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Allan Miguel garante 
Duque de Caxias focado 
no Mecão, neste sábado
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Vereador 
‘cabeça de 

palito’ não paga 
ninguém e 

fica queimado

Ator Hilton Cobra
 interpreta monólogo 
sobre Lima Barreto
 no Sesi-Caxias2

Waguinho 7 a 0
Em decisão unânime o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRERJ) absolveu  o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos 
Santos Carneiro na Ação de Investigação Judicial por abuso de poder político e econômico. Decisão beneficia ainda os deputados 
Marcio Canela e Daniela Carneiro, ambos do MDB

DH coloca Flordelis 
como ‘viúva negra’ 
na morte de pastor
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Amanheceu 
crivado de 
tiro na cara
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Bebê morta 
em perseguição 
a bandidos será 
enterrada hoje 
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PRF recolhe radares móveis 
das BRs por ordem do governo
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o produtor cultural Mar-
cos Veiga (foto) convida 
para o ‘Tributo ao Clube 
da esquina’, com a Banda 
Nave de prata, dia 29 des-
te mês, às 19h30, no Teatro 
rival petrobras. A abertura 
será da Banda Certas Can-
ções. Aquele Abraço Musi-
cal, Marcos!!! 

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

‘Tributo a Mercedes Sosa’ no Teatro Rival 
dANiel plANel/diVulgAção 

Condicionamen-
to, equilíbrio e alí-
vio do estresse: es-
ses são alguns dos 
benefícios de pe-
dalar. gostou? Não 
sabe e quer apren-
der? A lona Cultu-
ral Carlos Zéfiro, 
em Anchieta, rece-
be o evento gratuito 
“escola Bike Anjo”, 
no dia 18 (domin-
go), das 10h ao 
meio-dia. o objeti-
vo é ensinar a andar 
de bicicleta com se-
gurança, seja como 
prática de atividade 
física ou meio de 
transporte saudável 
e ecológico.

uma boa para os 
amantes do pedal, 
categoria que cresce 
a cada dia, segun-
do estatísticas re-
centes. pedalar faz 
bem!!!

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

homenagem será feita pela cantora Indiana Nomma, hondurenha radicada no Brasil

‘Traga-me a cabeça de Lima Barreto’ no Sesi Caxias
interpretado por Hilton 

Cobra, o espetáculo ‘Tra-
ga-me a cabeça de lima 
Barreto’ é atração no tea-
tro Firjan SeSi Caxias na 
próxima quarta-feira, 21, 
às 19h. Com direção de 
Fernanda Júlia, do grupo 
Nata de Teatro, da Bahia, 
e dramaturgia de luiz 
Marfuz, a peça propõe 
uma imersão na contri-
buição da obra do provo-
cativo escritor, e aproveita 
para celebrar os 135 anos 
de seu nascimento. A en-
cenação ainda homena-
geia os 15 anos da Cia dos 
Comuns e os 40 anos de 
carreira artística de Hilton 
Cobra.

O texto fictício tem 
início logo após a morte 
de lima Barreto, quando 
os eugenistas exigem a 
exumação do seu cadá-
ver para uma autópsia e 
para esclarecer como um 
cérebro inferior poderia 
ter produzido tantas obras 

literárias - romances, crôni-
cas, contos, ensaios e outros 
alfarrábios - se o privilégio 
da arte nobre e da boa escrita 
é das raças superiores. A par-
tir desse embate com os euge-
nistas, a peça mostra as várias 
facetas da personalidade e da 

genialidade de lima Barreto, 
sua vida, família, a loucura, o 
alcoolismo, sua convivência 
com a pobreza, sua obra não 
reconhecida, racismo, suas 
lembranças e tristezas. o 
projeto de montagem teatral 
de “Traga-me a cabeça de 

lima Barreto”, da Cia dos 
Comuns, foi contemplado 
com o prêmio Funarte de 
Teatro Myriam Muniz, em 
2015. o Teatro Firjan Sesi 
Duque de Caxias fica na 
rua Arthur Neiva, 100, no 
Centro.

/ VAlMyr FerreirA / diVulgAção

os dez anos 
sem Merce-
des Sosa se-

rão marcados pelo 
show da cantora hon-
durenha, radicada há 
32 anos no Brasil, in-
diana Nomma, no Te-
atro rival petrobras, 
dia 20 deste agosto, 
às 19h30. A eterna 
representante da mú-
sica latino-americana 
será homenageada no 
espetáculo “Tributo a 
Mercedes Sosa”. la 
Negra, como Merce-
des Sosa era chama-
da, deixou um legado 
por várias gerações. 
e indiana Nomma 
se sente representan-
te dessa herança. Há 
19 anos, indiana vem 
apresentando esse es-
petáculo, que acaba 
de ser aplaudidíssimo 
na Argentina. Aqui ela 
vai se apresentar ao 
lado do violonista An-
dré Siqueira e do ator 
Tomas ribas, ambos 
gaúchos.

o público carioca 

vai curtir sucessos como 
“Volver a los 17”, “duer-
me Negrito” e tantos 
outros imortalizados na 
voz de Mercedes Sosa, 
cantora-símbolo das lu-
tas da América latina 
contra o imperialismo. 
A proposta é convidar à 
reflexão pelos ideais de 
uma geração e seus her-
deiros. um convite ao 
respeito humano, à dig-
nidade e à voz do povo.  
um convite a nunca se 
calar. um show perfei-
to para o Teatro rival 
petrobras, onde força e 
resistência estão sempre 
na ordem do dia.

soBre INdIaNa 
Nomma

indiana Nomma, essa 
hondurenha/brasilei-
ra – que cresceu entre 
México, Nicarágua, 
portugal, Alemanha, 
está há 32 anos no Bra-
sil. em carreira inter-
nacional por Argentina, 
itália e Alemanha, in-
diana Nomma tem três 
Cds lançados, sendo 
que um deles, dedica-
do à música brasileira, 
esteve em 10° lugar dos 
mais vendidos no iTu-
nes de israel. indiana 
foi única representante 
do Brazilian Week em 

Bangladesh, em 2018. 
Além disso, foi finalista 
do 27º prêmio da Músi-
ca Brasileira na catego-
ria “Melhor álbum de 
língua estrangeira” em 
2016 com seu segundo 
Cd, “unexpected”, e 
novamente foi finalis-
ta, na mesma catego-
ria, com seu terceiro 
trabalho, “lessons in 
love”, na 29ª edição 
do prêmio, em 2018.

o Teatro rival petro-
bras fica na Rua Álvaro 
Alvim, 33/37 - Centro/
Cinelândia - rio de 
Janeiro. informações: 
(21) 2240-9796.

Lu galdinni no     
TopShopping

A cantora lu 
galdinni se apre-
senta no Top Mu-
sic hoje.  Aos 10 
anos, luciane co-
meçou a se inte-
ressar por música 
e se encantou pelo 
som do violão. 
Mas a certeza de 
que queria seguir 
a carreira musi-
cal veio apenas 10 
anos mais tarde, 
aos 20 anos. Tendo 
como referências e 
inspirações musi-
cais, djavan, elis 
regina, Cássia el-
ler, Marisa Monte, 
etc. A apresenta-
ção será às 19h, na 
praça de alimenta-
ção, 3º piso - ex-
pansão. o Top-
Shopping fica na 
Av. gov. roberto 
Silveira 540, Cen-
tro – Nova igua-
çu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Vereador ‘cabeça de palito’ pisa na bola

Naquela Câmara de Vereadores da Baixada 
tem um representante do povo, que só dá mau 
exemplo a seus eleitores. Marinheiro de primeira 
viagem, o ‘cabeça de palito de fósforo’, apelido 
conferido pelos colegas de plenário, adora dar 
voltas nos credores e ainda tira sarro com as pa-
radas erradas.

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

Se esconde no banheiro pra não pagar
o trambiqueiro vive cheio de gente cobrando 

na sua porta de casa e o celular não para, como 
contou um de seus puxa-sacos ao agente Cão 
Misterioso. “o Cabecinha até se esconde no ba-
nheiro da Câmara ao ver alguém que ele deve, 
chegar”. 

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

Deve cabo eleitoral da campanha 
Tem mais: até a mulher anda putaça com a figu-

ra. “estou perdendo o tesão com fulano. É muita 
gente atrás querendo receber por algum serviço 
prestado depois que ele ganhou a eleição ou até 
mesmo durante a campanha de 2016. os que ele 
deve e não paga já começaram a fazer campanha 
contra”, arrematou a número 1 do cara.

monólogo com hilton Cobra celebra a genialidade do escritor
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TRE absolve Waguinho por 7 a 0
GERAL

Além do prefeito de Belford Roxo, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
de Janeiro beneficia dois deputados por abuso de poder político e econômico
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Justiça

E. M. Capela São José escolhe poesia 
para Olimpíada de Língua Portuguesa

Belford Roxo entrega kits didáticos
para os 41 mil estudantes da rede

 rAFAel BArreTo/pMBr
rAFAel BArreTo/pMBr

um ofício divulgado on-
tem, determinando “cum-
primento imediato” da sus-
pensão da fiscalização por 
radares móveis nas estradas 
federais, as chamadas Brs, 
foi divulgado ontem pela 
polícia rodoviária Federal 
(prF). 

A medida atende a ordem 
do presidente Jair Bolsona-

ro e não vale para radares 
fixos, que continuarão fun-
cionando, e nem para rodo-
vias estaduais e municipais, 
que não são de responsabi-
lidade da prF. Segundo o 
governo, o uso dos radares 
móveis será reavaliado e 
não foi divulgado um prazo 
para que eles voltem a ser 
usados na fiscalização da 

velocidade.
A decisão foi publicada no 

“Diário Oficial da União” 
também nesta quinta, mas 
não tinha sido especificado 
quando começaria a valer. 
Bolsonaro chegou a dizer 
que seria somente na pró-
xima segunda (19). A prF, 
no entanto, já confirmado a 
suspensão dos radares mó-

veis nos estados do rio de 
Janeiro, Santa Catarina e 
Sergipe.

A medida se aplica aos se-
guintes tipos de radares mó-
veis: instalado em veículo 
parado ou sobre suporte (es-
tável); instalado em veículo 
em movimento; direcionado 
manualmente para os veícu-
los (portátil)

Corte acatou defesa de Waguinho: sustentação feita pelo procurador 

a medida só não vale para radares fixos

PRF cumpre decisão e suspende radares móveis 
reprodução

as professoras roberta e Urânia: competição importante para os alunos 

secretário denis macedo entrega kits escolares aos alunos da 
escola municipal Condessa Infante, que exibem o material 

em julgamento ter-
minado há pouco, o 
Tribunal regional 

eleitoral do rio de Janeiro 
absolveu o prefeito de Bel-
ford roxo, Wagner dos San-
tos Carneiro, o Waguinho, 
na Ação de investigação Ju-
dicial eleitoral por abuso de 
poder político e econômico, 
ajuizado pela

procuradoria regional 
eleitoral. A defesa feita pelo 
advogado eduardo damian 

foi acatada pelos sete 
membros da Corte e a

decisão beneficia ainda os 
deputados Marcio Correia 
de oliveira, o Marcio Canela 
e daniela Carneiro, ambos 
do MdB. Na ação o Sidney 
pessoa Madruga acusava o 
prefeito de usar a máquina 
administrativa para favorecer 
os dois parlamentares na 
campanha de 2018.

damian derrubou a 
sustentação feita pelo 
procurador de que nomeações 
para cargos comissionados 
feitas em vários setores da 

administração municipal 
entre julho e agosto do ano 
passado teriam acontecido 
em benefício dos então 
candidatos. eduardo 
sustentou que as nomeações 
de servidores comissionados, 
até mesmo durante o período, 
são permitidas por lei. Na 
ação o procurador pediu a 
condenação do prefeito e 
dos deputados a oito anos 
de inelegibilidade – o que 
impediria Waguinho de 
disputar a reeleição em 2020 
– e a perda dos mandatos 
dois parlamentares.

A prefeitura de Belford 
roxo, através da Secre-
taria de educação reali-
zou a entrega simbólica 
dos novos kits didáticos 
da educação infantil, 
primeiro e segundo seg-
mento do fundamental 
para os 41 mil alunos 
das escolas e creches 
da rede. os kits contêm 
dois cadernos brochu-
ras, um caderno de de-
senho, um livro didático 
(exceto para a educação 
infantil) e uma agenda 
escolar (exceto para o 
quinto ano). o primeiro 
local foi a escola Muni-
cipal Condessa infante, 
no bairro piam, depois 
a Creche Municipal 
José ignácio gonçalves 
“Ziza” e a última foi a 
escola Municipal Sar-
gento euclides. As duas 
últimas unidades ficam 
em Areia Branca. 

de acordo com o secre-
tário de educação, denis 
Macedo, que entregou 
os kits, este é o tercei-
ro ano que os materiais 
são elaborados. “esta-
mos entregando fogões, 
geladeiras, ventiladores 
e freezers para todas as 
unidades e agora os kits, 
onde todos os livros e ca-
dernos tem estampados 
as fotos de nossos alunos 
da rede. Quero destacar 
aqui o empenho trabalho 
da deputada federal da-
niela do Waguinho e do 
deputado estadual Már-
cio Canella, que traba-
lham na Câmara dos de-
putados e na Assembleia 
legislativa em busca de 
recursos para Belford 
roxo”, comentou denis 
Macedo.

