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divulgação 

alvo era ex-presidiário 

Político frouxo 
corneia mulher 

mandona e recebe 
chifre também

2

Pistoleiros matam casal e 
criança com mais de 50 tiros

resenha cultural

2

“O carnaval não é 
um gasto”, afirma  

secretário de cultura 
do rio, ruan lira

Pastor é flagrado em sessão de sexo oral com menina de 9 anos.  Vídeo viralizou nas redes 
sociais e tralhas encheram de tiro a cara do religioso. Crime foi em Belford Roxo.

7

Tráfico não perdoou!
O corpo do homem que comandava uma igreja foi encontrado em região controlada por uma facção criminosa. Vídeo registrou abuso sexual
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Hora
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Xadrez de 
Queimados é Ouro 
e se destaca nos 
Jogos da Baixada

ordenaMenTo Urbano Equipe traça 
novo Plano 
diretor de 

Belford Roxo
No próximo dia 20, a Prefeitura 

de Belford Roxo realiza um semi-
nário para apresentação das ações 
que irão traçar o Plano Diretor 
Participativo. Entre os principais 
temas que serão debatidos, no au-
ditório da Uniabeu, estarão sanea-
mento básico e mobilidade urbana. 
O novo plano deverá entrar em vi-
gor em 2021 e terá validade de 10 
anos. O Plano Diretor Participativo 
- que é exigência do Governo Fede-
ral - é um conjunto de princípios e 
regras orientadoras da ação dos 
agentes que constroem e utilizam 
o espaço urbano.

3

CláUDiO NUNEs/PmBR

7

Verme que matou 
policial em Nilópolis 

é preso por Pm
 esposa da vítima

rePrOduçãO/whatsaPP
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o abraço especial desta terça 
(17) vai para o ativista comuni-
tário Cláudio Carneiro, do bairro 
Prata, em Nova iguaçu. um dos 
incentivadores do esporte e da 
cultura, Cláudio é respeitado e 
admirado pelo seu interesse em 
ajudar a quem precisa e apoiar 
causas relevantes às comunida-
des. aquele abraço, Fera!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo vão dançar no imperator

cassiano
andrade 

 Cassiano andrade sol-
ta a voz no palco do 
Top Music hoje. Cantor, 
compositor e violinista, 
a música sempre esteve 
presente na vida de Cas-
siano. Filho de radialista 
e compositor, cantar era 
a diversão do musicista 
na infância. Entrou efe-
tivamente para o mundo 
da música aos 16 anos, 
quando começou a estu-
dar violão.

Influenciado pela mú-
sica brasileira e mun-
dial, denominada por ele 
mesmo como “MPopB”, 
Cassiano andrade com-
põe canções desde a ado-
lescência. a apresentação 
será às 19h, na praça de 
alimentação do 3º piso - 
expansão. Evento gratui-
to! O TopShopping fica 
na av. gov. Roberto Sil-
veira 540, Centro – Nova 
iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Vem aí, o 2° Prêmio João do Vale em Nova iguaçu!
Com o objetivo de reco-

nhecimento e valorização 
de personalidades que atu-
am nas áreas sociais e cultu-
rais da Baixada Fluminense, 
o Centro de Convivência 
Nordestina de Nova iguaçu, 
irá promover na quarta-feira 
(25), a partir das 20h, o 2° 
Prêmio Sociocultural João 
do vale.

a premiação que leva o 
nome do cantor e composi-
tor maranhense, que passou 
seus últimos anos de vida 
em Nova iguaçu, será ofere-
cido a 15 personalidades de 
diferentes categorias, tais 
como, na área cultural: mú-
sica, teatro, literatura, dan-
ça, produção cultural, etc. 
Já na área social: profissio-
nais de saúde, empresários, 
jornalistas, educadores, en-
tre outros. “No ano passado, 
a primeira edição do Prêmio 
João do vale, foi um grande 
sucesso e entrou para a his-
tória da cultura da Baixada. 
Este ano, acredito que não 

será diferente, pois fizemos 
uma seleção amplamente cri-
teriosa, visando o reconheci-
mento de figuras que tenham 
verdadeiramente a cara da cul-
tura da Baixada. Posso adian-
tar que entre os indicados es-
tão nomes consagrados da área 
sociocultural da nossa região.” 
declarou o produtor cultural da 
casa e um dos idealizadores do 
prêmio, daniel guerra.

“Será uma noite de encon-
tro da grande e incansável 

militância cultural da Baixa-
da Fluminense, que mesmo, 
muitas das vezes, esbarrando 
na falta de apoio, resiste e luta 
para manter acesa a chama da 
cultura da Baixada.”, finalizou 
guerra.

o evento que terá entrada 
franca, com a cobrança de 
couvert de R$ 3 por pessoa, 
contará ainda com as atrações 
musicais, o sanfoneiro Beto 
Souza do Trio Nordestino, do 
cantor gabriel do vale, neto 

de João do vale e de da-
niel guerra, que também é 
cantor e vocalista da banda 
Pimenta do Reino. o Centro 
de Convivência Nordestina, 
fica na Rua Luís Tomás, n° 
390 - Bairro da luz, Nova 
iguaçu.

o local oferece esta-
cionamento gratuito para 
clientes (sujeito a lotação). 
informações e reservas: 21 
3584-6453 ou pelo What-
sapp 21990892384

divulgação

o imperator – 
Centro Cultural 
João Nogueira, 

no Méier, vai virar pista 
de dança. isso porque, 
hoje 17, às 16h, a atra-
ção é a Companhia de 
dança Carlinhos de Je-
sus com “isto é Brasil”, 
mostrando a trajetória 
da dança popular no 
Rio de Janeiro. E para 
abrilhantar ainda mais 
essa primeira apresen-
tação do espetáculo na 
Zona Norte, Carlinhos 
de Jesus convidou a 
bailarina ana Botafogo 
para dançar com ele. 
“isto é Brasil”, que já 
lotou casas por onde 
passou, conta a história 
da origem da dança do 
samba – trazendo uma 
síntese da cultura afri-
cana com sua impor-
tância e grande influên-
cia na nossa arte – e do 
jongo, início da cultura 
popular carioca, preser-
vado e difundido pelos 
descendentes de africa-
nos radicados na comu-
nidade da Serrinha, em 
Madureira.

