) e do grupo 
de Atuação especializada e 
Combate ao Crime organi-
zado (gaeco) do Ministério 
público, com apoio do Cor-
po de Bombeiros. 

As vítimas tinham mem-
bros cortados e marcas de 
perfurações por tiros. duas 
ossadas mais antigas tam-
bém estavam no local. na 
semana passada, após a pri-
são de Júnior galdino vieira, 
o pará do Mototáxi, líder da 
milícia que domina os bair-
ros de nova Aurora e Babi, 
chegou ao disque-denúncia 
a informação sobre corpos 
enterrados ao lado de um 
campo de futebol no bairro.

QuaDRiLha 
vioLEnta 

de acordo com as inves-
tigações da especializada e 
o Ministério público, a milí-
cia de nova Aurora e Babi é 
muito violenta e está envol-
vida em diversas mortes no 
município. “ A atuação das 

Assassinado com golpes de faca em São Gonçalo 

O corpo da vítima apresentava um ferimento profundo no pescoço

leonArdo FerrAz/osãogonCAlo

um homem foi assas-
sinado, na madrugada de 
ontem, no bairro de Mon-
jolos, em são gonçalo, re-
gião Metropolitana do rio. 
A polícia Civil informou 
que o crime aconteceu na 
estrada José de souza por-
to. de acordo com a perí-
cia, o cadáver apresentava 
marcas de perfurações por 
lâmina no pescoço e nas 
costas. Ainda não é pos-
sível afirmar que o rapaz, 
identificado como João 
Marcos Ferreira, de 22 
anos, foi morto a facadas 
ou por algum outro tipo de 
arma branca.

Agentes da divisão de 
Homicídios de niterói e são 
gonçalo (dHnsg) estive-
ram no local e periciaram a 
cena do crime. o corpo foi 
levado para o instituto Mé-
dico legal (iMl) de Tribo-
bó, em são gonçalo. 

Aconteceu de novo. Três 
pessoas morreram e um 
bebê de um ano e nove me-
ses foi baleado durante uma 
operação da polícia Militar, 
na noite da última terça-
-feira, na comunidade do 
Quarenta e oito, em Bangu, 
zona oeste do rio. entre os 
mortos está a mãe da crian-
ça, Margareth Teixeira, de 
17 anos. 

A pM informou que os 
outros dois mortos são sus-
peitos que estavam com 
fuzis e efetuaram disparos 
contra os agentes. depois do 
tiroteio, duas pessoas foram 
encontradas baleadas e en-
caminhadas para o Hospital 
Albert schweitzer. A crian-
ça, atingida por um tiro de 
raspão no pé, está internada. 
Até o fechamento desta re-
portagem não havia infor-
mações sobre de onde os 
disparos partiram. Além dos 
fuzis, os militares encontra-

Ex-vereador tem carro levado  por ladrões 
Sete são presos por ataques a terreiros em Caxias

DHNSGI indicia filhos de Flordelis 
pela morte do pastor Anderson

o ex-vereador de Belford 
roxo Marcelo Alves Faria, co-
nhecido como Marcelo Cesta 
(pCdoB), foi assaltado ontem, na 
Avenida Joaquim da Costa lima, 
nas proximidades da comunidade 
são leopoldo.

de acordo com, informações, 

os criminosos levaram o carro 
do político. Após o crime, uma 
guarnição do 39° BpM (Belford 
roxo) composta pelos cabos Ma-
chado e d. lopes foram aciona-
dos e intensificaram o patrulha-
mento pela cidade e conseguiram 
recuperar o veículo. ninguém foi 

uma operação da polícia Ci-
vil terminou com sete pessoas e 
um morto na manhã de ontem, 
na comunidade parque paulista, 
em duque de Caxias. A ação foi 
montada para desarticular uma 
facção criminosa de tráfico de 
drogas que atua na região. os 
acusados são apontados como 

responsáveis por ataques a terrei-
ros de candomblé. 

os agentes da 62ª dp (imba-
riê) informaram que as investi-
gações tiveram início há cerca de 
três meses logo após a comuni-
cação dos casos de intolerância 
religiosa praticados pelo bando 
à terreiros localizados naquela 

comunidade. A unidade identi-
ficou os criminosos e conseguiu 
na Justiça os mandados de prisão. 

A operação contou com apoio 
de delegacias dos departamentos 
geral da Baixada (dgpB), da 
Capital (dgpC), de especializa-
das (dgpe) e da Coordenadoria 
de recursos especiais (Core).

A delegacia de Homicí-
dios de niterói, são gon-
çalo e itaboraí (dHnsgi) 
indiciou por crime de homi-
cídio qualificado, os filhos 
da pastora e deputada fede-
ral Flordelis (psd-rJ) Flá-
vio dos santos rodrigues e 
lucas dos santos de souza 
pela morte do marido dela, o 
pastor Anderson do Carmo. 
o inquérito do caso foi en-
tregue ontem ao Ministério 
público estadual (MprJ). 

segundo a titular da espe-
cializada, delegada Bárbara 
lomba, o documento tam-
bém pede a prisão preven-

tiva dos indiciados. lomba 
informou que o inquérito foi 
desmembrado, e agora será 
dado início à segunda fase da 
investigação para identificar 
a participação de possíveis 
coautores no crime.

Anderson do Carmo foi 
morto com vários tiros, na 
garagem da casa da família, 
em pendotiba, em 16 de ju-
nho. Flávio e lucas Cézar 
dos santos de souza estão 
presos, suspeitos de partici-
par do crime. Flávio é filho 
biológico de Flordelis, en-
quanto lucas foi adotado. A 
suspeita da polícia Civil é 

que tenham cometido o cri-
me para defender a mãe após 
uma traição.

A pistola utilizada no cri-
me foi encontrada na casa da 
deputada. o celular de An-
derson do Carmo ainda não 
apareceu. A mãe de Anderson 
afirmou, no mesmo mês, que 
não queria mais nenhum con-
tato com a nora. Ainda ontem 
um celular foi encontrado na 
cela onde Flávio está preso 
sozinho. A defesa alega que o 
aparelho não é dele e estava 
no vaso sanitário, que estaria 
entupido desde que ele ocu-
pou a cela.

ram duas pistolas, uma gra-
nada, munição e radiotrans-
missores com os marginais. 

sEis MoRtos EM 
cinco Dias

A adolescente é a sexta 
vítima da violência no rio 
e Baixada desde a última 
sexta-feira. Foram atingidos 
por balas perdidas ou mor-

tos:
gabriel pereira Alves, de 

18 anos; lucas Monteiro 
dos santos Costa, 21; Tia-
go Freitas, 21; dyogo Costa 
Xavier de Brito, 16; Henrico 
de Jesus viegas de Menezes 
Júnior, 19; Margareth Tei-
xeira, 17. para a pM, três 
das vítimas eram suspeitas, 
mas as famílias negam.

 MoRta EM nova 
IGuAçu

em nova iguaçu, uma 
adolescente de 16 anos 
morreu após ser atingida 
por golpes de faca no por-
tão de casa, na madrugada 
de ontem. segundo infor-
mações, emilly chegou a 
ser socorrida para upA de 

Comendador soares, mas 
não resistiu aos ferimen-
tos. 

o crime ocorreu nas 
proximidades da ponte 
de ouro preto. A divisão 
de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (dHBF) 
investiga a motivação do 
crime. 