 “CoNqUIsta qUe 
veIo para somar”

os diretores das três 
unidades ficaram muito 
agradecidos pelo novo 

A poesia da aluna do 5º 
ano da escola Municipal 
Capela São José, em Bel-
ford roxo, Caroline da Sil-
va, de apenas 10 anos, foi a 
escolhida na unidade para 
competir na fase municipal, 
onde serão escolhidos os 
trabalhos para representar 
a cidade na etapa estadual 
da 6ª olimpíada de língua 
portuguesa. A menina, que 
disputou com mais cinco 
alunos, explorou com muita 
imaginação e criatividade o 
meio onde vive e convive 
com familiares e amigos, 
através do tema ‘o lugar 
onde vivo’, em versos que 
chamaram a atenção dos 
jurados. A homenageada 
nesta edição é a escritora 
mineira Conceição evaris-
to, autora de diversos livros 
como “Beco de memória”, 
que aborda diversos temas 
como fome, preconceito e 
miséria. A próxima etapa 
será a regional, onde serão 
escolhidos os melhores tra-
balhos para a fase nacional. 
Belford roxo está com 28 
escolas inscritas.

de acordo com a dire-
tora da Capela São José, 
leny Cerqueira, o proces-
so de preparação das duas 
turmas de 5º ano estava 
sendo realizado há três me-
ses. “Foram três poesias de 
cada turma, sendo somente 
uma escolhida para a etapa 
municipal. das 28 escolas 
inscritas, duas poesias se-
rão escolhidas para a etapa 
estadual. escrita bem de-
senvolvida e a poesia mais 
completa com o tema são 

os critérios de escolha”, 
informou a diretora, que 
parabenizou o esforço e a 
participação no desenvolvi-
mento das poesias. “Acre-
ditamos no ensino de quali-
dade e excelência, por isso 
estamos participando dessa 
olimpíada. lá na frente, os 
alunos lembrarão de mo-
mentos como esse que fo-
ram proporcionados em um 
espaço simples e humilde, 
mas que foi a base de tudo”, 
finalizou Leny.

proCesso de
 CrIação

para as professoras do 5º 
ano, roberta garcia e urâ-
nia Santos, a competição foi 
muito importante para os 
alunos e professores. “Co-
meçamos a treinar com os 
alunos assim que a campa-
nha foi lançada a leitura de 
livros. Fizemos uma biblio-
teca na sala, onde eles com-
partilhavam os livros que 
trouxeram de casa. usamos 
também o acervo da escola. 
Além disso, fizemos mui-
to exercício de escrita e de 
como se compõe uma poe-
sia. Afastamos o medo dos 
alunos de não conseguirem 
escrever uma poesia e de 
expressarem seus sentimen-
tos para o papel”, disseram.

o corpo de jurados foi 
formado pela professora 
da escola, Cláudia Márcia, 
pela jornalista Thaysa Maia 
e pelo professor de portu-
guês, inglês e escritor, Ti-
tus Beltrão. emocionada, a 
professora elogiou todas as 
poesias. “os alunos coloca-

ram todo os seus sentimen-
tos no papel”, ressaltou. 
Thaysa parabenizou a todos 
os alunos pelo o empenho. 
“É importante que as crian-
ças se interessem pela poe-
sia e ainda mais pela escrita. 
Todos conseguiram colocar 
na poesia seus sentimentos 
e englobar muitas coisas 
em um só texto. É um pri-
vilégio para nós ouvirmos 
os alunos”, destacou. e 
por fim, Titus afirmou que 
não existe coisa melhor no 
mundo que escrever. “Você 
vai além, viaja na imagina-
ção. Todos os participantes 
se saíram muito bem. e 
ainda percebi a alegria na 
voz de todos ao recitarem”, 
concluiu.

Caroline da Silva, emo-
cionada ao conquistar o 
primeiro lugar na Capela 
São José, agradeceu a sua 
professora roberta garcia 
e recitou seu poema nova-
mente. “Confesso que foi 
bem difícil, escrevi mais de 
uma vez a poesia até ficar 
do jeito que eu queria. es-
tou me sentindo muito bem 
e animada para a próxima 
etapa”, disse a menina.

GêNeros
Os gêneros ficaram de-

finido da seguinte forma: 
poema (5º ano do ensino 
fundamental); memórias 
literárias (6º e 7º anos do 
ensino fundamental); crôni-
cas (8º e 9º anos do ensino 
fundamental); documentá-
rio (1º e 2º anos do ensino 
médio) e artigo de opinião 
(3º ano do ensino médio).

material que vai auxi-
liar no ensino dos alunos. 
“essa é mais uma con-
quista que veio para so-
mar”, exaltou a diretora do 
Condessa infante, paula 
Fernanda, ao lado de sua 
vice luciene Bastos. para 
a diretora da Creche Ziza, 
Alda Bispo, não tem pre-
ço ver as crianças felizes 
ao receberem seus kits. “É 
um governo que realmente 
se importa e está fazendo. 
Temos material, merenda 
de qualidade e ótimos pro-
fissionais. É o compromis-
so em oferecer o melhor 
as nossas crianças”, acres-
centou Alda com sua vice 
Verônica Brum.

o diretor da escola Mu-
nicipal Sargento euclides, 
Cláudio Carreira de Bar-
ros, informou que a uni-
dade é a primeira da rede 
no ideB (Índice de de-
senvolvimento da educa-
ção Básica). “o material 
vai acrescentar no ensino 

das crianças. os pais estão 
muito satisfeitos”, infor-
mou o diretor. 

Cosmerina Figueiredo, 
mãe do aluno Miguel Fi-
gueiredo, 8 anos, do se-
gundo ano da Condessa 
infante, disse que estava 
esperando ansiosamente 
pelo material. “ele é muito 
importante, pois as crian-
ças precisam para estudar 
e aprender coisas novas”, 
afirmou. Para Elisângela 
leite, mãe das meninas 
rebeca, rayssa e rayene 
da Silva, 6, 5 e 4, que es-
tudam na creche Ziza, o 
material fica mais bonito 
a cada ano. “gostei muito. 
A creche é maravilhosa e 
o ensino também”, disse 
elisângela. José luiz, pai 
de Nathan douglas, 11, do 
quinto ano da escola Mu-
nicipal Sargento euclides, 
concorda com as mães. “o 
ensino do meu filho, que é 
especial, vai melhorar com 
o material”, finalizou.  



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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Salão Estadual do Turismo já tem 64 municípios fluminenses confirmados para 
o evento que acontece entre 22 a 25 de agosto no Píer Mauã, no Centro do Rio

um atrativo a mais no interior do estado

de 22 a 25 de agos-
to, no Armazém 2 
do píer Mauá, vai 

acontecer o maior evento 
de turismo do estado do 
rio de Janeiro. Trata-se 
do Salão estadual do Tu-
rismo que vai aproximar o 
público dos atrativos turís-
ticos das cidades do inte-
rior. Cerca de 30 mil pes-
soas terão a oportunidade 
de conhecer o artesanato, 
produtos típicos, dança, 
música e muito mais, das 
cidades fluminenses. Até 
o momento 64 municípios 
já confirmaram presença 
neste grande encontro de 
turismo.

o evento contará com 
área de encantamento, 

Novas regras i
Aprovado em primeira 

discussão, pela Assembleia 
legislativa do rJ, na última 
quarta-feira,  um projeto de 
lei deternina que o processo 
de solicitação de 2ª via da 
carteira de identidade e da 
Carteira de Habilitação pode-
rá incluir o setor de achados e 
perdidos do detran-rJ . 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
estatística (iBge) mostram que 3,347 milhões 
de desempregados procuram emprego há pelo 
menos 2 anos. esse universo representa 26,2% 
(cerca de 1 em cada 4) dos desempregados no 
país no 2º trimestre.

durante encontro com reitores, na manhã 
de ontem, o ministro da educação, Abraham 
Weintraub, sinalizou com a possibilidade de 
que o bloqueio bilionário no orçamento das 
universidades e institutos federais comece a 
ser revertido a partir do próximo mês. 

reprodução/eliZeu pireS

Bloqueio i
A procuradora Neide de 

oliveira, que coordena o 
grupo de apoio ao combate 
aos crimes cibernéticos do 
Ministério público Fede-
ral, pediu a rejeição pela 
Câmara dos deputados do 
projeto de lei, que proíbe a 
suspensão de aplicação da 
internet, como WhatsApp. 

o deputado federal gelson Azevedo (pr-rJ) responde 
com muito trabalho aos mais de 28 mil votos recebidos du-
rante a eleição de 2018. Atuante, o parlamentar tem cumprido 
uma agenda cheia que inclui, principalmente, encontro com 
prefeitos fluminenses em seu gabinete em Brasília. Na pau-
ta das conversas, os gestores apresentam um píres cheio de 
demandas e, é claro, buscam recursos para seus respectivos 
municípios, que estão mergulhados na crise. Na foto, o parla-
mentar ao lado do prefeito de Miracema, Clovinho Tostes, e 
também deputado federal Juninho do pneu (deM). 

A todo vapor na Capital FederalMecanismos ii
Segundo o texto do de-

putado renato Cozzolino 
(prp), o órgão deverá criar 
mecanismos para consul-
ta on-line dos documentos 
que se encontram no setor. 
o solicitante deverá pagar a 
taxa de emissão da via caso 
não seja encontrado seu do-
cumento nesta consulta. 

Parecer ii
ela participou de debate 

na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação 
e informática sobre crimes 
cibernéticos na última quin-
ta-feira. Apresentado pelo 
ex-deputado João Arruda, 
o projeto já recebeu parecer 
favorável nessa comissão, 
onde aguarda votação.

o projeto sobre abuso 
de autoridade aprovado 
na última quarta-feira pela 
Câmara dos deputados 
poderá se converter em 
termômetro para medir o 
grau da conduta abusiva. 
entretanto não vai atingir 

que estabelece os limites 
de suas responsabilidades. 
Na opinião do  presidente 
da Câmara, rodrigo Maia 
(deM-rJ), não deve-
rá haver “judicialização” 
(seguidas contestações na 
Justiça). “para aqueles que 

de fato não passam da linha 
do seu papel institucional, 
não há problema para nin-
guém”, acrescentou.

o texto lista condutas 
de autoridades públicas e 
servidores que podem ser 
punidas por serem abusi-

vas. entre elas estão, por 
exemplo, obter provas 
por meio ilícito, decidir 
por prisão sem amparo 
legal e decretar condução 
coercitiva sem antes inti-
mar a pessoa a compare-
cer à Justiça.

Quem não deve, não teme

                                   diVulgAção 

DIreto Ao Ponto

- JÉSSiCA MoreirA/pMQ

um enorme buraco na rua 
urânio, no parque Alian, tem 
causado transtornos para quem 
passa pelo trecho. pedestres 
reclamam que acabam toman-
do um ‘jato’ de lama lançado 
pelos veículos que caem na 
cratera. de acordo com os mo-
radores da região, a prefeitura 
já recebeu vários pedidos para 
consertar o problema, mas até 
o momento nenhuma medida 
foi tomada.  eles temem que os 
acidentes possam ocorrer, prin-
cipalmente à noite, com a pouca 
iluminação na região. 

nos bairros

Buraco, esgoto e lama em rua de São João de Meriti 
horahmunicipios@gmail.com ‘Sei nem quem é esse’, diz Bolsonaro sobre Frota

BrasÍLIa - Ao ser 
questionado ontem sobre 
a expulsão do deputado 
Alexandre Frota (Sp) do 
pSl, o presidente Jair 
Bolsonaro disse desco-
nhecer o parlamentar. 
“Sei nem quem é esse”. 

Bolsonaro, que tam-
bém é filiado ao PSL, 
conversou com a impren-
sa nesta manhã, na porta-
ria do palácio da Alvora-
da, antes de seguir para a 
agenda do dia no palácio 
do planalto. Na última ter-
ça-feira, o partido decidiu 
expulsar o deputado Ale-
xandre Frota. A expulsão, 

 reprodução/FACeBook 

onde os visitantes pode-
rão conhecer os atrativos 
turísticos do estado; bal-
cões das regiões turísticas 
em que o público poderá 
conhecer mais detalhes 
dos destinos; local para 
comercialização, onde es-
tarão empresários do tu-
rismo e artesões; no audi-
tório acontecerá o “núcleo 
do conhecimento”, onde 
haverá um ciclo de pales-
tras durante os quatro dias 
de evento. No palco acon-
tecerão as apresentações 
culturais e no telão de led 
serão exibidos vídeos e 
fotos das cidades do inte-
rior.

No “espaço do Conhe-
cimento”, entre os assun-
tos que serão abordados, 
estão: “Marketing de 

brasil

Evento no Armazém 2 do Píer Mauá contará com área de encantamento para os visitantes

por unanimidade, não acarre-
tará na perda do mandato de 
Frota, que poderá permanecer 
como deputado em outra sigla 
e já tem convites de filiação a 
outros partidos.

o pedido de expulsão de 
Frota partiu da deputada Car-
la Zambelli (pSl-Sp). Se-
gundo a parlamentar, a situ-
ação de Frota no partido era 
“insustentável”. Nos últimos 
dias, Frota passou a criticar 
publicamente o governo e o 
presidente, e chegou a decla-
rar que estava decepcionado 
com Bolsonaro e com a falta 
de articulação do presidente 
com os parlamentares.