Carlinhos de Jesus e 

mais 12 (doze) dançarinos 
apresentam: o choro, o 
samba percussivo, o sam-
ba de roda, o samba no pé, 
o samba na Comissão de 
Frente da Mangueira, os 
sambas de gafieira e tan-
tas outras manifestações 
populares brasileiras. a 
participação especialís-
sima de ana Botafogo 
servirá para conceituar a 

mistura de culturas, re-
presentada pela união do 
clássico e o popular. a 
bailarina participará dos 
números “garota de ipa-
nema”, num pas de deux 
com Carlinhos de Jesus; 
no choro “Feitiço”, fa-
zendo um solo; em “di-
vina dama” e “Batucada” 
novamente em duos com 
o dançarino.

Ao final do espetáculo, 
a coreografia “Aquarela 
do Brasil” – com de-
monstração de mestre-
-sala, porta-bandeira e 
passista – faz referência 
ao carnaval carioca.

o imperator – Centro 
Cultural João Noguei-
ra – fica na Rua Dias da 
Cruz, 170 – Méier, Rio 
de Janeiro.

‘Morto’ em casa e vivo na rua
Na Boca Maldita da cidade mais comentada da 

Baixada rola que aquele político mandado pela mu-
lher se faz de passivo em casa, mas manda bem com 
a ‘biscate’ de muitos anos, na rua. 

Dia desses, o infiel frouxo resolveu abrir o verbo 
com a mandona e recebeu na lata a frase “o vento que 
venta lá; venta cá”.

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

Mandona senta em outro colo
O cara ficou bolado, resolveu correr atrás e pegou: 

a dona também dá seus pulinhos na cerca e tem seu 
‘cacho’ no pomar da infidelidade. Sem entender nada 
do que via, a dona se esbaldava, com direito a virada 
de olhinhos, sentada no colo de seu motorista. a cena 
aconteceu no carro do casal. 

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

Ela rebola, lá; ele ganha rebolada aqui
Mais bolado ainda, o corno da corna mandona con-

tou para sua R2, que a tal que tinha em casa não era 
nada santa. “Ela rebolava no colo do Tadeuzito”, dis-
se. “Meu bem, esquenta não. você tem eu para rebo-
lar no seu colinho. vem!”, respondeu a R2 e assesso-
ra. a noite avançou, o dia clareou e, no dia seguinte, 
lá estavam os três agitando em suas funções pessoais.

o Secretário Estadual de 
Cultura do Estado do Rio 
de Janeiro, Ruan lira (foto) 
participou da final de samba-
-enredo da Escola de Samba 
Mocidade independente de 
Padre Miguel, na madrugada 
do último domingo (15). No 
palco, o gestor da pasta dis-
se que o governo de Wilson 
Witzel tem compromisso 
com a maior festa popular do 
mundo. “Para nossa gestão 
o carnaval não é um gasto. 
É um investimento em ge-
ração de emprego, cultura e 
fomento ao turismo”. Boa, 
secretário!

Fala, secretário!

participação especial

 João do Vale e Gonzaguinha em um dos shows antológicos do cantor 

O espetáculo “Isto é Brasil” vai botar o público para dançar

FERNaNdo gRilli / divulgação



geral

Belford Roxo debaterá Plano 
Diretor Participativo na Uniabeu

GERAL

Entre os temas na agenda de discussões estarão saneamento básico e mobilidade 
urbana. O novo plano deverá entrar em vigor em 2021 e terá validade de 10 anos
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Cláudio NuNES/PMBR

reordenamento urbano

UPA de Belford Roxo funciona com 
clínica médica, pediatria e dentistas

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

Equipe na região central de Belford Roxo: propostas na revisão do plano Diretor participativo

a Unidade de pronto atendimento do Bom pas-
tor atende em média 250 pessoas por dia

No próximo dia 
20, a Prefeitu-
ra de Belford 

Roxo realiza um semi-
nário para apresentação 
do Plano de trabalho do 
Plano diretor Participa-
tivo. Entre os principais 
temas que serão deba-
tidos, a partir das 9h no 
auditório da uniabeu, es-
tarão saneamento básico 
e mobilidade urbana. o 
novo plano deverá entrar 
em vigor em 2021 e terá 
validade de 10 anos. o 
Plano diretor Participa-
tivo - que é exigência do 
governo Federal - é um 
conjunto de princípios 
e regras orientadoras da 
ação dos agentes que 
constroem e utilizam o 
espaço urbano.

o gestor da equipe téc-
nica da revisão do Plano 
diretor Participativo, 
Heliton da Silva annes, 
destacou que o atual pla-
no está vencido e será re-
visado. “Estamos há um 
mês trabalhando e le-
vantando os problemas e 
demandas para verificar-
mos o que é necessário 
para o município. Para o 
seminário convidaremos 
representantes de outras 
cidades vizinhas porque, 
por exemplo, o sistema 
de transporte intermu-
nicipal atende de forma 
geral”, salientou Heli-
ton, acrescentando ain-
da que no dia 20 serão 
apresentadas também o 
cronograma dos traba-
lhos de revisão do Plano 
de Saneamento Básico e 
o da elaboração do Plano 
de Mobilidade urbana.