Cadáveres de mulheres em Nova Iguaçu 
reprodução/WHATsApp

reprodução

os corpos de duas mu-
lheres já em estado de de-
composição foram encon-
trados na manhã de ontem, 
em Austin, nova iguaçu. 
um dos cadáveres já estava 
com o rosto deformado; o 
outro apresentava aparên-
cia esquelética. As imagens 
foram postadas nas redes 
sociais e, segundo informa-
ções, as vítimas são mora-
doras da região.

Até o fechamento desta 
reportagem, as mulheres 
não haviam sido identiifi-
cads. A divisão de Homicí-
dios da Baixada Fluminen-
se (dHBF) investiga o caso. 

milícias em Belford roxo 
é o principal fato gerador 
dos homicídios em Belford 
roxo”, explicou o promotor 

Fábio Corrêa, do gaeco.
próximo do local onde 

estavam os corpos, havia 
um depósito onde foram 

encontradas várias peças 
de carro armazenadas. lá, 
estavam bancos de couro e 
portas utilizadas em dife-

rentes veículos. A polícia 
vai investigar qual era a 
utilização das peças pelos 
milicianos.

As vítimas já estavam em processo de decomposição 

Marcelo ao lado dos agen-
tes Machado e D. Lopes 



O dia pede de você um 

olhar para o campo 

afetivo. A pessoa amada 

apresenta-se disponível 

a vivenciar situações 

novas na troca entre vocês. Busque 

expressar os seus sentimentos de uma 

forma autêntica e genuína. Se estiver 

sozinho, a porta está aberta e alguém 

deseja entrar.

O cenário afetivo 

fica aberto 

e x p o n e n c i a l m e n t e . 

Esteja atento aos afetos, 

principalmente com os 

amigos. Uma amigo pode olhar para 

você de uma forma diferente. Esteja 

atento e aberto ao amor, mas busque 

entender as circunstâncias.

Áries

Todos percebem e 

falam sobre você! É 

importante entender 

que o que sente 

de maneira mais 

reservada vem à tona neste dia. 

Mas o cenário familiar participa 

deste evento e tudo fica muito 

exposto. Tenha atenção com os seus 

sentimentos e com a exposição deles.

Touro

Você está aberto a 

vivenciar situações 

novas por meio de 

viagens, cursos e 

contatos com pessoas. 

O céu favorece as relações e amplia 

a comunicação. Há motivação, mas 

você deve avaliar os imprevistos e a 

ansiedade.

Gêmeos

Os investimentos são 

acentuados e trazem 

oportunidades. É um 

dia ótimo para pensar 

sobre as possibilidades 

da utilização dos recursos. Tenha 

atenção com o cenário profissional 

ou com a convivência com 

algumas pessoas que se apresentam 

competitivos.

Câncer

Leão

Você precisa priorizar 

o seu bem-estar e, para 

isso, deve encarar a 

rotina. A rotina de 

trabalho pede de você 

novas posturas. As suas 

necessidades são colocadas à prova. 

Busque desenvolver a autoestima para 

que o crescimento possa acontecer. A 

saúde pede atenção!

Virgem

O lazer e o namoro 

são ativados 

consideravelmente. É 

um dia para se divertir 

e trocar com pessoas 

que estão na mesma sintonia. Se 

estiver sozinho, é um dia ótimo para 

conhecer alguém especial. Esteja 

aberto e permita que a felicidade 

entre!

Libra

A vida vem testando o 

quanto você está aberto 

a vivenciar situações 

novas, e isso mexe 

consideravelmente com 

a sua família. Os seus sentimentos 

são expostos e todos percebem o que 

está ocorrendo na sua vida familiar e 

afetiva.

Escorpião

O céu amplia a 

comunicação com 

as pessoas de sua 

convivência e o cenário é 

de troca de informações. 

O momento está aberto a 

viagens e cursos. Busque se expressar 

com pessoas que estão na mesma 

sintonia. A comunicação lhe traz boas 

notícias.

Sagitário

Fica mais claro a 

você de que forma 

deseja interagir com 

investimentos. O céu 

amplia negociações e 

acordos. O autovalor passa por um teste 

necessário para o seu desenvolvimento 

profissional, mas os caminhos estão 

abertos.

Capricórnio

Você está em destaque 

e vendo aberturas para 

lidar com os afetos, 

principalmente com 

uma pessoa especial. 

É um dia para expor 

os seus sentimentos e se colocar à 

disposição da pessoa amada. Se estiver 

sozinho, uma pessoa especial pode 

entrar.

Aquário

Você é levado a 

refletir sobre os seus 

sentimentos e a colocar 

na balança o autovalor. 

A rotina é mexida e 

uma pessoa pode interferir na sua 

forma de produzir. É momento de 

avaliar os sentimentos que você vem 

reprimindo e o quanto isso afeta o seu 

trabalho.

Peixes
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ATOS OFICIAIS

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 095/2019 - SEMAD e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de 
Pregão nº. 4.550/06:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001522/2017

Objeto:  Aquisição de 1 (um) veículo de transporte de passagei-
ros, veículo tipo minibus, 0 km, não adaptado para cadeirante, 
com no mínimo 15 (quinze) lugares, motor com potência mínima 
de 120 CV, 2.2 L, combustível Diesel, direção hidráulica, condi-
cionador de ar, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigató-
rios em atendimento as necessidades da Secretaria de Promoção 
Social de São João de Meriti. Data de abertura: 29/08/2019 às 
11:00 horas. 

Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Te-
les – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 16:00 
horas, mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio 
A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com 
CNPJ da empresa interessada. Anderson Filipe de Lima – Pre-
goeiro/Presidente da Comissão Permanente de Licitação. São 
João de Meriti, 12 de agosto de 2019.   

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

RESOLVE:

PORTARIA N.° 233, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

EXONERAR LUCIANA COELHO DE CARVALHO do Cargo 
em Comissão de Assessor de Apoio ao Plenário, Símbolo CC-
6, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 234, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.
NOMEAR MONIQUE NEGREIROS DE SOUZA para exercer 

o Cargo em Comissão de Assessor de Apoio ao Plenário, 
Símbolo CC-6, a contar da data da publicação.

                          
                                 Nova Iguaçu, 14 de agosto de 2019.