Novo faz ‘política velha” 
durante a campanha 

um discurso era de que 
não haveria mais pri-
vilégios com o dinhei-
ro público, pois estava 
chegando a “nova po-
lítica”. Assim falavam 
em coro com a turma 
do pSl os candidatos 
a deputado pelo Novo, 
mas seis meses a posse 
dos deputados, a banca-
da do partido na Câma-

ra dos deputados mos-
tra o contrário. Quatro 
parlamentares da le-
genda gastaram juntos 
r$ 5.074,49 da cota do 
gabinete com alimenta-
ção. Quem mais gastou 
foi gilson Marques, 
de Santa Catarina. ele 
usou quase a metade e 
desse total, e pediu res-
sarcimento até de água, 
café e sanduíche. 

Conteúdo Aplicado ao Tu-
rismo”, “Tendências de mer-
cado no setor de Turismo” e 
“Airbnb x Hotelaria Tradi-

cional”. Serão apresentados, 
ainda, painéis sobre turismo 
étnico ecológico, turismo de 
experiência e turismo eco-

lógico. o tema “Turismo, 
cidade e mobilidade: um 
olhar sobre o rio de Janei-
ro” discutirá as recentes 

mudanças de infraestrutura e 
mobilidade no rio de Ja-
neiro e alguns dos efeitos 
para moradores e turistas
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“Juventude na Praça” estará
neste sábado em Duque de Caxias
Programa é da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude

proJeTo de iNCluSão

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

diVulgAção

Flamengo: Bruno Henrique projeta 
clássico contra o Vasco da gama Richard pede ‘coração na ponta da 

chuteira’ no Clássico dos Milhões

atacante acredita em bom desempenho 
do rubro-negro frente ao clube da coli-

Ação utiliza o esporte como meio de transformação social e estará nos 92 municípios

AlexANdre VidAl/FlAMeNgo

Semana de Clássico dos 
Milhões! em mais um dia 
de preparação para o con-
fronto contra o Vasco, o 
elenco rubro-negro seguiu 
trabalhando na manhã de 
ontem (15), no Ninho do 
urubu. o técnico Jorge 
Jesus aproveitou a ativida-
de para realizar um treino 
tático com a equipe visan-
do a partida deste sába-
do (17), às 19h, no Mané 
garrincha. Antes do trei-
namento, o atacante Bru-
no Henrique conversou 
com a imprensa, falou so-
bre o retrospecto recente 
favorável ao rubro-negro 
no clássico e projetou um 
jogo difícil diante do ad-
versário.

- o jejum (de 12 jogos) é 
mérito total do Flamengo, 
que está sabendo se impor 
nos clássicos, principal-
mente com o Vasco. espe-

ramos manter esse retros-
pecto. Clássico se resume 
a detalhes, e o Mister está 
preparando a equipe muito 
bem. Queremos chegar na 
liderança neste primeiro 
turno ainda. Vamos buscar 
o jogo para surpreender o 
Vasco - afirma.

Bruno Henrique afir-
mou que não tem favorito 
em um clássico entre Fla-
mengo e Vasco, mas que o 
Mengão fará de tudo para 
sair com a vitória em Bra-
sília.

- Sabemos que o Vas-
co está em uma crescente 
com o Vanderlei, está bem 
consistente. Mas clássico 
é diferente, não tem favo-
rito, e vamos fazer o que 
temos feito, jogar pressio-
nando. Temos uma torci-
da grande em Brasília e o 
apoio vai ser importante - 
destaca.

Mais um capítulo da 
história do Clássico dos 
Milhões será escrito neste 
sábado (17), às 19 horas, 
no estádio Mané garrin-
cha. pela 15ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, 
Vasco da gama e Flamen-
go se enfrentam em Brasí-
lia. Com a sétima melhor 
campanha do torneio após 
a chegada de Vanderlei 
luxemburgo, o Cruzmal-
tino buscará ampliar a sé-
rie invicta e colar de vez 
nas equipes que brigam 
por vagas nos torneios 
continentais.

uma das armas vasca-
ínas para o duelo com o 
rubro-Negro é richard. 
o volante foi contratado 
no segundo semestre a 
pedido da nova comissão 
técnica para ajudar no 
fortalecimento do meio-
-campo. Com ele dentro 
do gramado, o time só foi 
superado uma vez, no jogo 
contra o grêmio, marcado 
por um grave erro de ar-
bitragem quando o placar 
estava favorável ao gi-
gante da Colina.

- o momento bom. A 
gente vem de uma sequ-
ência boa sem derrotas. É 
importante nessa compe-
tição você sempre somar 
pontos. o Vasco é um time 
enorme, e estou muito fe-

volante vem sendo importante para o vasco no Brasileiro e tem moral com Luxa

rAFAel riBeiro/VASCo.CoM.Br

A cidade de du-
que de Caxias 
foi escolhida 

para, amanhã, sábado 
(17), dar o pontapé ini-
cial ao “Juventude na 
praça”, um programa 
da Secretaria estadual 
de esporte, lazer e Ju-
ventude (SeelJe), que 
percorrerá os 92 muni-
cípios levando diver-
sas ações voltadas para 
o público de 15 a 29 
anos. o principal obje-
tivo é dar protagonismo 
às juventudes do estado 
demonstrando seus po-
tenciais e talentos, uti-
lizando o esporte como 
meio de transformação 
social.

para Felipe Bornier, 
secretário estadual de 
esporte, lazer e juventu-
de, “a prática esportiva 
é uma grande aliada na 
integração social, além 
de fomentar a importân-
cia de uma vida saudá-
vel, despertando talen-
tos e mudando a vida 
das pessoas”.

o evento, que acon-
tecerá na praça do paci-
ficador, no Centro, das 
9h às 17h, contará com 
o apoio da prefeitura 
de duque de Caxias, da 
Fundec e do Conselho 

Municipal da Juven-
tude, levará diversas 
atividades esportivas e 
culturais por toda pra-
ça, compondo os jovens 
historicamente excluí-
dos das políticas públi-
cas em um ato de inclu-
são social. durante o 
dia, quem passar por lá 
terá à disposição inúme-
ros serviços públicos, 
como o cadastro único 
(id Jovem), isenção de 
rg, orientação jurídica, 
entre outros. Além dis-
so, para os que desejam 
iniciar a vida profissio-
nal, o evento levará uma 
oficina que ensinará as 
melhores práticas na 
criação de um currícu-
lo e a possibilidade do 
cadastro no banco de 
jovem aprendiz.

A SeelJe também 
convidou a nutricionista 
luciana Novaes, mes-
tre em saúde pública, 
para realizar uma pa-
lestra sobre orientação 
alimentar aliada à práti-
ca de exercícios físicos 
contra a obesidade.

CoNfIra os
 servIços 

-esporte itinerante: 
Torneio de Basquete 
3x3, Futmesa e ping-
-pong;

- Modalidades espor-
tivas: karatê, kung-Fu, 
Judô especial, Capoei-
ra, lambaeróbica, Zum-
ba e Treinamento Fun-
cional;

- Atividades Cultu-
rais: Grafiteiros, Break 
dance, Hip-hop, Bata-
lha de rima, roda de 
poesia, Ballet e Afoxé;

- educação: programa 
de Fomento aos grê-
mios estudantis, pales-
tra de Cuidados com 

saúde mental nas es-
colas e divulgação dos 
cursos profissionalizan-
tes;

- defesa Civil: Simu-
lação de primeiros So-
corros;

- Serviços públicos: 
Barbearia, Manicure, 
design de Sobrancelhas, 
isenção de rg, Cadas-
tro Único (id Jovem), 
orientação Jurídica, Va-
cinação, prevenção de 
gravidez na Adolescên-

cia, distribuição de pre-
servativos e prevenção 
à dengue;

- empregabilidade: 
Cadastramento para Jo-
vem Aprendiz, Ônibus 
de emissão de Cartei-
ra de Trabalho, Oficina 
de Currículo, palestras 
sobre “Profissões do 
Futuro”, “O Desafio do 
primeiro emprego” e 
“Como se portar numa 
entrevista”;

- Tecnologia: Mostra 

de robótica, Mostra de 
recursos de inovação e 
games e Mostra de Cur-
sos Técnicos;

- políticas de Segu-
rança: projeto Blitz 
educativa, Conscienti-
zação detran educativa 
e Simulador de embria-
guez; e

- Cidadania: deba-
te “Juventude Negra e 
periférica”. (Fonte: As-
sessoria de imprensa / 
SeelJe)

liz por estar aqui. eu vim 
pra cá não apenas para jogar 
mais, mas principalmente 
para ajudar o clube a recu-
perar seu espaço. estou me 
doando e vou sempre me es-
forçar ao máximo para errar 
o menos possível e ajudar - 
afirmou o camisa 25.

embora o adversário 
ocupe a terceira colocação 
e brigue pela liderança, ri-
chard não acredita que o 
mesmo entrará em campo 
como favorito. o camisa 
25 lembrou que os detalhes 
costumam definir o vence-
dor quando se trata em par-
tidas dessa magnitude. Até 
mesmo por conta disso, o 
volante pediu atenção total 

ao Almirante durante os 90 
minutos. A postura, segun-
do ele, tem que ser a mesma 
do confronto com o goiás.

- o clássico é importan-
tissímo, e temos que ganhar. 
A partida será em Brasília, 
mas o mando de campo é 
nosso e precisamos fazer 
um bom jogo. Chegamos 
mais confiantes. A vitória 
fora de casa trouxe ainda 
mais motivação para o nos-
so grupo. Fazia um tempo 
que o Vasco não vencia fora 
de casa. Clássico é decidido 
detalhe e geralmente ven-
ce aquele time que melhor 
sabe aproveitar as oportuni-
dades. Vamos fazer de tudo 
para sairmos de campo com 

a vitória - declarou o volan-
te, acrescentando logo em 
seguida.

- A expectativa é a melhor 
possível. estamos muito 
concentrados nessa semana, 
aqui só se fala nesse clás-
sico, uma partida extrema-
mente difícil, assim como 
todas do Brasileirão. Quan-
do se trata de clássico, o co-
ração tem que estar na ponta 
da chuteira, até porque nin-
guém quer perder clássico, 
sair derrotado de lá. Vamos 
procurar terminar essa de 
trabalho bem para que tudo 
dê certo no sábado e a gente 
consiga colocar em prática 
tudo que estamos fazendo 
de bom - concluiu richard.
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Câmara realiza audiência de 
prestação de contas da Saúde

6

A cidade conta com 946 estabelecimentos de saúde, entre públicos, privados e filantrópicos

PolítIcA 

 diVulgAção

a partir da esquerda: presidente felipinho, vereadores mauricio morais e moquetá, 
subsecretário Cristian e o subsecretário Carlos alberto, que apresentou o relatório

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Iniciativa em parceria com a secretaria de educação começa em três escolas municipais  Um em cada quatro desempregados procura trabalho há pelo menos 2 anos

Projeto Coleta Seletiva nas
Escolas é implantado em Meriti

Taxa de desemprego do país
recua para 12% no trimestre

BeTo FrANZeN

JoSÉ CruZ / AgêNCiA BrASil

durante três horas, a 
Comissão de Saúde 
da Câmara Municipal, 

presidida pelo vereador Fernan-
do Bernardes Carvalhal, Fer-
nandinho Moquetá, coordenou 
audiência pública, na tarde da 
última quarta-feira, que apresen-
tou o relatório de gestão do 1º 
Quadrimestre de 2019 da Secre-
taria municipal de Saúde (Se-
mus) de Nova iguaçu. Com um 
orçamento estimado em r$ 370 
milhões no ano atual, a cidade 
conta 946 estabelecimentos de 
saúde, entre públicos, privados e 
filantrópicos, para o atendimen-
to de uma população residen-
te em Nova iguaçu de 800 mil 
pessoas, além de moradores de 
outros 52 municípios que tam-
bém são atendidos pela rede da 
cidade.

- o ano de 2019 iniciou com 
os desafios redobrados aguar-
dando as novas diretrizes do Mi-
nistério da Saúde e da Secretaria 
de estado de Saúde, com a pers-
pectiva de apoio sistemático, no 
campo do financiamento das 
ações e serviços de saúde. por 
parte do Ministério da Saúde 
foram apresentadas as deman-
das de habilitação, como a da 
upA Austin, que aguarda publi-

cação de portaria. por parte da 
Secretaria de estado de Saúde, 
o aporte financeiro advindo dos 
programas de co-financiamento 
para Atenção Básica, SAMu, 
upA, Assistência Farmacêutica 
e procedimentos Ambulatoriais 
de Média e Alta Complexidade 
tem sido uma solução paliati-
va para o subfinanciamento do 
SuS – explicou o subsecretá-
rio de planejamento da Semus, 
o sanitarista e epidemiologista 
Carlos Alberto Silva e Souza.