CREsCImEntO 
DEsORDEnaDO 

Emancipado há 29 
anos, Belford Roxo so-
fre ao longo de déca-
das com saneamento 
básico precário, pois 
diversos bairros cresce-
ram desordenadamen-
te, como Nova aurora 
e regiões do lote Xv. 
Heliton annes sustenta 
que inúmeras ruas do 
município não apresen-
tam requisitos necessá-
rios para oferecer uma 
boa qualidade de vida. 
“Nosso objetivo é fa-
zer este levantamento 
e apresentar, dentro de 
um cronograma de me-
tas, um plano de solu-
ções compatíveis com a 
realidade e a capacidade 
de execução da gestão 
pública”, resumiu Heli-
ton annes.

a unidade de Pronto 
atendimento (uPa) do 
bairro Bom Pastor, em 
Belford Roxo, está em 
pleno funcionamento 
realizando cerca de 250 
atendimentos por dia. a 
uPa atende 24 horas, 
com as especialidades 
de clínica médica, pe-
diatria e também atendi-
mento odontológico três 
vezes por semana. Em 
casos de maior gravida-
de ou necessidade por 
outras especialidades, 
a unidade realiza o en-
caminhamento e conta 
com ambulância dispo-

nível para a transferência 
de pacientes.

a uPa foi reaberta em 
agosto de 2017, no iní-
cio do governo do pre-

feito Wagner dos Santos 
Carneiro, o Waguinho, 
sendo totalmente rees-
truturada. dois anos de-
pois, funciona com cinco 

consultórios médicos, 
um consultório odonto-
lógico, laboratório para 
realização de exames, 
serviço de imagem (ra-
diografia), sala de sutu-
ra, sala de nebulização e 
medicação, sala amare-
la, sala vermelha, farmá-
cia e assistência social.

EstRUtURa
o corpo técnico total 

da unidade conta com 
cerca de 115 profissio-
nais, sendo eles clínicos 
geral, pediatras, den-
tistas, enfermeiros, téc-
nicos em enfermagem, 
farmacêuticos, coorde-
nadores, diretor, ma-
queiros, recepcionistas e 
vigilantes.

Manoel de almei-
da, diretor da uPa, es-

pera que o número de 
atendimentos aumen-
te. “Nossa expectativa 
é dobrar a quantidade 
de atendimentos diário. 
Estamos com uma ex-
celente estrutura, pron-
tos a atender toda nossa 
população não só aqui 
do nosso entorno mas 
também àqueles que es-
tiverem necessitando de 
um bom atendimento”, 
relatou.

umberto Nocito, co-
ordenador da parte mé-
dica, enfatizou a pontu-
alidade do atendimento. 
“Estamos com o atendi-
mento normalizado, fun-
cionando 24 horas por 
dia e 7 dias por sema-
na. Abrangemos clínica 
médica, pediatria e toda 
nossa parte laboratorial 

está funcionando, raio-
-x, inclusive com eletro-
cardiograma auxiliando 
a parte de cardiologia”, 
disse.

o prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wa-
guinho, relembrou que 
ao assumir o manda-
to, em janeiro de 2017, 
“encontrou a Saúde no 
CTi”. uma de suas pri-
meiras ações foi mo-
bilizar o governo para 
reabrir a uPa, a unida-
de Mista do lote Xv, o 
Hospital Municipal e o 
Hospital infantil. “Foi 
um trabalho difícil, mas 
conseguimos colocar a 
saúde para funcionar. 
Hoje, a uPa e as outras 
unidades de emergência 
são referências”, arre-
matou o prefeito.

o trânsito também ga-
nhará um capítulo espe-
cial na revisão do Plano 
diretor Participativo. o 
tráfego de veículos pelas 
ruas estreitas do Centro 
causa, por muitas vezes, 
grandes congestionamen-

tos. Heliton annes acen-
tua que um levantamento 
será feito para se verifi-
car quais medidas serão 
tomadas para reordenar 
o trânsito. “Faremos es-
tudos de impactos am-
biental e de vizinhança. 

Teremos reuniões temá-
ticas com todos os seto-
res do governo, especia-
listas e a população para 
recolhermos propostas e 
apresentarmos possíveis 
soluções”, encerrou Heli-
ton annes, acrescentando 

que a equipe do Plano di-
retor Participativo é com-
posta por seis pessoas.

o prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wa-
guinho, destacou que o 
Plano diretor Participa-
tivo é fundamental para 

nortear o crescimento 
da cidade. Ele acentuou 
que muitos bairros surgi-
ram desordenadamente, 
principalmente durante a 
década de 80. “o plano 
traçará os novos rumos 
de Belford Roxo, que se 

emancipou há 29 anos, 
mas não cresceu como 
deveria crescer em todos 
os aspectos. Temos que 
planejar a cidade para o 
presente e também para 
o futuro”, avaliou Wagui-
nho.

Grandes conGestionamentos no trânsito nas ruas do centro

CNH: exigência de simulador deixa de valer 
desde ontem, entrou 

em vigor a Resolu-
ção 778, do Conselho 
Nacional de Trânsito 
(Contran), que define 
mudanças no processo 
de formação de moto-
ristas. Entre as altera-
ções, estão a que torna 
facultativo uso de si-
mulador para a expe-
dição da Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH) e a que reduz 
de 25 para 20 horas o 

número de aulas práti-
cas para a habilitação da 
categoria B.

O documento define 
também que a exigên-
cia de aulas noturnas 
diminui para 1 hora/aula 
prática tanto para a ca-
tegoria a (moto) quan-
to categoria B (carro). 
antes era de 20% sobre 
o total da carga horária. 
outra mudança, é o au-
mento da validade da 
CNH que passa a ser de 

dez anos.
o ministro da infraes-

trutura, Tarcísio Freitas, 
disse que as mudanças 
visam reduzir a burocra-
cia na retirada da CNH 
e diminuir os gastos do 
cidadão para obtenção da 
habilitação. “as aulas de 
simulador têm um custo 
diferente, mas dá para es-
timar que a gente vá ter 
uma redução de até 15%. 
a ideia é deixar que o 
mercado defina isso.”

uma paciente que 
havia sido transfe-
rida para o Hospital 
Copa d´or morreu 
na manhã de ontem. 
Ela é o 12ª óbito 
em decorrência do 
incêndio no Hospi-
tal Badim, no bair-
ro Maracanã, Zona 
Norte do Rio,  na 
última quinta-feira. 
“informamos com 
profundo pesar que 
uma paciente trans-

ferida do Hospital 
Badim para o Hospi-
tal Copa d´or veio a 
óbito na manhã desta 
segunda-feira. Res-
saltamos que todos os 
esforços e dedicação 
das equipes médicas 
envolvidas foram em-
penhados para a recu-
peração da paciente, 
assim como tem sido 
feito diariamente no 
atendimento presta-
do”, diz a nota.