Felipe Rangel Garcia
Presidente        

não jogue  lixo nas ruas. 
A população agradece!
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Ingredientes

Modo de preparo

lOMBO DE VItElA 
ASSADO

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ noz mosca-
da/ folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ sal

Batata doce
sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
frite em óleo quen-
te.
depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BAtAtA DOCE FRItA

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO, de acordo com o §2º do 
Art. 74 da Lei Orgânica do Município, Promulga a seguinte 
Emenda à Lei Orgânica:

EMENDA ADITIVA Nº  084/2019
CRIA O INCISO XVIII AO ARTIGO 52 DA LEI ORGÂNICA.
Art.1º Cria o inciso XVIII ao artigo 52 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itaguaí, com a seguinte redação: 
“XVIII- Nos Projetos de Lei de denominação oficial aos prédios 
e logradouros públicos deverão constar a biografia da pessoa 
homenageada.” 
Art. 2º A presente Emenda entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 06 de agosto de 2019. (aa) Ru-
bem Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de Mello 
- Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º Vice-
-Presidente; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presiden-
te; Alexandro Valença de Paula - 1º Secretário; Haroldo Rodri-
gues Jesus Neto - 2º Secretário

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribui-
ções legais, de acordo com o Art. 80, §2º da Lei Orgânica do 
Município e do Art. 249, §1º do Regimento Interno, Promulga:
LEI Nº 3.758 DE 30 DE MAIO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ES-
PORTE. 
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município, incentivo fiscal 
para a realização de projetos esportivos independentes, de 
caráter não comercial e não lucrativo, nas modalidades es-
portivas, a ser concedido a pessoa física ou jurídica domici-
liada no Município de Itaguaí, na forma desta Lei, observado 
o seguinte: 
I- O Executivo publicará com 30 (trinta dias) de antecedên-
cia no Órgão Oficial do Município, edital convocatório em que 
constarão as normas e os critérios gerais adotados para averi-
guação, análise, seleção, aprovação e avaliação dos projetos 
esportivos;
II- A Secretaria Municipal de Esporte, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias contados a partir da data de abertura para ins-
crição dos projetos, publicará a relação dos projetos aprova-
dos e os respectivos valores;
III- Poderão inscrever e ter os seus projetos aprovados as 
pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, de 
natureza esportiva e sem fins lucrativos, que expressem esta 
condição em seus estatutos e apresentarem certificado de uti-
lidade pública municipal;
IV- Somente poderão apresentar projetos, na forma prevista 
nesta Lei, munícipes ou entidades esportivas com sede no 
Município e que desenvolverem os projetos na cidade além 
dos quais atenderem às normas e especificações que farão 
parte da regulamentação desta Lei;  
V- Somente serão aceitos projetos dos empreendedores es-
portivos que comprovarem residência ou estarem em funcio-
namento no Município;
VI- O incentivo fiscal corresponderá ao recebimento, por parte 
do empreendedor do projeto esportivo, seja por declaração de 
doação, patrocínio ou investimento, de certificado intransferí-
vel expedido pelo Poder Público, correspondente ao valor do 
incentivo autorizado pelo Poder Executivo;
VII- Os portadores de certificado previstos no inciso VI, pode-
rão usá-los para pagamento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN e/ou do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano - IPTU no percentual correspondente até 20% 
(vinte por cento) do valor devido a cada incidência desses 
tributos;
VIII- Os munícipes que pagarem os impostos parceladamen-
te também poderão patrocinar os projetos pela presente Lei, 
cabendo a Secretaria Municipal da Fazenda e Administração 
definir, com a Secretaria de Esportes do Município, a opera-
cionalização do sistema;
IX- Para o pagamento referido no inciso VI, o valor da face dos 
certificados corresponderá ao valor de registro, não podendo 
haver alterações de qualquer natureza;
X- A Prefeitura Municipal de Itaguaí fixará anualmente o valor 
que deverá ser usado como incentivo esportivo, que não po-
derá ser inferior a 0,5% (meio por cento) nem superior a 5% 
(cinco por cento) da receita proveniente do ISSQN e do IPTU, 
do exercício anterior;
XI- Será fixado pela Secretaria de Esportes do Município teto 
limite para os recursos e número limite de projetos a serem 
apresentados pelos empreendedores;
XII- Para o exercício de ano subsequente da aprovação desta 
Lei, fica estipulado a quantia equivalente a 0,5% (meio por 
cento) da receita proveniente de Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e de Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU;
XIII- O pedido somente poderá ser deferido se o contribuinte 
estiver em situação regular perante o Fisco Municipal;
XIV- Fica vedada utilização do incentivo fiscal para atender 
o financiamento de projeto dos quais sejam beneficiárias as 
próprias empresas patrocinadoras, suas coligadas ou contro-
ladas, sócios ou titulares.
Art. 2º As seguintes áreas são abrangidas por esta Lei:
I- Formação esportiva de base em escolinhas de iniciação 
para atletas menores;
II- Manutenção de selecionados e equipes que representem a 
cidade em campeonatos, torneios e eventos de âmbito regio-
nal, estadual, nacional e internacional em projetos apresenta-
dos pelas respectivas ligas ou entidades;
III- Manutenção de atletas que disputem modalidades esporti-
vas e residam na cidade;
IV- Realização de eventos esportivos que destaquem o Muni-
cípio em âmbito regional, estadual, nacional ou internacional;
V- Recuperação de áreas, parques, praças e polos esportivos 
da cidade.
Art. 3º Caberá a Secretaria de Esportes a averiguação, avalia-
ção e a aprovação dos projetos apresentados.
I- A Secretaria de Esportes terá por finalidade analisar o as-
pecto orçamentário, o mérito do projeto e a consequente apro-
vação dos projetos apresentados.
II- A Coordenação Técnica e Executiva da Lei Municipal de 
Incentivo Fiscal ao Esporte, será executada por servidores 
efetivos do Município especialmente designados para esse 
fim pelo gestor da Secretaria de Esportes.
Art. 4º Aprovado o projeto, o Poder Executivo providenciará 

a emissão dos respectivos certificados para a obtenção do 
incentivo fiscal.
Parágrafo único. Os certificados serão corrigidos pelos mes-
mos índices aplicáveis na correção dos impostos municipais.
Art. 5º O certificado referido no artigo 4º, terá validade apenas 
no exercício financeiro respectivo, vedado o seu uso no exer-
cício financeiro subsequente.
Art. 6º O empreendedor Esportivo que não comprovar a cor-
reta aplicação desta Lei, por dolo ou por desvio de objeto ou 
dos recursos obtidos, sofrerá as sanções penais cabíveis, po-
dendo receber multa até 10 (dez) vezes o valor do total do 
certificado.
Art. 7º Caberá à Ouvidoria do Município, Secretaria de Espor-
tes do Município e à Secretaria da Fazenda e Administração, 
a fiscalização e a utilização dos recursos dos projetos apro-
vados.
I- A parte interessada para a execução do programa não terá 
saldo a ser compensado; 
II- Havendo interrupção ou suspensão do programa por parte 
do contribuinte, o contrato será rescindido de pleno.
Art. 8º As entidades de classes representativas dos diversos 
setores e segmentos do esporte do Município poderão ter 
acesso em todos os níveis a toda a documentação referente 
aos projetos esportivos beneficiados por esta Lei.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Fazenda e a Secre-
taria de Esportes do Município a fiscalização dos recursos dos 
projetos aprovados.
Art. 9º As obras resultantes dos projetos esportivos benefi-
ciados por esta Lei deverão ser apresentadas unicamente no 
âmbito territorial do Município, devendo elas divulgar o apoio 
institucional do Município e servir exclusivamente ao caráter 
comunitário.
Art. 10. Os recursos dos projetos aprovados e não executa-
dos, desistentes ou não captados, poderão ser transferidos 
mediante Portaria da Secretaria de Esportes para outros que 
tenham comprovado mérito, desenvolvimento e justificado a 
sua necessidade.
Art. 11. O patrocínio da equipe ou de atleta escolhido, confor-
me inciso IX do artigo 1º desta Lei, facultará ao contribuinte 
veicular seu logotipo ou logomarca, devendo constar, obriga-
toriamente, o apoio institucional do Município, da Secretaria 
de Esportes e o brasão da cidade. 