Todas as ações da Secretaria 
no 1º quadrimestre foram apre-
sentadas em números em rela-
ção aos seguintes temas: vigilân-
cia em saúde; ações do Comitê 
de vigilância em óbito materno, 
infantil e fetal; ações do Comitê 
de assessoramento das ações de 
controle da dengue e dos vírus 
da Chikungunya e Zika; saúde 
do trabalho; vigilância sanitária; 
vigilância ambiental; vigilância 
epidemiológica; prevenção ao 
tabagismo, álcool e outras dro-
gas; entre outros. destacam-se 
2.110 procedimentos cirúrgicos 
e 2.749 procedimentos obste-
trícios realizados neste período. 
Carlos Alberto salientou que o 
fechamento de maternidades na 
cidade de Belford roxo, vizi-
nha à Nova iguaçu, tem elevado 
muito a procura das gestantes à 

A prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da Se-
cretaria Municipal de Am-
biente e Sustentabilidade, 
está implantando o projeto 
Coleta Seletiva nas escolas. 
As primeiras unidades a re-
ceberam a iniciativa foram 
o Ciep 132 Municipalizado 
São João Bosco, em Éden 
na última quarta-feira e o 
Ciep 180 Municipalizado 
presidente João goulart, no 
bairro Araruama (ontem). 
Hoje, será a vez do Ciep 
138 Municipalizado dauta 
Jobert Barreto, em Vila Ti-
radentes.

“esta iniciativa conta 
com a parceria da Secre-
taria Municipal de educa-
ção. inicialmente o projeto 
será implantado nessas três 
escolas, mas o objetivo é 
alcançar o total de 10 uni-

dades. estamos oferecendo 
palestras para os professo-
res, que serão multiplica-
dores para os alunos, e tam-
bém para os profissionais da 
cozinha e da limpeza, para 
que estes também possam 
separar o lixo seco do lixo 
úmido. Queremos mostrar 
aos jovens a importância da 
educação ambiental, pois 
precisamos preservar as 
nossas áreas verdes”, expli-
cou o secretário municipal 
de Ambiente e Sustentabili-
dade, André Mazoni.

o projeto será dividido 
em duas etapas. A primeira 
com orientação para fun-
cionários e professores e a 
segunda com palestras de 
educação ambiental para os 
alunos, com diversos temas. 
As escolas estão recebendo 
duas bags e duas lixeiras, 

sendo uma para papel e ou-
tra para metal, plástico e vi-
dro reciclável.

durante o encontro a dona 
de casa ilka Maria do Nas-
cimento, que está realizan-
do um projeto comunitário 
de canteiro de plantas feito 
com pneus e materiais reci-
clados, também recebeu o 
apoio da equipe da secreta-
ria. “um morador chamado 
leandro começou com este 
projeto. A prefeitura reali-
zou a limpeza do local, que 
estava com muito lixo, e 
ele juntou moradores para 
ajudar a plantar e, agora, 
para manter. ele começou 
em uma parte do bairro e 
eu contribui com o local 
em frente à escola. e agora, 
com o apoio deste projeto, 
vamos incluir os nossos jo-
vens”, explicou ilka.

No segundo trimestre, a 
taxa de desemprego do país 
recuou para 12%, percentual 
inferior aos 12,7% do primei-
ro trimestre deste ano e aos 
12,4% do segundo trimestre 
de 2018.

A taxa caiu em dez das 27 
unidades da Federação na 
passagem do primeiro para o 
segundo trimestre deste ano, 
segundo os dados divulgados 
ontem pelo iBge. As maiores 
quedas ocorreram no Acre, de 
18% para 13,6%, Amapá, de 
20,2% para 16,9%, e em ron-
dônia, de 8,9% para 6,7%. 
Nas outras 17 unidades da 
Federação, a taxa se manteve.

Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2018, a 
taxa subiu em duas unida-
des, roraima (de 11,2% para 
14,9%) e distrito Federal (de 
12,2% para 13,7%), e caiu em 

três: Amapá (de 21,3% para 
16,9%), Alagoas (de 17,3% 
para 14,6%) e Minas gerais 
(de 10,8% para 9,6%). Nas 
demais unidades, a taxa ficou 
estável.

BUsCa por
 empreGo

um contingente de 3,35 
milhões de desempregados 
no país procura trabalho há 
pelo menos dois anos. isso 
equivale a 26,2% (ou cerca 
de uma em cada quatro) pes-
soas no total de desocupados 
no Brasil. os números do 
segundo trimestre deste ano 
são recorde desde o início 
da série histórica da pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
domicílios Contínua (pNAd 
Contínua), em 2012.

os dados foram divulgados 
ontem pelo instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística 
(iBge). Segundo os núme-
ros, no segundo trimestre 
de 2018 o contingente de 
desempregados procurando 
trabalho há no mínimo dois 
anos tinha menos 196 mil 
pessoas, ou seja, era de 3,15 
milhões.

No segundo trimestre de 
2015, o total era de 1,43 mi-
lhão de pessoas, ou seja, me-
nos da metade do segundo 
trimestre deste ano.

“A proporção de pessoas à 
procura de trabalho em perí-
odos mais curtos está dimi-
nuindo, mas tem crescido nos 
mais longos. parte delas pode 
ter conseguido emprego, mas 
outra aumentou seu tempo de 
procura para os dois anos”, 
avalia a analista da pNAd 
Contínua Adriana Beringuy.

(Fonte: Agência Brasil).

Maternidade Mariana Bulhões, 
o que contribui para o número 
expressivo de partos.

o secretário de Saúde de 
Nova iguaçu, Manoel Barreto 
de Souza oliveira leite, que é 
vice-presidente do Conselho de 

Secretários de Saúde do esta-
do do rio, não esteve presente 
à audiência por compromissos 
junto ao Conselho, de última 
hora, no mesmo horário da reu-
nião. o subsecretário de Aten-
ção especializada de urgência e 

emergência da Semus, Cristian 
Ferreira, participou da mesa que 
conduziu os trabalhos, ao lado 
dos vereadores Mauricio Mo-
rais, membro da Comissão de 
Saúde da Câmara, e do presi-
dente da Casa, Felipe rangel 

garcia, Felipinho ravis. A 
vereadora renata da Tele-
mensagem, Alcemir gomes 
e dr Cacau também partici-
param da audiência. (Fonte: 
Arlete Silva / Assessoria de 
imprensa / CMNi)
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Flordelis pode ter participado da 
morte de Anderson, afirma DH

7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

flordelis ao chegar na delegacia da Barra para prestar depoimento 

reprodução/ArQuiVo peSSoAl

Especializada não descarta o envolvimento no crime da própria viúva ou de 
outros filhos do casal. Motivação seria a administração dos bens da família

reprodução

Facção tem como líder pastor 
que ordenou ataques a terreiros 

Cartaz na fachada da igreja do Bonde de Jesus

A delegacia de Ho-
micídios de Nite-
rói, itaboraí e São 

gonçalo (dHNiSg) não 
descarta o envolvimento 
da deputada federal Flor-
delis ou de outros filhos 
do casal no assassinato do 
pastor Anderson do Car-
mo, marido da parlamen-
tar. A especializada instau-
rou um segundo inquérito 
para dar continuidade nas 
investigações que apon-
tam ainda como motiva-
ção principal no crime a 
administração dos bens da 
família.

Anderson foi morto em 
16 de junho, na casa da fa-
mília, em pendotiba, Nite-
rói, região Metropolitana 

do rio. Flávio dos Santos 
rodrigues e lucas Cézar 
dos Santos de Souza, filhos 
do casal, já foram indicia-
dos e estão presos. eles 
foram transferidos ontem 
da carceragem da especia-
lizada, em Niterói, para o 
presídio de Benfica, na 
Zona Norte do rio, onde 
irão continuar cumprindo 
o mandado de prisão pre-
ventiva. 

A delegada Bárbara 
lomba, titular da dH, in-
formou que há indicação 
de outros envolvidos no 
crime. “A motivação não 
é individual do lucas e do 
Flavio, ela é global. Tem 
uma motivação final, que é 
quem tinha interesse tam-
bém no crime além deles 
dois. Se a ação criminosa 

tivesse se encerrado no 
lucas e no Flavio, o in-
quérito já teria sido encer-
rado, e ele foi continuado. 
Houve encerramento do 
primeiro inquérito por ra-
zões procedimentais, de 
prazos de encerramento. A 
motivação seria por moti-
vações financeiras, em ra-
zão da administração dos 
bens familiares”, explicou. 

 fLávIo deIxoU 
peLo Na arma 

Ainda de acordo com 
lomba, a pistola encon-
trada no quarto de Flavio, 
que foi comprovada pela 
perícia ser a arma do cri-
me, havia um pêlo. “Cole-
tamos material biológico 
do Flavio e o resultado do 
laudo deu positivo, o pêlo 

Braço do PCC roda em Arraial do Cabo

Décio Gouveia Luiz 
morava em Búzios 

diVulgAção

o  braço direito de Marcos 
Willians Herbas Camacho, mais 
conhecido como Marcola, prin-
cipal liderança do primeiro Co-
mando da Capital (pCC), facção 
que atua principalmente em São 
paulo e comanda rebeliões, as-
saltos, sequestros e assassinatos, 
foi preso na última terça-feira por 
agentes da 132ª dp (Arraial do 
Cabo), em Arraial do Cabo, re-
gião dos lagos. 

de acordo com as investiga-
ções, décio gouveia luiz teria 
assumido o lugar de rogério 
Jeremias de Simone, o gegê do 
Mangue, que morreu após uma 
emboscada na reserva indígena 

A polícia Civil investiga o 
envolvimento de pastores da 
Assembleia de deus Ministé-
rio de portas Abertas com as 
ações de intolerância religiosa 
em duque de Caxias.  eles te-
riam ordenado a traficantes do 
Bonde de Jesus, que destruis-
sem terreiros de religiões de 
matriz africana no município. 

Segundo apurou a polícia, 
uma “filial”  do “quartel-ge-
neral” do bonde foi montada 
no condomínio Santa Helena, 
perto do parque paulista, local 
alvo da operação realizada na 
última quarta-feira. Na ação 
oito suspeitos foram presos. 

para os agentes, o pastor 
que ordenou os ataques atua 
na Assembleia de deus em 
Sarapuí, também em Caxias. 
A 62ª dp (imbariê), 

informou que Alvaro Ma-

Exército veta fuzil para cidadão comum 
e libera pistolas 9 mm e ponto 45

Acidente em perseguição mata 
criança em Duque de Caxias 

Operação fecha cerco contra policiais do tráfico 

A compra de fuzis por cidadãos 
comuns foi vetado pelo exército 
Brasileiro , mas liberou o acesso a 
pistolas que antes eram de uso res-
trito das forças de segurança, como 
a 9mm e a .45 (foto). As regras 
constam de uma portaria publicada 
ontem no diário oficial da união. o 
texto regulamenta um dos decretos 
sobre armas do presidente Jair Bol-
sonaro, que foi publicado em junho.

A portaria define quais armas são 

classificadas de uso permitido, que 
podem ser adquirido por qualquer 
pessoa que cumpra os requisitos le-
gais para ter uma arma; e as de uso 
restrito, que só podem ser usados 
por categorias específicas. os fuzis 
de diversos calibres, como 5.56mm 
e 7.62mm, foram classificados 
como restritos, ou seja, não po-
dem ser adquiridos pelo cidadão 
comum.

Já pistolas como a 9mm para-

A pequena lavina gomes 
esteves, de apenas 1 anos e três 
meses, completados na última 
quarta-feira, morreu num acidente 
após carro da família ser atingido 
por veículos de criminosos que 
fugiam de uma perseguição po-
licial na noite quarta na rodovia 
Washington luiz, na altura da re-
duc, em Caxias.

ela chegou a ser levada para 
o Hospital Adão pereira Nunes, 
também em Caxias, onde já che-
gou sem vida. No veículo, havia 
outras seis pessoas e duas delas 
ficaram feridas e já tiveram alta. 
Na manhã de ontem, a família da 

menina esteve no instituto Médi-
co legal (iMl) do município para 
liberar o corpo da criança.

Mãe do bebê, a subgerente pa-
trícia dos Santos gomes esteves, 
de 36 anos, estava muito emocio-
nada. Ela contou que a filha estava 
com a babá e que ambas voltavam 
do mercado quando bateram no 
carro em que elas estavam.

“A lavina acordava cedo, bei-
java meu esposo, depois vinha até 
mim. ela era uma criança tran-
quila. Não acabou com a nossa 
família. A vida não acabou. deus 
vai nos dar forças para criarmos 
os outros filhos”, disse a mãe de 

lavina.
Segundo patrícia, a família 

já havia sido vítima da violência 
que assola a cidade quando foram 
assaltados. No entanto, os crimi-
nosos só levaram os pertences. o 
velório será na manhã de hoje no 
Cemitério da Taquara, em Santa 
Cruz da Serra, em Caxias.

durante a noite, a polícia Civil 
fez uma perícia no local. Nenhum 
dos suspeitos havia sido preso até 
o fechamento desta reportagem. 
Quem tiver qualquer informação 
que leve a prisão dos suspeitos 
pode ligar pra o disque-denúncia 
através do número (21) 2253.1177. 