Segundo a asses-
soria da unidade, 
“seguimos acompa-
nhando a evolução do 
quadro clínico dos pa-
cientes, colaboradores 
e familiares que deram 
entrada nas unidades 
hospitalares do esta-
do.” Permanecem in-
ternados no Hospital 
Copa d´or 54 pacien-
tes do Hospital Badim, 
além de dez funcioná-
rios e familiares. 

sobe para 12 número de mortos em incêndio do Badim
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Evento reuniu cerca de 100 idosos no Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade. Iniciativa 
abordou técnicas de escovação bucal, utilização do fio dental e cuidados com próteses dentárias

Palestra sobre saúde bucal em Queimados

Hálito puro e 
sorriso sau-
dável são re-

sultado de uma boa 
higiene bucal. Para 
incentivar essa reali-
dade, a Prefeitura de 
Queimados, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal da Terceira ida-
de, em parceria com 
a orthopride, pro-
moveu na manhã de 
ontem uma palestra 
sobre saúde bucal. a 
iniciativa reuniu cer-
ca de 100 idosos do 
Centro de Esporte e 
lazer da Terceira ida-
de (CElTi), no bairro 
Pacaembu. durante o 

Projeto Busucão i
o projeto Busucão es-

tará no Caxias Shopping 
dia 21 de setembro, das 
10h às 16h. o evento, 
em parceria com o pro-
jeto apaixonados por 
Quatro Patas, terá cam-
panha solidária de ado-
ção e vacinação de cães 
e gatos.

a Justiça do RJ condenou o empresário 
e ex-diplomata Sérgio Schiller Thomp-
son-Flores a três anos em regime semia-
berto por agressões à ex-mulher, a atriz 
Cristiane Machado. o réu poderá recorrer 
da sentença em liberdade.

o governador Wilson Witzel (PSC) san-
cionou a lei Marielle Franco, que institui 
oficialmente o dia 14 de março, data da exe-
cução da vereadora, como o dia Estadual 
das defensoras e dos defensores de direitos 
Humanos.

serviços na Baixada
a tenda da Comissão de 

defesa do Consumidor da 
assembleia legislativa do 
RJ atende a população de 
hoje a sexta-feira, em Nova 
iguaçu, e no sábado, em 
Magé. Entre os serviços, 
reclamações de relação de 
consumo e orientações ju-
rídicas. 

O que a maioria do eleitorado pensa dos políticos antes 
e após a eleição foi traduzido nessa bem humorada charge 
postada na página do facebook do ‘Reage guapimirim’. 
de um lado, apertos de mão e abraços apertados; do outro 
a simbologia que rotulou o político mau-caráter que, de-
pois de ser eleito abandona aquele que confiou seu voto 
nas urnas. É pra rir, mas a coisa é séria. 

O pré e pós efeito eleitoral
adoção II

os interessados em 
adotar um animalzinho, 
devem ser maiores de 
18 anos e apresentarem 
a original e cópia de 
identidade, CPF e com-
provante de residência. 
Eles passam por uma 
entrevista com os orga-
nizadores do evento. 

CPi na Alerj
a Comissão Parla-

mentar de inquérito 
(CPi) da assembleia le-
gislativa do RJ que in-
vestiga mortes de recém-
-nascidos no Hospital da 
Mulher de Cabo Frio re-
aliza hoje audiência pú-
blica em que o tema será 
a violência obstétrica. 

o anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública contabilizou 82.094 
casos de desaparecimentos no ano 
passado (39,4 a cada grupo de 
100 mil pessoas. Segundo levan-
tamento, Rio de Janeiro (4.619) 
segue atrás do Paraná (6.952),Mi-
nas gerais (8.594), Rio grande do 

Sul (9.090) e São Paulo (24.366) 
no ranking de desaparecidos. os 
casos são apurados a partir de 
microdados das secretarias esta-
duais de Segurança, pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, 
a pedido do Comitê internacional 
da Cruz vermelha (CiCv).

ainda de acordo com o anu-
ário, em termos relativos, taxa de 
desaparecimento por 100 mil ha-
bitantes, os maiores índices são do 
distrito Federal (84,5), Rio gran-
de do Sul (80,2), Rondônia (75,2), 
Roraima (70,4) e Paraná (61,3).

De 2007 a 2018, as estatísti-

cas somam 858.871 casos, quase 
quatro vezes (3,88) a população 
estimada do Plano Piloto, onde 
ficam as sedes dos Três Poderes 
em Brasília (DF). Nesse período 
de mais de uma década, a média 
é de 71,5 mil registros de pessoas 
desaparecidas por ano.

Números angustiantes sobre desaparecidos 

                                   divulgação 

direto ao ponto

 divulgação/PMQ

Moradores de diversos 
bairros de guapimirim 
aguardam por obras de in-
fraestrutura, como rede de 
esgoto e asfaltamento. a 
situação da maioria delas 
é de abandono. Muitas são 
de terra batida. Quando 
chove, se transformam em 
pista de lama e ficam es-
corregadias. Eles relatam 
que vários apelos foram 
feitos a Prefeitura e aos po-
líticos da região, mas não 
obtiveram resposta. 

nos bairros

Ruas de Guapimirim seguem no abandono
horahmunicipios@gmail.com Jair Bolsonaro

 deixa hospital
São Paulo - o 

presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
deixou o Hospital vila 
Nova Star, em São 
Paulo, às 15h de on-
tem, após dez dias de 
internação. a comiti-
va de Bolsonaro saiu 
do hospital com des-
tino ao aeroporto de 
Congonhas, de onde 
embarca para Brasília.