LEI Nº 3.764 DE 18 DE JUNHO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITA-
GUAÍ DO DIA MUNICIPAL DE COMBATE À OBESIDADE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Art. 1º Fica instituído no Município de Itaguaí, o Dia Municipal 
de combate à obesidade no dia 25 de setembro de cada ano.
Art. 2º A data será lembrada com promoção de palestras e 
campanhas de conscientização, envolvendo profissionais da 
área, em local a ser designado pela Secretaria Municipal de 
Saúde.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a buscar parcerias 
no Poder Público, iniciativa privada e junto a entidades filan-
trópicas para viabilização da presente Lei.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº 3.765 DE 18 DE JUNHO DE 2019.
FICA DESOBRIGADA A PESSOA OBESA A PASSAR POR 
CATRACAS QUANDO DO EMBARQUE OU DESEMBAR-
QUE EM TRANSPORTES E ESTABELECIMENTOS PÚBLI-
COS E PRIVADOS EM NOSSO MUNICÍPIO. 
Art. 1º Fica desobrigada a pessoa obesa a passar por catra-
cas em transportes
e estabelecimentos públicos ou privado em nosso município.
Parágrafo único. Entende-se por pessoa obesa, aquela que 
tiver dificuldade
em passar pela catraca, ou ainda dificuldade em locomover-
-se.
Art. 2º Para que este procedimento seja atendido o passa-
geiro interessado deverá adotar os seguintes procedimentos:
I- comunicar ao motorista que não deseja passar pela catraca;
II- efetuar o pagamento da passagem e o giro da catraca ao 
adentrar no veículo.
Art. 3° Quando o embarque do passageiro obeso for para 
acesso a terminais, fica garantida a aplicação do mesmo direi-
to previsto no artigo anterior, no que lhe couber, e a utilização 
das entradas de serviços administrativos ou das entradas re-
servadas as pessoas portadoras de necessidades especiais.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº 3.769 DE 18 DE JUNHO DE 2019.
ESTABELECE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA MUNICIPAL 
DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. 
Art. 1º Na formulação e implementação de Política Munici-
pal de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, o 
Poder Público pautar-se-á pelas seguintes diretrizes, dentre 
outras possíveis e necessárias, voltadas à prevenção e ao 
controle da violência contra as mulheres, bem como ao aten-
dimento das que vierem a se tornar vítimas dessa violência: 
I- desenvolvimento de ação de atendimento prioritário, es-
pecialmente de natureza médica, psicológica, jurídica e de 
assistência social, de modo interdisciplinar e intersetorial, às 
mulheres em situação de violência; 
II- conscientização de todos, especialmente dos que fazem o 
atendimento às mulheres em situação de violência, em órgãos 
públicos ou em instituições privadas, sobre a importância da 
denúncia como forma de inibição da própria violência; 
III- disponibilização de cursos de treinamento especializado 
no atendimento às mulheres em situação de violência; 
IV- construção, manutenção e ampliação, de acordo com a 
necessidade, de Abrigos e Casas de Passagem para mulhe-
res em situação de violência; 
V- realização de campanhas contra a violência no âmbito con-
jugal, afetivo e doméstico; 
VI- divulgação permanente dos endereços e dos telefones de 
órgãos e entidades de atendimento à mulher em situação de 
violência; 
VII - disponibilização de central de atendimento destinada à 
prestação de informações por meio de contato pessoal, telefô-
nico ou eletrônico e ao recebimento de denúncias sobre atos 
de violência contra as mulheres. 

Art. 2º Considera-se mulher em situação de violência, para os 
fins desta Lei, toda mulher que venha a recorrer aos serviços 
de atendimento de saúde, psicológico, jurídico e de assistên-
cia social, que apresente sinais de maus tratos, ainda que de-
les não se queixe, especialmente: 
I- marcas de lesão corporal causada por agressão física; 
II- sinais, ainda que ocultos e só se revelem por outros sinto-
mas perceptíveis a partir de avaliação profissional. 
Art. 3º A comprovação da situação de violência, para os fins 
desta Lei, poderá ser demonstrada por laudo médico ou psi-
cológico; como também por prova documental, áudio, vídeo 
ou testemunhal. 
Art. 4º As instituições da sociedade civil organizada e as enti-
dades públicas, das três esferas de governo, poderão contri-
buir com informações, sugestões e recursos humanos e mate-
riais para viabilizar a consecução dos objetivos desta Lei, por 
meio de celebração de acordos, convênios e parcerias com o 
poder público municipal, na forma permitida pela legislação 
em vigor. 
Art. 5º As despesas com a execução desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. 
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 3.770 DE 18 DE JUNHO DE 2019.
INSTITUI O CADASTRO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PESSO-
AS COM DEFICIÊNCIA DE QUALQUER NATUREZA E MO-
BILIDADES REDUZIDAS RESIDENTES EM NOSSO MUNI-
CÍPIO. 
Art. 1º Fica instituído o Cadastro de Identificação das Pessoas 
com Deficiências de qualquer natureza e mobilidades redu-
zidas.
Parágrafo único. O Cadastro será realizado na Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e pela internet, através do “site” 
da Prefeitura Municipal de Itaguaí, que criará um link com for-
mulário específico para essa finalidade.
Art. 2º A implantação e gestão deste cadastro serão execu-
tados de maneira coordenada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, nas seguintes condições:
I- diferenciar os cadastros por tipo e grau de deficiência;
II- formar um banco de dados geral, cujo conteúdo objeto des-
te cadastro deverá ficar disponibilizado na Sede da Secretaria 
de Assistência Social, bem como na página da internet, atra-
vés do “site” da Prefeitura.
Art. 3º O cadastro deverá conter todas as informações neces-
sárias para contribuir na qualificação, quantificação e locali-
zação das pessoas com deficiência, bem como o tipo e grau 
de deficiência. 
Parágrafo único. O tipo e grau de deficiência será comprovado 
através de laudo médico, que constará o CID (Classificação 
Internacional de Doenças) e deverá ser anexado ao cadastro.
Art. 4º A atualização do cadastro será feita anualmente, no 
entanto, a referida atualização não impede o novo cadastro 
de pessoas que adquirirem algum tipo de deficiência neste 
período.
Art. 5º Fica a Prefeitura autorizada a realizar parcerias com 
empresas do Terceiro Setor (Associações e Entidades sem 
fins lucrativos), para auxiliá-los na concretização e desempe-
nho da presente Lei.
Art. 6º Caso haja a criação de uma Secretaria ou Subsecreta-
ria específica para o atendimento das pessoas com deficiên-
cia, esta será responsável pela gestão do cadastro.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da sua publicação.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei, cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessárias.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 3.772 DE 18 DE JUNHO DE 2019.
INSTITUI O ESTATUTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO E 
IGUALDADE RACIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CAPÍTULO I
DO ESTATUTO