Nove policiais militares do 9º 
BpM (rocha Miranda), na Zona 
Norte do rio, foram denunciados 
à Auditoria da Justiça Militar por 
envolvimento com o tráfico de 
drogas. A acusação foi detalhada 
em entrevista coletiva do Minis-
tério público sobre o balanço da 
operação realizada para sufocar a 
ação do tráfico em nove estados. 
A maioria dos denunciados com-
punha o estado-Maior, ou seja, 
estavam logo abaixo do coman-
do da unidade.

o promotor de Justiça lúcio 
pereira disse que não é possível 
determinar a mesada recebida 
pelos policiais, mas citou valores 
semanais entre r$ 2 mil, r$ 5 
mil e até r$ 20 mil, dependendo 
da importância do cargo. “Havia 
um (valor de propina) fixo e um 
eventual: ‘estou com um fulano 
preso e três fuzis, vamos conver-
sar?’ É difícil precisar o valor na 
negociação”, exemplificou o in-
vestigador.

o esquema foi descoberto 

através da interceptação telefôni-
ca de um pM que ainda não era 
do 9º BpM. ele se aproximou do 
líder do tráfico na Serrinha, Zona 
Norte da cidade, e começou a ne-
gociata. “A facção que domina a 
Serrinha tem por prática a corrup-
ção de agentes públicos em todos 
os lugares onde atua. esse policial 
contatou policiais do batalhão fa-
zendo a intermediação entre a li-
derança do complexo da Serrinha 
e negociou a propina”, explica o 
promotor lúcio pereira.

laquias Santa rosa, o peixão, 
também prega. “ele é pastor 
nessa igreja, ele e o pastor 
que ordenou os ataques”, 
afirmou o delegado Túlio Pe-
losi.

A influência de “Peixão” 
no Terceiro Comando puro 

(TCp), comunidade que do-
mina favelas como Vigário 
geral e Cidade Alta, aumen-
tou depois da morte de Fer-
nandinho guarabu e a cúpula 
da facção no morro do den-
dê, na ilha do governador, 
em junho deste ano.

de Aquiraz, no Ceará. o titular da 
132ª dp (Arraial do Cabo), renato 
Mariano, informou que a prisão foi 
importante para cortar uma possí-
vel relação e expansão da facção 

Encontrado morto em São gonçalo 
reprodução

reprodução/polÍCiA CiVil

A morte de um homem, iden-
tificado apenas como Igor (foto), 
de 22 anos, está sendo investi-
gada por agentes da divisão de 
Homicídios de Niterói, itaboraí e 
São gonçalo (dHNiSg). o cor-
po dele foi encontrado na manhã 
de ontem, no bairro guaxindiba, 
em São gonçalo, na região Me-
tropolitana do rio. 

de acordo com a especiali-
zada, existe a possibilidade do 
homem ter sido baleado na Br-

101 e corrido para uma rua ás 
margens da rodovia em busca 
de socorro, vindo a óbito na rua 
general Savari, no bairro gua-
xindiba.

Agentes da dH foram até o 
local e realizaram a perícia do 
corpo do homem. Ainda não há 
informações sobre a autoria e a 
motivação do crime. o corpo foi 
levado para o instituto Médico 
legal (iMl) de Tribobó, em São 
gonçalo.

que estava na arma é do 
Flavio”, afirmou Bárbara 
lomba. ela ainda declarou 
que em momento algum 

Flávio voltou atrás de sua 
confissão. 

A polícia Civil também 
encontrou um celular na 

cela do Flavio, que está 
sendo periciado para saber 
se o suspeito usou o apa-
relho.

para o rio.
“ele é uma das lideranças do 

pCC que atuava diretamente no 
roubo de banco e carro forte em 
São paulo. A prisão é importan-
te porque, além de devolver um 
criminoso de alta periculosidade 
e possibilitar que ele responda na 
Justiça, afastamos a possibilidade 
de mais um elo de contato entre 
criminosos de São paulo e do 
rio. ele estava estabelecido tem-
porariamente em Arraial, tinha 
comprado uma casa de luxo em 
Búzios e pretendia montar uma 
pousada e morar definitivamente. 
ou seja, abriria uma porta para 
um grande elo entre as facções”.

bellum e a 45 glock Automatic 
foram classificadas como de uso 
permitido – ou seja, podem ser 
adquiridas pelo cidadão comum. 
As duas arma, antes, eram de uso 
restrito de forças de segurança.
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Queimados já gastou R$ 71,7 
milhões com unidade 24 horas

Elizeu Pires
elizeupires.com

Dentadura é encontrada na garganta 
de homem uma semana após cirurgia

MArCoS oliVeirA/AgêNCiA SeNAdo

CETHID é administrada pela OS que recebe R$ 825 mil por mês sem contrato licitatório

Mesmo com o investimento milionário, Centro Especializado de Tratamento 
de Hipertensão e Diabetes (CETHID) não atende dentro do que foi planejado

A administração que 
permitiu que a 
única maternidade 

do município de Queima-
dos fechasse por falta de 
recursos para continuar 
realizando partos, cirur-
gias, internando e fazendo 
atendimento de 24 horas, 
é a mesma que optou por 
bem mais para manter 
uma unidade que não faz 
nada disso. Trata-se do 
Centro especializado de 
Tratamento de Hiperten-
são e diabetes (CeTHid), 
que é gerido por uma or-
ganização social, a As-
sociação Social de Saúde 
Humanizada, recontratada 
este ano sem licitação pelo 
prefeito Carlos Vilela. 
Atualmente a oS recebe 
r$ 825 mil por mês, qua-
tro vezes mais que Casa de 
Saúde Bom pastor, que fe-
chou nas portas em 2014, 
ano em que a oS tinha 
um contrato no valor glo-
bal de r$ 12,3 milhões, o 
equivalente a mais de r$ 
1 milhão mensais. os con-
tratos firmados para man-
ter o CeTHid entre abril 
de 2013 e março deste ano 

estados UNIdos - A dentadura 
de um paciente ficou presa em sua gar-
ganta durante uma operação de rotina 
e só foi encontrada depois de oito dias.
o homem de 72 anos queixou-se de 
dificuldades de deglutição e estava 
tossindo sangue antes que os médicos 
encontrassem a prótese.
ele visitou o Hospital universi-
tário James paget, em Norfolk, 
diversas vezes depois de passar 
por uma cirurgia e transfusões de 
sangue para corrigir as compli-
cações de um procedimento no 
abdômen.
detalhes do caso foram publi-
cados na revista “BMJ Case 
reports”, na qual os autores reco-
mendam que dentaduras sejam 
retiradas antes da anestesia geral.

dIfICULdades
para Comer

Seis dias após a cirurgia para remover 
um caroço inofensivo de sua parede 
abdominal em 2018, o homem foi ao 
departamento de emergência britânico 
e disse aos médicos que não conseguia 

ingerir alimentos sólidos.
os médicos acreditavam que o proble-
ma era causado por uma infecção respi-
ratória e os efeitos colaterais de ter um 
tubo colocado em sua garganta durante 
a cirurgia, e prescreveram antibióticos e 
esteroides.

munDo

Homem de 72 anos descobriu objeto seis dias após cirurgia para 
remover caroço inofensivo de sua parede abdominal em 2018, 
quando disse que não conseguia ingerir alimentos sólidos.

somam r$ 71.774.492,82. 
Apesar dos recursos ga-
rantidos, os usuários da 
rede municipal de saúde 
de Queimados reclamam 
que o Centro que a pre-
feitura divulga como de 
excelência não é lá essa 
coisa toda. para conseguir 
marcar uma uma simples 
consulta, revelam, é pre-

ciso madrugar e passar 
por uma espera não infe-
rior a 30 dias, enquanto 
o retorno ao médico para 
apresentação de exames, 
reclamam, pode demorar 
até seis meses.

o Centro especializa-
do de Tratamento de Hi-
pertensão e diabetes foi 
inaugurado no final de 

2010, mas o sistema da 
prefeitura só disponibili-
za os contratos firmados 
para a gestão terceirizada 
dele a partir de 2013.

o contrato mais anti-
go referente ao CeTHid 
disponível no sistema 
é o de número 034, fir-
mado em 19 de abril de 
2013, com valor global 

Nova iguaçu lança serviço Família Acolhedora
Abrigar, amparar, pro-

teger e confortar. este é o 
significado da palavra ‘aco-
lher’. e estas são algumas 
das ações que norteiam o 
serviço ‘Família Acolhe-
dora’ que será lançado pela 
prefeitura de Nova igua-
çu, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (SeMAS), na última 
quarta-feira.

o projeto visa buscar fa-
mílias que se disponham 
a acolher em suas casas, 
crianças ou adolescentes 
afastados do convívio fa-
miliar de origem por meio 
de medida de proteção. o 
objetivo do serviço é inter-
romper o ciclo de violação 
de direitos dos acolhidos.

“É um projeto que vai 
oferecer uma nova alterna-
tiva de acolhimento para 
crianças e adolescentes em 
situações de risco e vulne-
rabilidade. É uma opção 
mais humana, que vai pro-
porcionar a estas crianças 
um amparo emocional mais 
seguro”, explica o prefeito 
rogerio lisboa

o serviço foi regulamen-
tado por lei municipal (lei 
4.790 de 05 de setembro de 
2018) e estabelece bolsa-
-auxílio para apoiar nos cus-
tos dos acolhidos, meninos 
e meninas de 0 a 18 anos, 
inclusive aqueles com defi-
ciência. Todo o processo de 
acolhimento e reintegração 
familiar será acompanhado 

pela equipe técnica do ser-
viço, composta por uma co-
ordenadora, uma psicóloga, 
uma assistente social, e um 
assistente administrativo, em 
conjunto com a Vara da in-
fância e da Juventude.

“o acolhimento é provisó-
rio. Não se trata de adoção. 
As famílias terão uma guarda 
especial e temporária”, escla-
rece a secretária da SeMAS, 
elaine Medeiros.

famÍLIa 
aCoLhedora Não 

é empreGo
embora estabeleça bolsa-

-auxílio às famílias que aco-
lherão as crianças e adoles-
centes, o Família Acolhedora 
não é um emprego, mas sim 
um trabalho voluntário. “este 
serviço deve ser prestado por 
pessoas da comunidade, 
com disponibilidade de ofe-
recer carinho e cuidado aos 
acolhidos que não podem 
continuar com suas famí-
lias”, explica elaine Medei-
ros.

para se tornar uma Família 

Acolhedora, os interessa-
dos devem ter mais de 21 
anos, residir em Nova igua-
çu e em imóvel com espa-
ço e condições adequadas 
ao acolhimento, ter boas 
condições de saúde física e 
mental, disponibilidade de 
tempo e capacidade de dar 
afeto aos acolhidos, além 
de não possuir registro de 
antecedentes criminais. “É 
importante também que 
não haja discordância entre 
os membros da família e 
que ela não tenha interesse 
em adoção”, ressalta a se-
cretária de Assistência So-
cial, lembrando que a guar-
da é apenas temporária.

As famílias podem se 
inscrever diretamente nos 
CrAS e CreAS do muni-
cípio e também na sede do 
serviço ‘Família Acolhedo-
ra’, na rua dr. luiz guima-
rães, 956, no prédio da Se-
MAS. A equipe técnica do 
serviço entrará em contato 
com os interessados para o 
agendamento das próximas 
etapas do processo seletivo.

diVulgAção/pMNi

Tecnologia chega a maternidade de 
Duque de Caxias com energia solar

preocupada com a redução dos 
gastos com energia elétrica, a prefei-
tura de duque de Caxias dá mais um 
passo importante para a economia do 
município. esta semana, a Secretaria 
Municipal de obras começou a insta-
lar os painéis solares na Maternidade 
de Santa Cruz da Serra, que será inau-
gurada no ano que vem e será refe-
rência no estado. A primeira unidade 
de saúde beneficiada com o sistema 
foi o Hospital do olho Júlio Cândi-
do de Brito, no bairro dr. laureano, 
inaugurado em dezembro de 2017. o 
secretário municipal de obras, João 
Carlos grilo, acompanhou a instala-

ção das primeiras placas fotovoltaicas 
no prédio.

A Maternidade de Santa Cruz da Ser-
ra ocupa uma área construída de 4.714 
metros quadrados. para conclusão das 
obras que estavam paralisadas há mui-
tos anos a prefeitura está investindo 
mais de r$ 11 milhões, obtidos pelo 
prefeito Washington reis em Brasí-
lia, junto a órgãos federais e através de 
emendas parlamentares. localizada na 
Avenida Automóvel Clube, principal 
do bairro e de fácil acesso, a materni-
dade funcionará com equipamentos 
modernos.

Com dois pavimentos, a maternida-

de terá centro materno-infantil com 
80 leitos, sendo 65 obstétricos, 12 
para cirurgias ginecológicas, três 
para isolamento, além de berçário 
com quatro incubadoras, quatro 
berços aquecidos para assistência a 
recém-nascidos que necessitem de 
cuidados especiais e um berçário de 
cuidados intensivos (uTi Neonatal) 
com cinco berços. A unidade contará 
também com atendimento ambula-
torial de pré-natal, puerpério, gine-
cologia, puericultura, fonoaudiolo-
gia, serviço social, triagem neonatal 
(teste do pezinho, teste da orelhinha) 
e imunização.

Prefeitura lançou serviço através da SEMAS: mais conforto

de r$ 12.374.915,94. de-
pois vieram os contratos 
050/2014 e 057/2016 no 
mesmo valor, somando 
r$ 37,1 milhões. Foram 
firmados ainda os contra-
tos 062/2016, 021/2017 e 
045/2018, no valor de r$ 
9,9 milhões cada um, che-
gando a r$ 29,7 milhões.