Bolsonaro saiu sem 
falar com jornalistas 
e com outras pessoas 

 REPRodução/FaCEBook 

evento, foram distri-
buídos kits de higie-
ne contendo escova e 
pasta de dente.

Na oportunidade, 
hábitos importantes 
para um envelheci-
mento saudável da 
boca foram aborda-
dos, tais como rea-
lizar corretamente 
escovação bucal, uti-
lizar diariamente o 
fio dental e cuidados 
com a prótese dentá-
ria. a secretária de 
Saúde,  Maricéia Pe-
luzio, participou do 
evento. 

a palestrante Ellen 
andrade explicou 
que a boca passa por 
diversas alterações 
ao longo dos anos, 

BRASIL

a palestrante Ellen andrade explicou que a boca passa por diversas alterações ao longo dos anos

que aguardavam do lado 
de fora e assistiram à saí-
da dos carros da comitiva. 
Ele foi internado no dia 7 
de setembro, e a cirurgia 
de correção de uma hér-
nia incisional ocorreu 
no dia seguinte. Esta é a 
quarta vez em que o pre-
sidente se submete a uma 
cirurgia, desde que so-
freu um atentando à faca, 
no dia 6 de setembro de 
2018, em Juiz de Fora 
(Mg), durante a campa-
nha eleitoral.

‘Beicinho’ do Psl na Alerj 
não incomoda o governo
Eleitos na onda bol-

sonaristas e sem vo-
tos para chamarem de 
seus, os membros da 
bancada do PSl na 
assembleia legislati-
va decidiram obedecer 
a ordem do “dono” da 
legenda e pretendem 
se reunir na próxima 

segunda-feira para 
anunciarem o rompi-
mento com o governo 
de Wilson Witzel, que 
não demonstrou ainda 
nenhuma preocupação 
com isto, pois conta 
com apoio suficiente na 
Casa, mais de dois ter-
ços dos parlamentares.

mas que, com os cui-
dados certos é possí-
vel chegar à velhice 
sem usar dentadu-
ra: “É importante 
que as pessoas sai-
bam cuidar perfei-
tamente dos seus 
dentes. Para isso, 
é necessário ir re-
gularmente ao den-
tista, buscando 
sempre escovar a 
boca três vezes ao 
dia e com os pro-
cedimentos corre-
tos de escovação. 
Com essas dicas é 
possível alcançar a 
terceira idade com 
uma boca completa 
e cheia de dentes”, 
declarou a técnica 
em saúde bucal.
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Xeque-mate queimadense é 
Ouro nos Jogos da Baixada
Ginásio Metodista foi palco de uma das etapas da competição

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 igoR liMa / PMQ

Jorge Jesus elogia a torcida do 
Fla: “isso devia passar na Europa” técnico Oswaldo de Oliveira 

avalia vitória Tricolor em Brasília

Após o jogo contra o Santos, o técnico lusitano afir-
mou estar apaixonado pela nação Rubro-negra

atletas se destacaram no tabuleiro e garantiram o pódio 1 para o município

alEXaNdRE vidal / CRF 

No sábado a torcida 
do Flamengo deu mais 
um show no Maraca-
nã. lotou o estádio, 
cantou e vibrou com 
a vitória rubro-negra 
por 1 a 0 sobre o San-
tos. E o técnico Jorge 
Jesus foi só elogios 
na entrevista coletiva 
concedida após a par-
tida. 

- Todos os jogos fi-
cam na memória. isso 
devia passar na Eu-
ropa para eles verem 
o que é paixão, esse 
sentimento... Não tem 
essa beleza no jogo 
como a torcida do Fla-
mengo põe. agora es-
tou como se estivesse 
apaixonado. Tudo está 
bonito. agora falta a 
parte mais difícil - dis-
se o Mister.

o foco do time agora 
é o Cruzeiro, próximo 

adversário no Campe-
onato Brasileiro. E o 
técnico Jorge Jesus fa-
lou sobre o duelo.

- No Cruzeiro va-
mos pensar depois. 
Não faz um campeo-
nato condizente com 
sua qualidade, mas 
quando enfrentam o 
Flamengo aparecem 
em nível alto - disse o 
técnico.

- o principal adver-
sário não é o próprio 
Flamengo. Campeo-
nato é muito bem dis-
putado. os times de 
São Paulo, de Belo 
Horizonte... aqui con-
tas, sete, oito equipes 
disputando o título. 
Nosso foco agora é no 
Cruzeiro, em Belo Ho-
rizonte. Estamos con-
centrados para isso. 
isso que nos interessa 
- acrescentou, por fim.

Pela última rodada 
do primeiro turno do 
Campeonato Brasi-
leiro, o Fluminense 
venceu o Corinthians 
na tarde de domingo 
(15), no Mané gar-
rincha, em Brasília, 
com gol de ganso. 
o técnico oswaldo 
de oliveira falou em 
coletiva de imprensa 
após o jogo e avaliou 
o desempenho Tri-
color na importante 
vitória sobre o time 
paulista.

análIsE
Resultado muito 

representativo para o 
Fluminense, que res-
gata a confiança dos 
jogadores acima de 
tudo, que passa para 
eles uma mensagem 
positiva, otimista, 
que nós podemos, no 
segundo turno, co-
lher outras vitórias e 
fazer o Fluminense 
se distanciar da zona 
do rebaixamento.

mané 
GaRRInCha

É logico que jogar-
mos no Rio pela lo-
gística, pela presença 
da torcida tricolor é 
importante, mas tem 

Fluminense venceu o Corinthians por 1 a 0 no mané Garrincha e respira 

MailSoN SaNTaNa/ FFC

o último fim de 
semana foi 
e m o c i o n a n t e 

para os atletas da vila 
Olímpica Barnabé dos 
Santos, em Queimados. 
isso por que a Prefeitu-
ra, por meio da Secreta-
ria Municipal de Espor-
te e lazer, sediou uma 
das etapas dos Jogos 
da Baixada no sábado 
(14) e domingo (15). 
as competições de xa-
drez e basquete lotaram 
as arquibancadas do 
ginásio Metodista e ga-
rantiram muita tensão e 
emoção durante os dois 
dias.