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto Municipal de Promoção e 
Igualdade Racial, como ação municipal de desenvolvimento 
de Itaguaí, objetivando a superação do preconceito, da discri-
minação e das desigualdades raciais.
§ 1º Para efeito deste Estatuto;
I- considerar-se-á discriminação racial toda distinção, exclu-
são ou restrição baseada em raça, cor, descendência, pro-
cedência nacional ou étnica que tenha por objetivo cercear o 
reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais em qualquer campo da vida 
pública ou privada, asseguradas as disposições contidas nas 
legislações pertinentes à matéria;
II- considerar-se-á desigualdade racial toda situação injustifi-
cada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços 
e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de 
raça, cor, descendência ou procedência nacional ou étnica;
III- considerar-se-á negro ou negra: o conjunto de pessoas 
que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor 
ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), ou que adotam auto definição análoga;
IV- serão consideradas ações afirmativas os programas e as 
medidas especiais adotados pelo Município e pela iniciativa 
privada para a correção das desigualdades raciais e para a 
promoção da igualdade de oportunidades.
§2º O Poder Público adotará as medidas necessárias para 
o combate à intolerância para com as religiões, inclusive 
coibindo a utilização dos meios de comunicação social para 
a difusão de proposições que exponham pessoa ou grupo ao 
ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade.
Art. 2º O Estatuto Municipal de Promoção e Igualdade Racial, 
orientará as políticas públicas, os programas e as ações a se-
rem implementadas no Município, visando a:
I- medidas reparatórias e compensatórias para os negros e 
negras pelas sequelas e consequências advindas do período 
da escravidão e das práticas institucionais e sociais que con-
tribuíram para aprofundar as desigualdades raciais presentes 
na sociedade;
II- medidas inclusivas, nas esferas públicas e privadas, que 
assegurem a representação equilibrada dos diversos seg-
mentos raciais componentes da sociedade itaguaiense, soli-
dificando a democracia e a participação de todos.
Art. 3º A participação dos negros e negras em igualdade de 
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Ingredientes

Modo de preparo

pEIXE COM AçAÍ

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

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

FIlÉ DE MERluZA COM 
BAtAtA AO FORNO

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

pICADINHO DE AVEStRuZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ sal 
e páprica picante 
a gosto

em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
sirva bem quente

JACARÉ À MODA RIO 
NEGRO

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
por fim acrescente 
1 limão e sirva

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

condições na vida social, econômica e cultural do Município 
de Itaguaí será promovida através de medidas que assegu-
rem:
I- o reconhecimento e a valorização da composição pluriétnica 
da sociedade itaguaiense, resgatando a contribuição dos ne-
gros e negras na história, na cultura, na política e na economia 
do Município de Itaguaí;
II- as políticas públicas, os programas e as medidas de ação 
afirmativa, combatendo especificamente as desigualdades ra-
ciais que atingem as mulheres negras;
III- o resgate, a preservação e a manutenção da memória his-
tórica legada à sociedade itaguaiense pelas tradições e práti-
cas socioculturais negras;
IV- o adequado enfrentamento e superação das desigualda-
des raciais pelas estruturas institucionais do Estado, com a 
implementação de programas especiais de ação afirmativa 
na esfera pública, visando ao enfrentamento emergencial das 
desigualdades raciais;
V- a promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o com-
bate ao racismo em todas as suas manifestações individuais, 
estruturais e institucionais;
VI- o apoio às iniciativas oriundas da sociedade civil que pro-
movam a igualdade de oportunidades e o combate às desi-
gualdades raciais.
Parágrafo único. Fica instituído no calendário oficial do Mu-
nicípio de Itaguaí a “Semana Municipal da Cultura Negra” a 
ser comemorado, anualmente, na semana do dia 14 a 20 de 
novembro.

CAPÍTULO II
DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE

Art. 4º A saúde dos negros e negras será garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à prevenção e ao 
tratamento de doenças geneticamente determinadas e seus 
agravos.
Parágrafo único. O acesso universal e igualitário ao Sistema 
Único de Saúde - SUS - para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde da população negra será proporcionado 
através de ações e de serviços focalizados nas peculiaridades 
dessa parcela da população.
Art. 5º Será monitorado pelos órgãos de saúde municipal as 
condições da população negra para subsidiar o planejamento 
mediante, dentre outras, as seguintes ações:
I- a promoção da saúde integral da população negra, priori-
zando a redução das desigualdades étnicas e o combate à 
discriminação nas instituições e serviços do SUS;
II- a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do 
SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados por cor, etnia e gênero;
III- a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos 
processos de formação e de educação permanente dos traba-
lhadores da saúde;
IV- a inclusão da temática saúde da população negra nos pro-
cessos de formação das lideranças de movimentos sociais 
para o exercício da participação e controle social no SUS.
Parágrafo único. Os membros das comunidades remanescen-
tes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos 
para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas 
condições ambientais, no saneamento básico, na segurança 
alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde.
Art. 6º Serão instituídas políticas públicas de incentivo à pes-
quisa do processo de saúde e doença da população negra 
nas instituições de ensino, com ênfase:
I- nas doenças geneticamente determinadas;
II- na contribuição das manifestações negras de promoção à 
saúde;
III- na medicina popular de matriz africana;
IV- na percepção popular do processo saúde/doença;
V- na escolha da terapêutica e eficácia os tratamentos;
VI- no impacto do racismo sobre as doenças.
Art. 7º Poderão ser priorizadas pelo Poder Público iniciativas 
que visem à:
I- criação de núcleos de estudos sobre a saúde da população 
negra;
II- implementação de cursos de pós-graduação com linhas de 
pesquisa e programas sobre a saúde da população negra no 
âmbito das universidades;
III- inclusão da questão da saúde da população negra como 
tema transversal nos currículos educacionais;
IV- inclusão de matérias sobre etiologia, diagnóstico e trata-
mento das doenças prevalentes na população negra e medi-
cina de matriz africana, nos cursos e treinamentos dos profis-
sionais do SUS;
V- promoção de seminários e eventos para discutir e divul-
gar os temas da saúde da população negra nos serviços de 
saúde.
Art. 8º Os negros e negras terão políticas públicas destinadas 
à redução do risco de doenças que têm maior incidência, em 
especial, a doença falciforme, as hemoglobinopatias, o lúpus, 
a hipertensão, o diabetes e os miomas.
Art. 9º Em acordo com a Constituição Federal ficará assegu-
rado a todos os cidadãos a liberdade e o exercício de crença, 
podendo se manifestar da forma que lhe convém, respeitando 
os limites legais.
Parágrafo único. Não poderá ser negados vacinas ou outros 
tratamentos em razão de crença ou símbolos religiosos junto 
ao corpo do cidadão, ressalvado se o que tiver junto ao corpo 
for prejudicial ou impeditivo do tratamento.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À CULTURA, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE E 