Como o contrato 

051/2018 já venceu e não 
houve tempo para uma 
nova licitação, a pre-
feitura fez um contrato 
emergencial de seis me-
ses, o 051/2019, no va-
lor de r$ 4.950.000,00,

o espaço está aberto 
para manifestação da 
administração munici-
pal de Queimados.
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Turma da Melhor idade entra 
no mundo da inclusão digital
Objetivo do Telecentro é oportunizar o acesso e a manipulação da informação virtual e digital

Luis Eduardo
(Luisinho)

telecentro da prefeitura mais presente promove aulão para a turma da terceira idade

o Telecentro do 
prefeitura Mais 
presente, do bair-

ro Siderópolis, promoveu 
na manhã da última terça-
-feira, o primeiro aulão 
com a turma da Melhor 
idade. o objetivo dessa 
ação foi oportunizar o 
acesso e a manipulação 
da informação virtual e 
digital, além de desenvol-
ver atividades de cunho 
social, valorizando o le-
gado de experiências dos 
idosos participantes.

o gestor do Telecentro, 
gustavo Frazão, disse que 
é importante proporcionar 
essa inclusão aos alunos, 
por meio de uma didáti-
ca simples e professores 
pacientes e motivados. 
“em nossa rotina, tarefas 
simples como fazer um 
recibo de aluguel, marcar 
uma consulta, comprar ou 

pagar uma conta depen-
dem do computador ou 
da internet. diante disso, 
propomos contribuir com 
a preparação e capacita-
ção de alunos com mais 
idade, com pouca ou ne-
nhuma habilidade em in-
formática e vida digital”, 
contou gustavo.

os conhecimentos 
passados para os alu-
nos foram informações 
e atividades básicas com 
apresentação do compu-
tador, seus componen-
tes e principais sistemas, 
bem como alguns progra-
mas: de edição de texto, 
planilhas, internet e vida 
digital.

o professor Flávio Fer-
reira contou que a inclu-
são digital proporciona 
a melhor idade além de 
conhecimentos básicos e 
uma nova maneira de vi-
ver. “Hoje, infelizmente, 
há muitos idosos com o 

emocional abalado que 
afetam principalmente a 
saúde física. Com a che-
gada do curso, muitos já 
perceberam que não im-
porta a idade, eles ainda 
podem conquistar. e este 
curso é uma conquis-
ta importantíssima para 
cada um”, disse.

o secretário de Ação 
Comunitária, Marcus Vi-
nicius Convençal lem-
brou que o Telecentro 
Comunitário promove 
inclusão para todas as 
idades e ajuda a comba-
ter o chamado analfabe-
tismo digital. “o espaço 
recebe a população para 
demandas espontâneas, 
mas também é utilizado 
para realização de cursos 
gratuitos importantes para 
o desenvolvimento pesso-
al”, afirmou.

o prefeito Samuca Silva 
disse que é fundamental 
esse movimento de inclu-

voltA reDonDA

diVulgAção/pMr

unidades médicas recebem equipamentos Pessoa com deficiência ganha 
semana de valorização na cidade 
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Computadores vão reforçar atendimento

diVulgAção/pMQ 

Inscrições para o II seminário de educação especial 
e Inclusiva de Resende seguem até o dia 20 de agosto

diVulgAção/pMAr

Aproximadamente r$ 172 mil 
acabam de ser investidos pela pre-
feitura de Quatis na aquisição de 
novos equipamentos de informá-
tica para as unidades médicas que 
formam a rede de atenção básica 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
A informação é do prefeito Bruno 
de Souza (MdB), segundo quem 
a compra dos equipamentos “visa 
agilizar o funcionamento admi-
nistrativo dos postos de saúde e o 
atendimento à população através 
do SuS (Sistema Único de Saú-
de)”.

A aquisição dos novos equipa-
mentos foi realizada com recursos 
do Ministério da Saúde libera-
dos para a prefeitura por meio de 
emendas parlamentares inseridas 
no orçamento da união. A inclu-
são das emendas ocorreu a pedi-
do do prefeito Bruno de Souza. 
As emendas que possibilitaram a 
compra são de autoria do depu-
tado federal Alexandre Serfiotis 
e do ex-deputado federal Felipe 
Bornier, ambos do pSd. Bornier 
apresentou sua emenda durante a 
legislatura 2015-2018. Atualmen-
te, ele é secretário de esportes, 
lazer e Juventude do governo do 
estado do rio de Janeiro.

        - Nossos objetivos bási-
cos ao autorizar a compra destes 
equipamentos para as unidades 
médicas foram melhorar as con-
dições de trabalho dos servidores 
da saúde e tornar mais rápidos os 
procedimentos de atendimento 
ao cidadão. Além disso, com a 
instalação dos equipamentos nas 
unidades de saúde, trilhamos um 
passo importante em busca da im-
plantação do prontuário eletrônico 
dos moradores assistidos nas uni-
dades – declarou o prefeito, des-
tacando novamente “o esforço do 
deputado Alexandre Serfiotis e do 
ex-deputado Felipe Bornier junto 
ao governo Federal em busca de 
melhorias a favor da população 
quatiense nos serviços essenciais”.

A prefeitura de resende rea-
lizará a Semana de Valorização 
da Pessoa com Deficiência com 
vários atrativos, entre os dias 21 
e 30 de agosto, no município. 
As atividades são desenvolvidas 
com o apoio do Conselho Mu-
nicipal dos direitos das pessoas 
com Deficiência (CMDPC) e das 
Secretarias de educação, Assis-
tência Social e direitos Humanos 
e Saúde. A principal atividade da 
programação será o ii Seminário 
de educação especial e inclusiva 
de resende (Seeir), que será pro-
movido nos dias 29 e 30 de agos-
to, na Associação educacional 
dom Bosco (AedB), na Ave-
nida Coronel professor Antônio 
esteves, no Campo de Aviação.

para participar do seminário, 
os interessados devem se ins-
crever até o dia 20 de agosto, 
terça-feira, por meio do endereço 
eletrônico seeir.educar@gmail.
com, passando o nome completo 
e número do CpF. A Secretaria 
de educação oferece 120 vagas 
para o evento, que é gratuito e 
terá o tema “políticas, práticas 
pedagógicas especializadas e 
acessibilidade ao currículo esco-
lar”.

No dia 29, quinta-feira, às 
13h30, o seminário terá a aber-
tura cultural. Às 14h, haverá pa-
lestra temática sobre “políticas 
públicas e a educação especial 
inclusiva”. A partir de 16h, serão 
desenvolvidas oficinas relacio-
nadas às práticas pedagógicas 
especializadas. Às 18h, terá ou-
tra abertura cultural. Já por volta 
de 18h30, será iniciada a palestra 
sobre “Acessibilidade ao Cur-
rículo e o papel Mediador”. No 
dia 30, sexta, a abertura cultural 
será às 8h30. Às 9h, será minis-
trada palestra com o tema “po-
líticas públicas e Adaptações 
Curriculares”. Às 10h30, terá um 
momento para relatos de experi-
ências. Às 13h30, terá nova aber-
tura cultural. Às 14h, começará a 
explanação sobre “Acessibilida-

A diretora administrativa da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Jaqueline Azevedo, informou 
que, entre outros equipamentos e 
acessórios, foram adquiridos pela 
prefeitura, 59 computadores, mais 
de 30 impressoras, 11 notebooks, 
dez projetores com os respectivos 
telões e 11 roteadores. pelo me-
nos 50 por cento das unidades de 
atenção básica do Município já re-
ceberam os novos equipamentos 
e a previsão é de que a instalação 
nos outros postos aconteça até o 
final do ano. Na foto, a Clínica da 
Família, cuja localização fica no 
bairro Nossa Senhora do rosário.

- Tanto as unidades de saúde da 
área urbana quanto aos postos si-
tuados na zona rural do Município 
estão sendo contemplados com 
os novos computadores e demais 
equipamentos de informática – 
disse Jaqueline, acrescentando 
que “no caso da aquisição dos 
projetores e telões, a medida vai 
possibilitar a realização de ativida-
des educativas para a comunidade 
e de atividades voltadas à capaci-
tação dos profissionais lotados nas 
unidades de saúde de Quatis”.

Com a instalação dos novos 
computadores nos postos da rede 
municipal de saúde, o lançamen-
to de dados a respeito do atendi-
mento nas unidades em sistemas 
interligados com o Ministério da 
Saúde vai ser ampliado. entre 
estes sistemas, estão o Sistema 
Nacional de regulação, o e-SuS 

(Sistema Único de Saúde) e o pro-
grama Nacional de imunizações.

os dois primeiros sistemas per-
mitem o lançamento de informa-
ções a respeito de consultas, pro-
cedimentos e tratamento de alta 
complexidade, entre outros dados. 
Já através do sistema de imuniza-
ções, é possível ter o levantamento 
real sobre a aplicação de vacinas 
em cidadãos de todas as faixas 
etárias, e de todos os municípios 
brasileiros.

em menos de duas semanas, 
esta foi a segunda aquisição de 
novos equipamentos para a Secre-
taria Municipal de Saúde anuncia-
da pela prefeitura de Quatis. No 
final de julho, o programa TFd 
(Tratamento Fora do domicílio) 
recebeu duas vans zero quilôme-
tro, compradas pelo Município 
com recursos da ordem de r$ 360 
mil, também liberados mediante 
emendas parlamentares, aprova-
das no orçamento do Ministério 
da Saúde.

uma das emendas que permiti-
ram a liberação dos recursos para 
a compra dos veículos também 
é de autoria do deputado federal 
Alexandre Serfiotis (pSd). Já a 
outra foi apresentada na legislatu-
ra passada da Câmara dos depu-
tados pelo ex-deputado Marcelo 
Mattos (pHS). Cada uma das vans 
adquiridas tem capacidade para 
transportar dez pacientes, sendo 
que três lugares são reservados aos 
cidadãos com deficiência motora. 

de ao Currículo e o olhar sobre as 
potencialidades”.

A gerente de projetos de inclu-
são do Cemae (Centro Municipal 
de Atendimento ao educando), 
Caroline Vieira, explicou que atu-
almente são atendidos em torno de 
628 alunos com deficiências, trans-
torno global de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas 
unidades especializadas e nas esco-
las regulares, com auxílio de salas 
de recursos, da rede municipal de 
ensino. ela reforçou sobre a impor-
tância da promoção da valoriza-
ção das pessoas com deficiências, 
destacando que o cronograma do 
evento visa ao desenvolvimento de 
políticas públicas e à identificação 
do potencial das habilidades indi-
viduais.

— o objetivo da Semana é 
enaltecer a valorização da pessoa 
com deficiência, além de colocar 
em evidência suas habilidades. A 
conscientização é um processo que 
envolve todos os segmentos da so-
ciedade, principalmente, a área da 
educação, que pode proporcionar 
recursos primordiais para o desen-
volvimento da criança. o evento 
é bem abrangente, oferecendo na 
agenda, por exemplo, a realização 
de fórum sobre empregabilidade 
e dados sobre a atual articulação 
do mercado da região na questão 
inclusiva. Além disso, desde o ano 
passado, a Secretaria de educa-
ção passou a elaborar o seminário 
como reconhecimento à necessi-
dade de fortalecer a educação es-
pecial inclusiva junto aos centros 

especializados, profissionais da 
rede, cuidadores e intérpretes. o 
diferencial do Seeir desta segunda 
edição será a programação de sete 
oficinas sobre autismo e deficiên-
cias intelectual, visual e auditiva. 
No ato da inscrição por e-mail, o 
profissional receberá um link de 
volta para escolher a oficina de in-
teresse – frisou.

A gerente Caroline Vieira acres-
centou que o Seeir contará com 
a participação de profissionais 
renomados do iTA (instituto Tec-
nológico de Aeronáutica), uFF 
(universidade Federal Fluminen-
se), uFrrJ (universidade Federal 
rural do rio de Janeiro), ines (ins-
tituto Nacional de educação dos 
Surdos) e o ConBraSd (Conselho 
Brasileiro para Superdotação), 
dentre outros.

ela também informou que have-
rá exposição de trabalhos, oficinas 
e articulação com as famílias das 
pessoas com deficiências nas uni-
dades especializadas e entidades, 
que são: Cedevir (Centro educa-
cional Municipal de Atendimento 
a Deficientes Visuais de Resen-
de); Cemear (Centro Municipal de 
Atendimento ao Autista de resen-
de); Cedear (Centro Municipal de 
Atendimento educacional espe-
cializado a Deficientes Auditivos 
de resende); Associação pestalo-
zzi; e escola Municipal Bilíngue 
rompendo o Silêncio, além do 
Programa Gente Eficiente. O cro-
nograma especial das unidades 
deve ser consultado por telefone 
ou no local.

são digital, principalmen-
te para a terceira idade.  
“o investimento em tec-
nologia é um passo para 
a conquista do progresso. 

estamos promovendo, 
cada vez mais, esse acesso 
oportunizado pelos tele-
centros. estamos sempre 
desenvolvendo atividades 

para a melhor idade de 
Volta redonda com re-
cursos importantes para 
aprimoramento pesso-
al.”, finalizou Samuca.

quAtIs resenDe



Você está consciente das 

mudanças que precisam 

ser realizadas no campo 

profissional, para dar 

ordem à sua vida daqui 

para frente. Tudo está mudando! 