Com uma competi-
ção acirrada, os meni-
nos do sub-14 levaram 
para casa o 1° lugar no 
placar do xadrez por 
equipes, já o sub-17 
garantiu para a cidade 
a segunda posição, le-
vando o município ao 
terceiro lugar no placar 
geral da categoria.

Um dos finalistas 
da modalidade, o jo-
vem Eduardo Pimenta 
(14) não mediu esfor-
ços para fazer bonito. 
“Mesmo eu jogando 

sozinho sei que meu 
técnico e todo o time 
estavam me apoiando 
e torcendo por mim. 
Fico muito feliz de ter 
chegado até à final e ter 
conseguido o primeiro 
lugar em equipe”, conta 
o estudante.

o professor de xadrez, 
Edgar José, comentou a 
importância da prática 
do esporte dentro das 
escolas. “Nossa cida-
de vem preparando os 
alunos da rede pública, 
fazendo um trabalho de 
levar todo tipo de es-
porte, como o xadrez, 
para o ambiente esco-
lar. investimos nas nos-
sas crianças com trei-
nos e dicas, não apenas 
para uma competição, 
mas sim para investir 
na prática dessa moda-
lidade que desenvolve 
diversas habilidades”, 
garante o treinador.

 
DEDICaçãO
 Em qUaDRa

a equipe do sub-14 
masculino de basquete 
suou até o último minu-
to para alcançar a vitó-
ria. apesar de perderem 
para os atletas de São 
João de Meriti (5-2), 

os meninos vestiram a 
camisa do time e leva-
ram a torcida à loucura 
quando venceram Jape-
ri por 14 a 0.

Quem realizou todas 
as cestas da partida con-
tra Japeri foi o cami-
sa 15, João victor, que 
garante que não teria 

conseguido sem o time. 
“a gente tenta se prepa-
rar para os adversários, 
mas nem sempre conse-
guimos conquistar tudo. 
Eu sei que meu time 
de esforçou pra chegar 
até aqui e eu só conse-
gui pontuar com tantas 
cestas porque tive assis-

tência e suporte de toda 
a equipe”, afirmou o 
morador do bairro vila 
Nascente.

de acordo com o Se-
cretário da Pasta, Júlio 
Coimbra, a expectativa 
é levar Queimados à 
vitória no campeonato. 
“Temos atletas mui-

to dedicados que estão 
treinando e se prepa-
rando todos os dias, te-
nho certeza que vamos 
avançar e ainda estamos 
na corrida pra o primei-
ro lugar geral”, con-
cluiu o gestor. (Fonte: 
assessoria de imprensa 
/ PMQ)

o outro lado que foi 
também importante. 
o presidente já tinha 
conversado comigo 
sobre esse jogo e fe-
lizmente, o resultado 
foi positivo. Mas jo-
gar em casa beneficia 
o Fluminense e é sem-
pre muito melhor.

FUnçãO tátICa
Tenho certeza que 

vai melhorar, pois só 
fizemos um treina-
mento com todo o cui-
dado que foi ontem, 
então, ficou com muita 
limitação, passei mui-
tas informações teóri-
cas, usando o audiovi-
sual, porque o tempo 
não foi suficiente. Mas 

eles foram muito aten-
tos, muito discipli-
nados e conseguiram 
cumprir com o que era 
necessário para ven-
cermos o jogo, todos 
se sacrificaram muito.

pOsICIOnamEntO
Com a presença do 

ganso mais próximo 
da área, posso usar o 
Nenê como mais um 
articulador, como ele 
fez hoje, atuou pelo 
lado direito, pelo lado 
esquerdo, abriu espa-
ço para o gilberto, se 
ofereceu para buscar 
o jogo o tempo todo. 
Contra o Corinthians 
é muito difícil de fa-
zer isso, pois se fecha 

muito bem, qualifica-
díssimo no aspecto de-
fensivo e exigiu muito. 
Mas eles vão crescer à 
medida em que tive-
rem mais chance de 
repetir os treinamen-
tos, pois são jogadores 
de muita qualidade.

REsUltaDO
Estou muito feliz 

hoje com o resulta-
do, porque apesar de 
todos os obstáculos, 
conseguimos a vitória 
e isso dá uma confian-
ça grande para o gru-
po. E agora, essa se-
mana teremos quatro 
dias de treinamentos, 
já vai dar para traba-
lhar um pouco mais.

MaNdou BEM!
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Rosa Weber nega transferência a 
policial preso por morte de marielle

6

Lessa está preso em Mossoró (RN); defesa dele quer transferência 
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

fica onde está

SÉRgio liMa/PodER360

 ministra alega periculosidade do policial para não autorizar retorno ao Rio

Wallace (centro) ficou paraplégico após um ônibus cair em cima dele

O ministro evitou fazer mea culpa do governo sobre queimadas

atleta da PM estabeleceu recorde
Pan-Americano no arremesso de peso

salles e governadores definem 
distribuição de R$ 430 milhões

 divulgação REPRodução/Roda viva

a m i n i s t r a 
Rosa Weber, 
do STF (Su-

premo Tribunal Fe-
deral), negou recur-
so no qual a defesa 
do policial militar 
reformado Ronnie 
lessa, suspeito de 
participar do assas-
sinato da vereadora 
Marielle Franco e do 
motorista anderson 
gomes, pedia seu re-
torno a um presídio 
do Rio de Janeiro.