AO LAZER
Art. 10. O Poder Público promoverá políticas e programas de 
ação afirmativa que assegurem igualdade de acesso ao ensi-
no público para os negros, em todos os níveis de educação, 
proporcionalmente a sua parcela na composição da popula-
ção do Município, ao mesmo tempo em que incentivará os 
estabelecimentos de ensino privado a adotarem tais políticas 
e programas.
Art. 11. O Município deve promover o acesso dos negros e ne-
gras ao ensino gratuito, às atividades esportivas e de lazer e 
apoiar a iniciativa de entidades que mantenham espaço para 
promoção social desta parcela da população.
Art. 12. Nas datas comemorativas de caráter cívico, as institui-
ções de ensino públicas deverão inserir nas aulas, palestras, 
trabalhos e atividades afins, dados históricos sobre a partici-

pação dos negros nos fatos comemorados.
Art. 13. As instituições de ensino deverão respeitar a diversi-
dade racial quando promoverem debates, palestras, cursos 
ou atividades afins, convidando negros e negras, entre outros, 
para discorrer sobre os temas apresentados.
Art. 14. O Poder Público deverá promover campanhas que 
divulguem a literatura produzida pelos negros e negras que 
reproduza a história, as tradições e a cultura do povo negro.
Art. 15. Nas instituições de ensino, públicas e privadas, de-
verá ser oportunizado o aprendizado e a prática da capoeira, 
como atividade esportiva, cultural e lúdica, sendo facultada a 
participação dos mestres tradicionais e profissionais de capo-
eira para atuarem como instrutores desta arte esporte.
Art. 16. O Município deverá promover programas de incenti-
vo, inclusão e permanência da população negra na educação, 
adotando medidas para:
I- incentivar ações que mobilizem e sensibilizem as institui-
ções privadas de Ensino Superior para que adotem as políti-
cas e ações afirmativas;
II- incentivar e apoiar a criação de cursos de acesso ao Ensi-
no Superior para estudantes negros, como mecanismo para 
viabilizar uma inclusão mais ampla e adequada destes nas 
instituições;
III- estabelecer programas de cooperação técnica com as es-
colas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Mé-
dio e Ensino Técnico para a capacitação de professores para 
o ensino da História e da Cultura Negras e para o desenvolvi-
mento de uma educação baseada nos princípios da equidade, 
tolerância e respeito às diferenças raciais;
IV- desenvolver, elaborar e editar materiais didáticos e paradi-
dáticos que subsidiem o ensino, a divulgação, o debate e as 
atividades afins sobre a temática da História e Cultura Negras;
V- estimular a implementação de diretrizes curriculares que 
abordem as questões raciais em todos os níveis de ensino, 
apoiando projetos de pesquisa nas áreas das relações raciais, 
das ações afirmativas, da História e da Cultura Negras;
VI- apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diver-
sos programas de pós-graduação, que desenvolvam temáti-
cas de interesse da população negra;
VII- desenvolver programas de extensão universitária desti-
nados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, 
assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre 
os beneficiários;
VIII- dar cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e ba-
ses da educação nacional, e na Lei Federal nº 12.288, de 20 
de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial 
e, no que tange a obrigatoriedade da inclusão da História e 
da Cultura Afro-brasileiras e indígena nos currículos escolares 
dos ensinos Médio e Fundamental das Leis nº 10.639/2003 e 
nº 11.645/2008;
IX- estabelecer, na forma de legislação específica e seus re-
gulamentos, medidas destinadas à implementação de ações 
afirmativas, voltadas a assegurar o preenchimento por afro-
-brasileiros de quotas mínimas das vagas relativas às institui-
ções públicas e privadas de educação.
Parágrafo único. Poderá ser estabelecida no Município, atra-
vés de Lei de iniciativa do Executivo, legislação que obriga 
os editais para concurso público da administração direta ou 
indireta a cota de 20% das vagas destinados aos que se de-
clarem negros.
Art. 17. O Município deverá promover políticas que valorizem 
a cultura em suas manifestações de canto “Hip-Hop” e “Rap”, 
da instrumentação dos “DJs”, da dança do “break dance”, da 
pintura do grafite, carnaval e seus segmentos, Jongo e de-
mais manifestações da cultura negra.
Parágrafo único. Poderá ser estabelecido no Município de Ita-
guaí, através de Lei de iniciativa do Poder Executivo, a cons-
trução de um Museu, ou instalação de equipamento público, 
que reúna, preserve e valorize as diversas manifestações cul-
turais vinculados ao povo negro.

CAPÍTULO IV
DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO

Art. 18. O Poder Público deverá promover políticas afirmati-
vas que assegurem igualdade de oportunidades aos negros 
e negras no acesso aos cargos públicos, proporcionalmente 
a sua parcela na composição da população do Município, e 
incentivará a uma maior equidade para os negros nos empre-
gos oferecidos na iniciativa privada.
Parágrafo único. Para enfrentar a situação de desigualdade 
de oportunidades, deverão ser implementadas políticas e 
programas de formação profissional, emprego e geração de 
renda voltadas aos negros e negras.
Art. 19. A inclusão do quesito raça, a ser registrado segun-
do a autoclassificação, será obrigatória em todos os registros 
administrativos direcionados a empregadores e trabalhadores 
dos setores público e privado.

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS DA MULHER AFRO-BRASILEIRA

Art. 20. O Poder Público garantirá a plena participação da mu-
lher afro-brasileira como beneficiária deste Estatuto da Igual-
dade Racial e em particular lhe assegurará:
I- a promoção de pesquisas que tracem o perfil epidemiológi-
co da mulher afro-brasileira a fim de tornar mais eficazes as 
ações preventivas e curativas;
II- o atendimento em postos de saúde em áreas rurais e qui-
lombolas dotados de aparelhagem para a prevenção do cân-
cer ginecológico e de mama;
III- a atenção às mulheres em situação de violência, garantida 
a assistência física, psíquica, social e jurídica;
IV- a instituição de política de prevenção e combate ao tráfico 
de mulheres afro-brasileiras e aos crimes sexuais associados 
à atividade do turismo;
V- o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios 
rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres afro-
-brasileiras e indígenas;
VI- a promoção de campanhas de sensibilização contra a 
marginalização da mulher afro-brasileira no trabalho artístico 
e cultural.
VII- programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, es-
pecialmente as diretamente relacionadas à saúde da mulher 
afro-brasileira,
VIII- a promoção e incentivo do mercado de trabalho com cul-
tura culinária afro.

Parágrafo único. O procedimento para identificação, reco-
nhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilom-
bos, respeitará o disposto no Decreto Federal nº 4.887/2003.

CAPÍTULO VI
DAS TERRAS QUILOMBOLAS

Art. 21. Aos remanescentes das comunidades de quilombos 
que estejam ocupando terras quilombolas no Município de 
Itaguaí, será reconhecida a propriedade definitiva das mes-
mas, estando o Poder Executivo autorizado a emitir-lhes os 
títulos respectivos, em observância ao direito assegurado no 
Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal.