Mas você é levado a se expressar com 

qualidade e entendimento da situação. 

Busque ser claro e cuidadoso com as 

palavras.

Você é levado a examinar 

as suas posturas em 

relação ao progresso 

e à prosperidade. 

Os caminhos estão 

abertos, mas é preciso ter coragem 

e desprender-se de medos que 

camuflam a sua visão. Tenha atenção 

com o ego e com relações que 

desafiam a sua autoestima.

Áries

Os projetos e as 

relações com os amigos 

estão abertos. Inicia-

se uma nova fase, 

inclusive de interação 

com os amigos. Mas é necessário 

entender o cenário familiar, que 

segue em mudanças e apresenta-se de 

uma forma caótica.

Touro

As metas são 

edificadas e 

estabelecidas num 

cenário propício para 

inovar. É um dia 

importante para interagir com as 

metas e com a relação com o futuro. 

Mas o céu pede atenção com a 

comunicação, que segue em conflitos 

e desafios. Há a necessidade de se 

afastar de algumas pessoas.

Gêmeos

Uma nova forma 

de perceber a vida 

traz evidência e 

destaque aos seus 

projetos. Os estudos, a 

interação com as ideias e a fé seguem 

favorecidos. Mas é preciso dar 

atenção ao setor financeiro, que segue 

com altos e baixos e acentua cortes 

necessários.

Câncer

Leão

Uma noticia é boa e 

lhe traz inovações para 

os estudos e na forma 

de se relacionar com 

uma pessoa importante 

para a experiência. É 

imprescindível abrir a mente para 

novos campos e novas possibilidades. 

O cenário traz limitações, para que 

possa ser flexível.

Virgem

Você está mudando 

a forma de trabalhar 

e está desenvolvendo 

novos hábitos, o que 

é ótimo para o seu 

crescimento profissional. O céu pede 

atenção na interação com equipes e 

com pessoas que estão instáveis ou 

sentindo a necessidade de se afastar. 

Não resista às mudanças.

Libra

O céu lhe permite inovar 

o relacionamento e abre 

as portas do amor. Se 

estiver sozinho, inicia-

se um novo ciclo. Mas 

é importante entender e encarar a 

inflexibilidade do cônjuge ou o próprio 

desafio de interagir com uma pessoa 

que está resistente às mudanças.

Escorpião

É um dia positivo para 

inovar assuntos em 

família ou destinados ao 

imóvel. Busque analisar 

a situação e permitir 

a entrada do novo. Os 

cenários que mais pedem inovação 

são o seu trabalho e a sua rotina. 

Seja flexível para interagir com as 

mudanças.

Sagitário

Os caminhos estão 

abertos para interagir 

com uma nova vida e 

com uma nova forma de 

se relacionar. É um dia 

excelente para se comunicar e trocar 

com pessoas que o deixam feliz. Mas 

é necessário selecionar quem são as 

pessoas certas e, por isso, a autoestima 

fica em destaque.

Capricórnio

O céu aborda situações 

novas em família e 

o quanto isso abrem 

o p o r t u n i d a d e s 

para lidar com 

investimentos de uma 

forma mais autêntica e independente. 

O cenário ativa afastamentos e 

desafios para interagir com uma 

pessoa específica.

Aquário

Está inserido num 

ambiente novo e em 

progresso. É uma fase 

que precisa estar aberto 

para novas situações 

e ser flexível para interagir com as 

mudanças. Existem situações que 

podem acentuar cortes e imprevistos 

no trabalho. Tenha atenção com o 

trânsito e com a comunicação.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
PROCESSO Nº 4545/2019.
Para: SMfRP.
     AUTORIZO e RATIfICO, 
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, IV da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
PARECER da Controladoria Geral do Município de fl. 52 

e parecer da Procuradoria Geral do Município as fls. 46 a 
48, em favor da Empresa KASA MED DISTRIBuIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS hOSPITALARES 
LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 10.438.280/0001-78 no 
valor de R$ 5.266,24 (cinco mil, duzentos e sessenta 
e seis reais e vinte e quatro centavos). 

   Solicito emissão de nota de empenho.

Porto Real, 15 de agosto de 2019.

LUIZ fERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

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.° 235, DE 15 DE AGOSTO DE 2019.
Conceder ao servidor JOSÉ ROChA JORDÃO, Diretor da 
Contabilidade, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao 
período de 2018/2019, conforme processo nº. 1051/2019, a 

contar de 16.08.2019. 
                               Nova Iguaçu, 15 de agosto de 2019.

Felipe Rangel Garcia
Presidente

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO
  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

15 DE AGOSTO DE 2019. PUBLICADO EM 16/08/2019 
– CÓD-PMBR 151.

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

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

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MuNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SE-
MAD

PORTARIA Nº2857/SEMAD/2019 DE 14 DE AGOSTO 
DE 2019. 
Excluir: ESTER GOuVEIA DE OLIVEIRA, da PORTARIA 
Nº 2788/SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no Jor-
nal hora h em 13/08/2019.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Republicado por ter saído com incorreção.

PORTARIA Nº2863/SEMAD/2019 DE 15 DE AGOSTO 
DE 2019. 
Excluir, ROSILENE PEREIRA MAGALhÃES, da PORTA-
RIA Nº 2798/SEMAD/2019, DE 14/08/2019, publicada no 
Jornal Hora H em 15/08/2019.

PORTARIA Nº2864/SEMAD/2019 DE 15 DE AGOSTO 
DE 2019. 
Excluir, RENATA BARBOSA DA SILVA, da PORTARIA Nº 2816/
SEMAD/2019, DE 12/08/2019, publicada no Jornal hora 
h em 13/08/2019.

PORTARIA Nº2865/SEMAD/2019 DE 15 DE AGOSTO 
DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes  
relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
MAIARA ROSA DE PAULA
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA
EDSON VANDER DA SILVA MACHADO
GLEISON RAMALHO LEITE JUNIOR
GEISA CELESTE DE OLIVEIRA TATAGIBA
RENATA GOMES FONSECA

PORTARIA Nº2866/SEMAD/2019 DE 15 DE AGOSTO 
DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, OLGA SILVA SANTOS, para exercer o cargo 
de Vice - Diretor de Escola, símbolo CC-9, na Ciep 074 
Municipalizado Casemiro Meireles, na Secretaria Munici-
pal de Educação.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº2806/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, 
PuBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: CLAuDINE SOuZA DA SILVA;
LEIA-SE: CLAuDIANE SOuSA DA SILVA.

NA PORTARIA Nº2862/SEMAD/2019 DE 14/08/2019, 
PUBLICADA EM 15/08/2019
ONDE SE LÊ: SONIA REGINA DA SILVA;
LEIA-SE: SONIA REGINA DOA DA SILVA.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 
CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

Despacho do Secretário (Processo nº 52/4594/2018). 
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade Pre-
gão Presencial - SRP Nº 008/2019, cujo o objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
INSuMOS DA CONSTRuÇÃO CIVIL PARA ATENDER A 
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ, ad-
judicando seu objeto as empresas: METINOX 2004 CO-
MERCIAL 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 CONSTRu-
ÇÃO 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 julgamento/mapa de lances e Ata de 
adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão para Re-
alização 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.

Republicado por ter saído com incorreção.

Despacho do Secretário (Processo nº 50/0003/2018). 
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TO-
MADA DE PREÇOS Nº 002/2019, cujo o objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DO PRO-
JETO DO TRABALhO TÉCNICO SOCIAL NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA PPI INTERVENÇÕES EM FAVELAS – 
SANEAMENTO INTEGRADO – BAIRRO SÃO LEOPOL-
DO NO MuNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudican-
do seu objeto a empresa: GRADuX BRASIL EIRELI EPP, 
no valor de R$ 464.952,99 (Quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noven-
ta e nove centavos). Conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da 
Comissão Permanente de Licitação as fls. 1867 a 1871 e 
ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Muni-
cípio as fls. 575 a 583 e 992 e da Controladoria Geral do 
Município as fls. 1990 a 1993. Em 13 de agosto de 2019.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS

DEVOLuÇÃO DE PRAZO                              
Ref.: Processo: N° 52/0094/2018 e 
Contrato: N° 002/SMO/2019
Contratante: Município de Belford Roxo
Contratada: Salutar Empreendimentos e Construções 
Eireli-EPP.
Fica devolvida a contagem de prazo da Obra de Cons-
trução da Nova Praça Jairo Musser, situada na Rua José 
dos Santos Rodrigues, s/nº, no Bairro Sargento Roncalli 
no município de Belford Roxo – RJ, a partir de 14/8/2019 
com término em 21/01/2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS

Mat. 60.60/494                                  

CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO 
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO

SECRETARIA MuNIICPAL DE EDuCAÇÃO
CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO

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

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

VOTO DO RELATOR
Pela análise efetuada ao que se refere à documentação 
apresentada a este conselho e considerando o pronun-
ciamento do Secretário Municipal de Educação propomos 
ao colegiado que seja CONCEDIDO PARECER FAVO-
RÁVEL A CRIAÇÃO E FuNCIONAMENTO DA CREChE 
MuNICIPAL PROFESSORA TÂNIA MARIA DA SILVA 
LIMA  , ministrando Educação Infantil – Creche 02 ( dois) 
anos de idade em regime de funcionamento integral , 03 ( 
três ) anos de idade em regime de funcionamento parcial 
e  Pré-escola –  de  4 a 5 cinco  anos de idade  em regime 
de funcionamento parcial . 
CONCLuSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Infantil acompanha o voto do Re-
lator.

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

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

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

Presidente do Conselho Municipal de Educação.
Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 16/SEMASC/2019, DE 15 DE AGOSTO 
DE 2019
 Dispõe sobre a divulgação do resultado dos recursos do 
indeferimento de inscrições de candidatos para a etapa 
de entrevista do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 
001/SEMASC/2019.
O ILuSTRÍSSIMO SENhOR SECRETÁRIO DA ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MuNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 1.549, de 06 de abril de 
2017, e considerando o teor do Edital do Processo 
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ATOS OFICIAIS

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

Seletivo Simplificado nº 001/SEMASC/2019, mais preci-
samente os itens 11.2, alínea “d” e 11.11, que dispõem, 
respectivamente, sobre hipóteses de interposição de 
recursos e prazos recursais, após a devida análise dos 
recursos interpostos em face da divulgação do resultado 
preliminar, que consta no item 12.2 do edital,
RESOLVE:
ART. 1º.  Em prosseguimento ao Processo Seletivo Sim-
plificado, Edital n° 001/SEMASC/2019, após a análise 
e julgamento dos recursos pela Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado, ficam deferidos os seguintes can-
didatos para composição do resultado final (aprovados e 
cadastro de reserva) a ser divulgada conforme item 12.2 
do edital (dia 20/08):

Nº de inscrição Pontuação 
obtida

235 67

332 56

419 52

372 57

320 64

ART. 2º. Ficam indeferidos os seguintes recursos dos 
candidatados abaixo selecionados pelos motivos corres-
pondentes:

Nº de inscrição MOTIVO DO INDEFERIMENTO

11

Mesmo após a reanálise documental verifica-
-se que a candidata não alcançou a pontuação 
mínima para a aprovação vindo a obter um to-
tal de 49 pontos.

242

Mesmo após a reanálise documental verifica-
-se que a candidata não alcançou a pontuação 
mínima para a aprovação vindo a obter um to-
tal de 46 pontos.

140

Mesmo após a reanálise documental verifica-
-se que o candidato não alcançou a pontuação 
mínima para a aprovação vindo a obter um to-
tal de 28 pontos.