Por determinação 
do Juízo da 4ª Vara 
Criminal do Rio de 
Janeiro, lessa está 
preso na Penitenciá-
ria Federal de Mos-
soró, no Rio grande 
do Norte. No pedido 
enviado ao STF, os 
advogados do poli-
cial questionaram o 
cárcere em presídio 
federal, alegando 
que o suspeito tem 

vínculos de amizade 
com agentes de se-
gurança.

a ministra consi-
derou que a medida 
tomada pela vara do 
Rio é correta com 
base no interesse da 
segurança pública, 
já que há indícios de 
que lessa teria par-
ticipado de organi-
zação criminosa na 
Zona oeste do Rio, 
com envolvimento 
em tráfico de armas, 
exploração de caça-
-níqueis, grupos de 
extermínio e ligação 
com milícias supos-
tamente compostas 
por policiais milita-
res da ativa.

a magistrada ainda 
destacou a quanti-
dade de armas des-
montadas que foram 
encontradas a pedido 
do acusado, ressal-
tando que a transfe-
rência para presídio 
federal de seguran-
ça máxima se dá em 

atleta formado no 
Projeto Renascer 
Servir e Proteger 
da Polícia Militar 
do Estado do Rio 
de Janeiro, Walla-
ce antonio trouxe 
para o Brasil uma 
medalha de ouro no 
arremesso de peso 
e outra de prata no 
arremesso de dardo, 
ambas na catego-
ria F55, destinada 
a cadeirantes, con-
quistadas durante 
os Jogos Parapan-
-americanos 2019, 
em lima, Peru. Ele 
atingiu a marca de 

o ministro Ri-
cardo Salles (Meio 
ambiente) e os 9 
governadores dos 
Estados que inte-
gram o Consórcio 
da amazônia legal 
(acre, amapá, ama-
zonas, Maranhão, 
Mato grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima 
e Tocantins) defini-
ram ontem (16) os 
critérios de distri-
buição dos recursos 
do Fundo Petrobras 
que serão destina-
dos à preservação e 
ao desenvolvimento 
sustentável da flo-
resta. de um total 
de R$ 430 milhões: 
50% serão distribu-
ídos igualmente en-
tre os Estados; 50% 
serão distribuídos 
a partir de critérios 
como extensão ter-
ritorial e de frontei-
ra, população, PiB e 

área desmatada.
ou seja, 215 mi-

lhões (50%) serão 
dados aos 9 estados 
de forma igualitá-
ria. dá R$ 23,8 mi-
lhões para cada 1.

o Ministério do 
Meio ambiente 
deve apresentar aos 
governadores a dis-
tribuição exata des-
se dinheiro numa 
planilha em reunião 
a ser realizada em 
Brasília na próxima 
semana. a data ain-
da não foi definida. 
o Fundo amazônia 
estará na pauta do 
encontro.

Para que os recur-
sos sejam disponi-
bilizados, os gover-
nadores precisam 
fazer um plano de 
aplicação e apre-
sentá-lo ao ministro 
alexandre de Mora-
es, do STF (Supre-

mo Tribunal Fede-
ral), até o fim deste 
mês.

Para que haja a 
liberação, é preci-
so que os Estados 
vençam a burocra-
cia. Cada um deles 
vai precisar passar 
seu cronograma, e o 
ministro alexandre 
de Moraes baterá o 
martelo para autori-
zar ou não a opera-
ção financeira.

Na reunião espe-
rada para a próxi-
ma semana, os go-
vernadores tratarão 
da planilha que de-
finirá como serão 
alocados os outros 
R$ 215 milhões dos 
Estados, bem como 
o Fundo amazônia 
e projetos de médio 
e longo prazos. São 
eles, por exemplo: 
regulação fundiária 
e cadastro rural.

11,08 metros no ar-
remesso de peso, 
estabelecendo novo 
recorde pan-ameri-
cano.

Wallace antonio 
perdeu o movimen-
to das pernas após 
um ônibus cair em 
cima dele, em 2009, 
enquanto trabalha-
va como mecâni-
co em uma oficina. 
Em 2012, foi lava-
do para o Centro de 
Educação Física e 
desportos (CEFd) 
da Polícia Militar. 
o que poderia ser 
um obstáculo em 

sua vida, virou um 
exemplo de supera-
ção.

o projeto aten-
de PMs vitimados e 
pessoas trazidas por 
policiais militares, 
com o objetivo de 
incentivar a recupe-
ração social e a au-
toestima de pessoas 
com deficiência.

- o projeto só so-
mou na minha vida. 
Se não fosse por ele, 
eu acho que não es-
taria onde estou. En-
tão eu tenho muito a 
agradecer - afirmou 
Wallace.

casos excepcionais, 
previstos na lei 
11.671/2008 e re-

gulamentados pelo 
decreto 6.877/2009. 
Ela reforçou seu en-

tendimento de que 
esses estabelecimen-
tos “constituem re-

médio amargo, mas 
necessário e válido”. 
(Fonte: Poder 360)
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Tráfico mata pastor em Belford Roxo
7Polícia

Antonio Carlos
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O pastor, que não teve o nome divulgado, foi morto con vários tiros 

Homem era suspeito de abusar de menina de 9 anos e vídeo que circula nas redes sociais 
mostra criança fazendo sexo oral nele. Corpo foi encontrado em localidade do Lote XV

REPRodução/WHaTSaPP 

o pastor de uma 
igreja evangé-
lica foi execu-

tado a tiros sob suspeita 
de estuprar uma criança 
de nove anos no último 
final de semana no Par-
que Roseiral, em Bel-
ford Roxo. o homem, 
que não teve o nome 
divulgado, teria sido 
filmado abusando sexu-
almente da pré-adoles-
cente. o crime ocorreu 
na porta de casa. 