CAPÍTULO VII
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 22. A idealização, a realização e a exibição das peças 
publicitárias veiculadas pelo Poder Público deverão obser-
var percentual de artistas, modelos e trabalhadores afrodes-
cendentes em número equivalente ao resultante do censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - de 
afro-brasileiros na composição da população de Itaguaí.
Art. 23. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação 
valorizará a herança cultural e a participação da população 
negra na história de Itaguaí.
Art. 24. Na produção de filmes, programas e peças publici-
tárias destinados à veiculação pelas emissoras de televisão 
e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática 
de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes 
e técnicos negros e negras, sendo vedada toda e qualquer 
discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou ar-
tística.
Parágrafo único. A exigência disposta no “caput” não se apli-
ca aos filmes e aos programas que abordem especificidades 
de grupos étnicos determinados.
Art. 25. Os órgãos e as entidades da Administração Pública 
Municipal poderão incluir cláusulas de participação de artis-
tas negros e negras nos contratos de realização de filmes, 
programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário 
nos termos da Lei Federal nº 12.288/2010.
§1º Os órgãos e as entidades de que trata este artigo 
incluirão nas especificações para contratação de serviços de 
consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, 
programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da 
prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas 
relacionadas com o projeto ou serviço contratado.
§2º Entende-se por prática de iguais oportunidades de 
emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas 
com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de 
idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado.
§3º A autoridade contratante poderá, se considerar 
necessário para garantir a prática de iguais oportunidades 
de emprego, requerer auditoria por órgão do Poder Público.
§4º A exigência disposta no “caput” não se aplica às 
produções publicitárias quando abordarem especificidades 
de grupos étnicos determinados.

CAPÍTULO VIII
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO

Art. 26. O Município de Itaguaí irá orientar os órgãos da ad-
ministração direta e indireta para fiscalizar as denúncias de 
discriminação racial, étnica ou de religião.
Art. 27. A fiscalização do Município irá informar as autorida-
des competentes sempre que a discriminação for punida pe-
los dispositivos da Lei 7.716/89 (Lei Caó).
Art. 28. Independente da ação dos outros poderes e entes 
da Federação, a Prefeitura de Itaguaí irá penalizar, dentro 
dos limites constitucional da sua competência, todo estabe-
lecimento comercial, industrial, entidades, representações, 
associações, sociedades civis ou de prestações de serviços 
que, por atos de seus proprietários ou prepostos, discrimi-
nem a pessoa em ração de sua cor ou etnia.
Parágrafo único. Entendem-se como discriminação, além do 
disposto no Art. 1º, §1º da presente Lei, as seguintes situa-
ções causadas pelos estabelecimentos:
I- constrangimento;
II- proibição de ingresso ou permanência;
III- atendimento diferenciado;
IV- preterimento quando da ocupação e/ou imposição de 
pagamento de mais de uma unidade nos casos de hotéis, 
motéis e similares; e
V- cobrança extra para ingresso ou permanência.

CAPÍTULO IX
DA DEFESA DA LIBERDADE RELIGIOSA

Art. 29. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos de 
matrizes africanas e garantida a proteção aos locais de culto 
e às suas liturgias.
Art. 30. As medidas para o combate à intolerância contra as 
religiões de matrizes africanas e seus adeptos compreendem 
especialmente:
I- coibir a utilização dos meios de comunicação social para a 
difusão de proposições, imagens ou abordagens que expo-
nham pessoa ou grupo ao desprezo ou ao ódio por motivos 
fundados na religiosidade afro-brasileira;
II- inventariar, restaurar, preservar e proteger os documentos, 
obras e outros bens de valor artístico e cultural, os espaços 
públicos, monumentos, mananciais, flora, recursos ambien-
tais e sítios arqueológicos vinculados às religiões afro-bra-
sileiras; e
III- proibir a exposição, exploração comercial, veiculação, 
titulação prejudiciais aos símbolos, expressões, musicas, 
danças, instrumentos, adereços, vestuário e culinária, estri-
tamente vinculados às religiões afro-brasileiras.
Art. 31. Ficam garantidos, aos terreiros situados no âmbito do 
município de Itaguaí, o livre acesso às políticas públicas em 
exercício no município.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 09 de agosto de 2019. (a) Ru-
bem Vieira de Souza – Presidente. 
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Ingredientes

Modo de preparo

CARApEBA 
GRElHADA

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ DE FORNO

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

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

ARROZ DE tACACá

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

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 

14 DE AGOSTO DE 2019. PUBLICADO EM 15/08/2019 – CÓD-PMBR 150.

DECRETO N° 4.739 DE 14 DE AGOSTO DE 2019
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 
2.246.000,00 (Dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais), para reforço das 
dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 
1.591 de 09 de janeiro de 2019;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.246.000,00 (Dois milhões, 
duzentos e quarenta e seis mil reais), para atender à programação constante do 
Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA fONTE SUPLEMENTAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.33.00 00 200.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.92.00 00 240.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.92.00 00 50.000,00  

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.92.00 00 50.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.14.00 00 1.400,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.39.00 00 48.600,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 600.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 800.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.039.1.004 3.3.90.39.00 00 25.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 00 131.000,00

SE-
MASC fMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 17 100.000,00

Anexo II
 Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA fONTE ANULAÇÃO

GP GP 02.01.04.131.005.2.030 3.3.90.92.00 00 75.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.92.00 00 40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.92.00 00 10.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.94.00 00 1.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.50.43.00 00 1.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.30.00 00 43.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.32.00 00 1.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.33.00 00 1.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.36.00 00 1.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.92.00 00 1.000,00

fUNBEL fUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 4.4.90.51.00 00 1.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.01.122.001.2.052 3.3.90.30.00 00 50.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.04.122.054.2.056 3.3.90.30.00 00 20.000,00

SEMEL SEMEL 27.01.27.812.068.1.020 3.3.90.30.00 00 10.000,00

SEMEL SEMEL 27.01.27.812.068.1.020 3.3.90.39.00 00 10.000,00

SEMEL SEMEL 27.01.27.812.068.1.020 4.4.90.51.00 00 30.000,00

SEMEL SEMEL 27.01.27.812.068.1.020 4.4.90.52.00 00 10.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 12 800.000,00

SMO SMO 52.01.17.512.014.2.026 3.3.90.39.00 00 349.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 496.000,00

SEMC SEMC 53.01.04.122.011.2.053 3.3.90.36.00 00 65.000,00

SEMC SEMC 53.01.04.122.011.2.053 3.3.90.92.00 00 26.000,00

SEMDEC SEMDEC 54.01.06.182.074.2.049 3.3.90.36.00 00 100.000,00

SEMASC fMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.30.00 17 100.000,00

SMTDE SMTDE 72.01.11.331.079.1.033 3.3.90.13.03 00 5.000,00

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.117/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EDITORA JORNAL POPULAR EIRELI ME.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 257.723,05 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte 
e três reais e cinco centavos)
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 1.04.131.005.2030, Elemento da 
Despesa nº 3.3.90.30.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 013/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.118/2019.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EDITORA JORNAL POPULAR EIRELI ME.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 150.567,20 (cento e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e sete 
reais e vinte centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 1.04.131.005.2030, Elemento da 
Despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO – GP

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N° 017/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.004576/2018.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MMB LOCAÇÃO DE MAQUINAS VEÍCULOS E EMPREITEIRA 
LTDA. 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 309.254,00 (trezentos e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 1.04.122.011.2053, Elemento da 
Despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATURA: 18 de julho de 2019.