ART. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 82/41842

PORTARIA Nº_018/GDP/2019, DE 10 DE JANEIRO DE 
2019 
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
                  RESOLVE:
REVOGAR a Portaria nº 2240/GP/2018 de 19 de novem-
bro de de 2018, publicada em 20/11/2018 e RETIFICAR 
a Portaria nº 2170/GP/2018 de 18 de setembro de 2018, 
publicada em 19/09/2018 e que aposentou voluntaria-
mente, por Idade, a servidora MARLY CORRÊA LON-
TRA, matrícula nº 10/06.519, efetiva no cargo de Meren-
deira, admitida no Município em 04/04/1995, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no 
art. 40, §1º, III, “b” da Constituição Federal e art. 63 c/c 
art. 88, Lei nº 083/2006, com proventos mensais e propor-
cionais, no valor de R$ 1.193,99 (um mil, cento e noventa 
e três reais e noventa e nove centavos), correspondentes 
à proporcionalidade de 8.569/10.950, sobre o vencimento 
base (LC 131 de 26/04/2012), conforme contido nos autos 
do processo administrativo PMBR nº 04/0001771/2017 e 
PREVIDE nº 2017/00197. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
19 de setembro de 2018.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17 

REPuBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº0026/GDP/2019, DE 22 DE JANEIRO DE 
2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
                  RESOLVE:
APOSENTAR, por Invalidez, a servidora ELISANGELA 
PORFÍRIO DA SILVA, matrícula nº 10/07.651, efetiva no 
cargo de Professor – 1ª a 4ª Série D, admitida no Municí-
pio em 19/10/1995, lotada na SEMED, com fundamento 
no art. 40, §1º, do inciso I, da Constituição Federal, com 
redação dada pelo art. 6º A, da EC 41/2003, introduzi-
do pela EC 70/2012 c/c art. 60, §1º, da Lei nº 083/2006, 
com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 
2.012,31 (dois mil e doze reais e trinta e um centavos), 
sendo R$ 1.490,60 (um mil, quatrocentos e noventa re-
ais e sessenta centavos) referente à proporcionalida-
de de 8.222/10.950 sobre o vencimento base do cargo 
(Lei Complementar nº 131 de 26/04/2012) e R$ 521,71 
(quinhentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), 
quantia referente a triênio proporcional, benefício previsto 
no art. 67 da Lei Complementar nº 14 de 1997 - conforme 
contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 

04/0002742/2018 e PREVIDE nº 2018/00683. Esta porta-
ria entrará em vigor na data de sua publicação, produzin-
do efeitos a partir de 27 de abril de 2018.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17

REPuBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº_210/GDP/PREVIDE/2019, 15 DE AGOS-
TO DE 2019.
Considerando a determinação do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, constante no processo nº 
222854-8/2011,
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
                  RESOLVE:
REVOGAR a Portaria nº 2267/GP/2016, de 13 de dezem-
bro de 2016, publicada em 14 de dezembro de 2016 e 
RETIFICAR a Portaria nº 911/GP/2011, de 05 de setem-
bro de 2011, publicada em 06 de setembro de 2011 e que 
aposentou compulsoriamente, o servidor ANTONIO FER-
NANDES DE ARAUJO, matrícula nº 10/04.558, efetivo no 
cargo de Médico Ginecologista, lotado na SEMuS, com 
fundamento no art. 40, §1º, II, da Constituição Federal e 
do art. 61 da LC nº 083/2006, com proventos mensais e 
proporcionais, no valor de R$ 507,30 (quinhentos e sete 
reais e trinta centavos), conforme contido nos autos do 
processo administrativo PMBR nº 04/0003651/2009 e 
PREVIDE nº 2009/01504. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
23 de dezembro de 2008.

PORTARIA Nº 211/GP/PREVIDE/2019, DE 15 DE AGOS-
TO DE 2019.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
   RESOLVE:
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a RuAN 
ChAGAS DA ROChA  e JOSÉ RICARDO RIBEIRO 
DA ROCHA, na condição de filho e cônjuge da ex-ser-
vidora ADRIANA LIMA ChAGAS DA ROChA, matrícula 
10/07,549, aposentada em 22/10/2018, através da Porta-
ria nº 2216 de 22/10/2018, publicada em 23/10/2018, no 
Jornal hora h, falecida em 09/06/2019, com fundamento 
no art. 40, § 7º, II, da Constituição Federal, com redação 
dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 73, II, 74, I, 75, §3º, II, 
IV, b, 6 da Lei Complementar nº 083/2006, com proventos 
mensais e integrais no valor de  R$ 2.356,01 (dois mil, 
trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo), à ra-
zão de 100% do valor dos proventos, sendo  R$ 1.745,19 
(um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezenove 
centavos), a título  de vencimento base do cargo  (LC 723 
de 1999)  e R$ 610,82 (seiscentos e dez reais e oitenta  
e dois centavos), correspondentes à 35% (trinta e cinco 
por cento) de adicional de tempo de serviço  – triênio (art. 
67, da LC 014/1997), com divisão de 50% da importân-
cia total para cada um dos beneficiários, até que o filho 
alcance a maioridade e de forma vitalícia, para o viúvo, 
conforme contido no Processo PREVIDE n° 00469/2019. 
Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 09 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 212/GDP/PREVIDE/2019, DE 15  DE 
AGOSTO DE  2019.
Considerando a determinação do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, através do nº 231-779-1/2018;
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
  RESOLVE:
Retificar a Portaria n° 1387/GP/2018,  de 18 de julho de 
2018, publicada em 19 de julho de 2018, no Jornal hora 
h, e que concedeu a Aposentadoria por Invalidez a ser-
vidora Márcia Colaço Gonçalves, matrícula nº 10/06.126, 
efetiva no cargo de Professora de 1ª a 4ª Série “D”, da 
SEMED, com fundamento legal no art. 40, §I do inciso I,  
da CF/88 com redação dada pela EC nº 41/2003, intro-
duzido pela EC 70/2012 c/c art. 60, §1º da LC 83/2006, 
com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 
2.185,59 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e cin-
quenta e nove centavos), sendo R$ 1.490,78 (um mil, 
quatrocentos e noventa reais e setenta e oito centavos),  
correspondentes à proporcionalidade de 8.223/10.950, a 
título  de vencimento base do cargo  (LC 131/2012), e R$ 
694,81 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e 
um centavos), correspondentes a 35% (trinta e cinco por 
cento) de adicional de tempo de serviço – triênio, confor-
me previsto no art. 67 da LC 14/1997, conforme contido 
nos autos do processo PMBR nº 04/6585/2017 e PREVI-
DE nº 00327/2018. Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 
14 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 213/GDP/PREVIDE/2019, DE 15 DE 
AGOSTO DE  2019
Considerando o parecer do Tribunal de Contas do Esta-
do do Rio de Janeiro exarado no processo nº 201.567-
2/2019, 
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,  
                   RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 2219/GP/2018 de 22 de outubro de 
2018, publicada em 23 de outubro de 2018 e que retifi-
cou a Portaria nº 1634/GP/2018 de 02 de agosto de 2018, 
publicada em 03 de agosto de 2018, no Jornal hora “h” 

e que Aposentou por Invalidez o servidor Marcos Fontes, 
matrícula nº 10/018.273, efetivo no cargo de Trabalha-
dor Braçal, admitido no Município em 24/05/2000, lota-
do na SEMOB, com fundamento no artigo 40,§ 1º, inci-
so I, da CF/88, com redação dada pelo art. 6º -A, da EC 
nº 41/03, introduzido pela EC 70/12 c/c art. 60, §1º da 
LC                     nº 083/06, com proventos mensais e 
proporcionais, na quantia de R$ 1.324,64 (um mil, trezen-
tos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), 
sendo R$ 849,95 (oitocentos e quarenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos), correspondentes à proporcio-
nalidade de 8.006/12.775, a título de vencimento base do 
cargo, previsto na LC 129/12, mais o valor de R$ 474,69 
(quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove 
centavos), como triênio, no percentual de 35% (trinta e 
cinco por cento), benefício amparado pelo art. 67 da LC 
14/97, conforme  contido nos autos do processo adminis-
trativo  PMBR 04/0000880/17 e PREVIDE nº 00925/17. 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 08/02/2017.

PORTARIA Nº 214/GDP/PREVIDE/2019, 15 DE AGOS-
TO DE 2019
Considerando o parecer do TCE/RJ e consta no processo 
228177-4/2018, 
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
                  RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 1386/GP2018 de 18 de julho de 
2018, publicada em 19 de julho de 2018, no Jornal hora 
“h” e que Aposentou por Invalidez, o servidor JOSE 
SABINO PEREIRA, matrícula nº 10/018.146, efetivo no 
cargo de trabalhador Braçal, admitido no Município em 
22/05/2000, lotado na Secretaria Municipal de Conser-
vação, com fundamento no art. 40, §1º, do inciso I, da 
CF/88, com redação pelo art. 6º A, da EC41/2003, intro-
duzido pela EC 70/2012, c/c art. 60, §1º,  da LC 083/2006, 
com proventos mensais e proporcionais  no valor de R$ 
1.000,78 (um mil reais e setenta e oito centavos), sendo 
R$ 661,72 (seiscentos e sessenta e um reais e setenta e 
dois centavos), correspondentes  à proporcionalidade  de 
6.233/12.775 a título de vencimento base do cargo, de 
acordo com as Leis  de nos 765/99, 891/02 e 1.096/09, e 
R$ 339,06 (trezentos e trinta e nove reais e seis centa-
vos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento), 
de adicional  de tempo de serviço – triênio, com amparo 
no art. 67 da LC 14/1997, conforme  contido nos autos do 
processo administrativo PMBR 04/4686/2017 e PREVIDE 
nº 00382/2018. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de 
junho de 2017.

PORTARIA Nº_ 215/GDP/PREVIDE/2019,15 DE_AGOS-
TO DE 2019
Considerando a determinação do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro exarada no processo  nº 
237.251-1/2018,
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
                  RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 2213/GP/2018 de 22 de outu-
bro de 2018, publicada em 23/10/2018 e que aposentou 
voluntariamente, por Idade e Tempo de Contribuição, o 
servidor Paulo Roberto Izaías, matrícula nº 10/020.391, 
efetivo no cargo de Motorista, admitido no Município em 
14/11/2000, lotado na SEMASP, com fundamento no art. 
6º da EC 41/03 c/c art. 83, Lei nº 083/06, com proventos 
mensais e integrais, no valor de R$ 2.099,07 (dois um mil, 
noventa e nove reais e sete centavos), sendo 1.554,87 
(um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 
e sete centavos), a título de vencimento base do cargo e 
R$ 544,20 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vin-
te centavos), correspondentes a 35% (trinta e cinco por 
cento), devidos por triênio, de acordo com o art. 67 da 
LC 14/1997, conforme contido nos autos do processo 
administrativo PMBR nº 37/0005634/16 e PREVIDE nº 
2016/00873. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PORTARIA Nº216/GDP/PREVIDE/2019, 15 DE AGOS-
TO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVI-
DE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,
       
                  RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 1838/GP/2018 de 17 de agosto de 
2018, publicada em 18 de agosto de 2018, no Jornal hora 
h, e que APOSENTOu VOLuNTÁRIMENTE POR IDA-
DE E TEMPO DE CONTRIBuIÇÃO, a servidora Marisa 
Fernandes vieira dos Reis, matrícula                         nº 
10/020.261, efetiva no cargo de Agente Administrativo, 
admitida no Município em 14/11/2000, lotada na SEMGE, 
com fundamento no art. 6º da EC 41/2003 c/c art. 83, in-
cisos I a IV, da Lei nº 083/2006, com proventos mensais 
e integrais no valor de R$ 3.535,63 (três mil, quinhentos 
e trinta  e cinco reais e sessenta e três centavos), sendo 
R$ 2.525,45(dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos) devido por vencimento base 
do cargo (LC 129/12) e R$ 1.010,18 (um mil e dez reais 
e dezoito centavos), quantia referente a triênio, no per-
centual de 40% (quarenta por cento), benefício previsto 
no art. 67 da Lei Complementar nº 14 de 1997 - conforme 
contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 
37/000049/2015 e PREVIDE nº 2014/01053. Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Zagueiro tricolor quer ajudar na defesa e no ataque

sérIe B1

De volta ao time, Allan Miguel 
promete foco total contra o Mecão

o duque de Ca-
xias segue a 
p r e p a r a ç ã o 

para o próximo desafio 
no Campeonato Carioca 
Série B1. Com sete jo-
gos de invencibilidade, 
o Tricolor vai em busca 
da segunda vitória na 
Taça Corcovado. para 
o confronto contra o 
America, neste sábado 
(17), o zagueiro Allan 
Miguel, que vem sendo 
um dos principais des-
taques da equipe nesta 
temporada, está de volta 
após cumprir suspen-
são. Ansioso, o atleta 
avaliou o amistoso da 
última terça (13) e fa-
lou sobre o que esperar 
do confronto do final de 
semana.

– A semana já come-
çou da melhor forma. 
Fizemos um jogo de 
ótima qualidade para 
dar ritmo a todos que 
não vinham jogando. 
Inclusive eu, que fiquei 

de fora por duas parti-
das. Agora o foco é total. 
Sabemos que o America 
tem um time qualificado 
e respeitamos isso, mas 
nós sabemos da nossa 
força. Temos totais con-
dições de fazer um bom 
jogo com o apoio da 
nossa torcida e buscar a 
vitória desde o início – 
analisou.

Além de ajudar na parte 
defensiva, Allan Miguel 
vem chamando a atenção 
pela participação ofensi-
va, principalmente nas 
bolas paradas. No último 
jogo-treino, inclusive, 
Allan fez um dos gols 
na vitória por 2 a 1 so-
bre a Seleção Brasileira 
Militar. Fundamental no 
primeiro turno, se desta-
cando contra Campos e 
Serrano, onde deu assis-
tência, fez gol e até so-
freu pênalti, o zagueiro 
fala sobre a solidez de-
fensiva da equipe e sua 
participação no ataque.

- Se eu jogar, vou dar 
o meu máximo para po-
der fazer um bom traba-

 Allan (C) destaca a vantagem de jogar em casa com apoio da torcida no Marrentão

jOtA CArvAlHO

jota.carvalho@yahoo.com

lho sem tomar gols, pois 
nossa equipe é muito só-
lida quanto a isso. Sobre 
o meu gol no amistoso, 
eu me cobro muito para 

poder ajudar no ataque, 
trabalhando muito nessas 
bolas lançadas e graças a 
Deus tenho ajudado – fi-
nalizou.

Com uma semana forte 
de trabalho, o duque de 
Caxias continua a prepa-
ração para o confronto 
deste sábado (17), às três 

 ArTHur BArreTo / dCFC / AMS

da tarde, no Marren-
tão, em xerém contra 
o America. (Fonte: Sid-
ney Araujo / Assessoria 
de imprensa / dCFC) 