Chefe de Gabinete do Prefeito
RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº2856/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2754/SEMAD/2018 DE 12/08/2019, Publicada 
em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2857/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 
Excluir: ESTER GOUVEIA DE OLIVEIRA e ROSILENE PEREIRA MAGALHÃES, da 
PORTARIA Nº 2788/SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no Jornal Hora H em 
13/08/2019.

PORTARIA Nº2858/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 
Excluir: MARIELE DA SILVA ALVES e EDITH TEIXEIRA ROCHA, da PORTARIA 
Nº 2823/SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no Jornal Hora H em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2859/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 
Excluir: VICTOR ALEXANDRE P. DA SILVA, da PORTARIA Nº 2805/SEMAD/2019, 
DE 12/08/2019, publicada no Jornal Hora H em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2860/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2760/SEMAD/2018 DE 12/08/2019, Publicada 
em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2861/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 
Excluir: ROSANGELA DOS SANTOS SILVA GONÇALVES, da PORTARIA Nº 2817/
SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no Jornal Hora H em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2862/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 
Nomear a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento 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.
PALLOMA GOMES BISPO NASCIMENTO
CINTIA REGINA DE FARIA
LUANA DA SILVA LEONCIO
SONIA REGINA DA SILVA

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
ERRATAS:
NA PORTARIA Nº2761/SEMAD/2019 DE 05/08/2019, PUBLICADA EM 06/08/2019
ONDE SE LÊ: LEONEL GARIBALDE DA SILVA;
LEIA-SE: LEONEL GARIBALDI DA SILVA.

ONDE SE LÊ: LENITA GARIBALDI DA SILVA DA SILVA S BORGES;
LEIA-SE: LENITA GARIBALDI DA SILVA SALVIANO BORGES.

NA PORTARIA Nº2770/SEMAD/2019 DE 05/08/2019, PUBLICADA EM 06/08/2019
ONDE SE LÊ: IZABELA CRISTINA BORGES DE OLIVEIRA;
LEIA-SE: IZABELA CRISTINA BORGES OLIVEIRA.

NA PORTARIA Nº2793/SEMAD/2019 DE 05/08/2019, PUBLICADA EM 06/08/2019
ONDE SE LÊ: MARIA NELZA DA SILVA;
LEIA-SE: MARIA NILZA DA SILVA.

NA PORTARIA Nº2791/SEMAD/2019 DE 05/08/2019, PUBLICADA EM 06/08/2019
ONDE SE LÊ: THAINÁ LOPES SILVA;
LEIA-SE: THAINÁ LOPES DA SILVA.

NA PORTARIA Nº2508/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, PUBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: JAMILIS MOCHADO VICENTE, ADRIANA VITORINO DE ALMEIDA 
SILVA, EDELONA SANTIAGO FEITOSE, DANIELE VIANA CARDOSO e RUTE DA 
COSTA FRACA;

LEIA-SE: JAMILIS MACHADO VICENTE, ADRIANA VITORINO DE ALMEIDA SIL-
VA, EDILANA SANTIAGO FEITOSA, DANIELE VIANA CARDOZO FELIZARDO 
VIEIRA e RUTE DA COSTA BRANCO.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS E CONVÊNIOS.

Despacho do Secretário (Processo nº 56/4594/2018). HOMOLOGO a presente LICI-
TAÇÃO na modalidade Pregão Presencial - SRP Nº 008/2019, cujo o objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ, 
adjudicando seu objeto as empresas: METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI, no valor 
de R$ 295.647,05 (Duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete 
reais e cinco centavos); BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASABELLA DE 
BELFORD ROXO EIRELI EPP, no valor de R$ 1.235,448,95 (Hum milhão. Duzentos 
e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) 
e PETRA AGREGADOS RJ LTDA, no valor de R$ 203.169,35 (Duzentos e três mil, 
cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Conforme Ata de julgamen-
to/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão para 
Realização dos Procedimentos de Licitação na Modalidade Pregão Presencial as 
fls. 1133 a 1205 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as 
fls. 463 a 468 e da Controladoria Geral do Município as fls. 1218, 1222. Em 14 de 
agosto de 2019.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO

 DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
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Atividade rolou na Urca e foi um bom teste, de acordo com os rubros

série B1

Jogo-treino: Duque de Caxias 
bate seleção brasileira militar

em amistoso de pre-
paração para o jogo 
do sábado (17) frente 

ao America, o duque de Ca-
xias venceu a seleção Bra-
sileira Militar por 2 a 1, na 
manhã da última terça-feira, 
em jogo realizado na ese-
Fex, na urca, zona sul do 
rio de Janeiro. os gols do 
Tricolor da Baixada foram 
marcados por Allan Miguel 
e gian Tavares. Wellington 
gago descontou para a se-
leção Brasileira Militar.

A atividade foi realizada 
em dois tempos de 45 mi-
nutos. na primeira etapa, o 
Tricolor entrou em campo 
com: victor Hugo; vitinho, 
rennã, Allan Miguel e gian 
Tavares; neves, darlan, 
sidney e esquerdinha; Wa-
shington e loran. logo aos 
sete minutos, Washington 
cobrou escanteio e Allan 
Miguel apareceu na segun-
da trave para desviar e co-
locar o duque em vantagem 
antes do intervalo.

entraram no decorrer do 

segundo tempo, Matheus 
rocha, ramires, lucão, ro-
ger Fafá, Yan sumas e Túlio. 
Aos 11 minutos, esquer-
dinha deu passe para gian 
Tavares, que dentro da área, 
encheu o pé para ampliar o 
placar. Aos 16, Wellington 
gago descontou para a sele-
ção Brasileira Militar.

A 48 horas do próximo 
confronto, o duque de Ca-
xias segue se preparando. 
neste sábado (17), o Tricolor 
recebe o America, às 15h, no 
estádio Marrentão, em Xe-
rém. A partida vale pela ter-
ceira rodada da Taça Corco-
vado. (Fonte: sidney Araújo 
/ Assessoria de imprensa / 
dCFC) 

EMpatE foi boM
em relação ao último jogo, 

a equipe comandada pelo 
técnico Mário Junior en-
controu dificuldades, prin-
cipalmente pelas condições 
do gramado, mas conseguiu 
criar boas chances no segun-
do tempo. Analisando a par-
tida e já com o foco no pró-
ximo adversário, o treinador 
tricolor acredita que é preci-

 O time do técnico Mário Júnior atuou com formação diferente nos dois tempos de jogo

jota carvalHo

jota.carvalho@yahoo.com

so valorizar o que foi feito 
na Bariri. “dentro do que 
a gente se propôs a fazer, o 
jogo foi bom. Conseguimos 
criar uma ou duas oportuni-

dades onde poderíamos ter 
feito o gol. Foi contra uma 
equipe que também está bri-
gando na parte de cima, en-
tão temos que valorizar esse 

ponto. Até porque o olaria 
também vai tirar pontos dos 
times que vão enfrentar ele 
na Bariri. Tentamos de tudo. 
Tirei os dois volantes para 

ArTHur BArreTo / dCFC

deixar o time bem ofensi-
vo, mas não conseguimos 
reverter isso em gol. Ago-
ra, é pensar no America em 
casa”, disse Mário Júnior.