No vídeo que circula 
nas redes sociais, o re-
ligioso aparece induzin-
do a criança a praticar 
sexo oral nele por pelo 

menos duas vezes. ao 
tomar conhecimento 
das imagens, o pastor 
foi capturado por tra-
ficantes na Rua Coite, 
vila verde, e executado 
com vários tiros.  o cor-
po foi encontrado nas 
proximidades do Es-
paço Quatro Campos, 
no lote Xv, bairro que 
faz divisa entre Belford 
Roxo e duque de Ca-
xias. 

Segundo informa-
ções, o cadáver estava 
com diversas perfura-
ções, principalmente 
no rosto. o caso está 
sendo investigado pela 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dHBF). 

Pm prende assassino 
do marido de policial 

a arma que estava com o suspeito foi apreendida 

REPRodução/WHaTSaPP

o acusado de as-
sassinar um policial 
militar foi preso na 
madrugada de ontem, 
em Nilópolis. a prisão 
foi feita pela policial 
militar do 20º BPM 
(Mesquita), esposa da 
vítima. Mário Sérgio 
Pereira de almeida Ju-
nior, de 25 anos, estava 
perto de um bar na Rua 
alberto Teixeira da 
Cunha, no bairro Nos-
sa Senhora de Fátima, 
quando foi capturado. 
Com ele foi apreendi-
da uma pistola.

a cabo da corpo-
ração e um colega de 
farda estavam em pa-
trulhamento quando 
foram alertados sobre 
um homem estar os-
tentando uma arma no 
bar. ao chegarem ao 
local, encontraram o 

suspeito com a pistola 
na cintura. o marido 
da PM era o sargento 
Flávio lima de olivei-
ra, que foi morto numa 
tentativa de assalto em 
janeiro de 2016, tam-
bém em Nilópolis. 

Na época, o agente, 
que era lotado no 22º 
BPM (Maré), estava 
próximo a seu carro 
quando foi abordado 

pelos criminosos.
Flávio foi identifica-

do como policial e che-
gou a trocar tiros com 
os criminosos, mas 
atingido e não resistiu 
aos ferimentos. o mili-
tar deixou cinco filhos. 
Marcelo já havia sido 
preso em 2016, pela 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dHBF).

Bala voa em operação da Pm e 
quatro morrem no Jacarezinho

REPRodução

Quatro pesso-
as morreram e pelo 
menos três feridos, 
entre eles um poli-
cial militar, ficaram 
feridos durante uma 
operação da Polícia 
Militar na comuni-
dade do Jacarezinho, 
Zona Norte do Rio, 
na manhã de ontem. 
os baleados foram le-
vados para o Hospital 
Municipal Salgado 
Filho, no Méier. um 
PM foi atingido por 
estilhaços. os dois 
feridos são lucas 
Meneses, de 24 anos, 
baleado no abdômen, 
e levado para a sala 
de cirurgia, e Patricia 
Chagas kiss, de 26, 
encaminhada para a 
sala de traumas com 
ferimento na perna 
esquerda.

Por volta das 8h15, 
uma mala e uma saco-
la com drogas e peças 
de armamentos foram 
retiradas da favela. a 
localização do mate-
rial foi indicada por 
um dos cães do Ba-
talhão de ação com 
Cães (BaC). “o ma-
terial estava em cima 
de uma laje, no iní-
cio da comunidade, 

policiais militares durante operação na comunidade 
na Rua da Feira. uma 
parte estava guardada 
entre duas paredes, na 
divisão entre duas ca-
sas, e outra escondida 
embaixo do suporte da 
caixa d’água, na laje. 
apreendemos peças 
de fuzis, carregadores, 
cocaína, tabletes de 
maconha e maconha 
já embalada — afirma 
um militar do Bata-
lhão de operações Es-
peciais (Bope), sem se 
identificar.

pm é pREsO pOR 
aGREssãO 

imagens divulga-
das pela Tv globo 
flagraram um poli-
cial militar dando um 
tapa na cabeça de um 
suspeito que havia 
sido detido. a PM in-
formou por meio de 
nota que o militar do 
Batalhão de Choque 
(BPChq) está “pre-
so à disposição do 
comandante do BP-
Chq”.

casal e criança são mortos com cerca de 50 tiros

Os tiros foram disparados contra o carro do casal

aNdRÉ SalaMuCHa/RPC

paRaná - um cri-
me bárbaro chocou a 
população de Ponta 
grossa, nos Campos 
gerais do Paraná. um 
casal e uma criança 
que estavam dentro 
de um carro foram as-
sassinados com cerca 
de 50 tiros na noite 
do último domingo. 
o crime aconteceu na 
Rua Santo antonio, no 
bairro Chapada. 

Segundo a polícia, 
Robson Ferreira, de 
31 anos, e daniele 
Ferreira, de 27 anos, 
estavam em frente ao 
portão de casa quando 
foram baleados. um 
menino de seis anos, 
filho do casal, chegou 
a ser socorrido, mas 
morreu a caminho do 
hospital. os outros 

dois filhos do casal que 
estavam no carro eram 
uma menina de quatro 
anos, atingida no qua-
dril, e um menino de 
dois anos, que sofreu 
arranhões. a menina 
está internada em es-
tado estável, sem risco 
de morte. o menino 
também continua no 
hospital sob observa-

ção.
Segundo a Polícia 

Civil, Robson tinha 
acabado de sair da pri-
são e estava com torno-
zeleira eletrônica, cum-
prindo pena por roubo. 
A polícia investiga se o 
crime foi encomenda-
do. até o fechamento 
desta edição, ninguém 
havido sido preso. 

idosa morta em falsa blitz é sepultada
Roseli domingues 

da Silva, de 70 anos, 
foi enterrada na tarde 
de ontem no Cemité-
rio do irajá, mesma 
região onde ela foi 
morta durante uma 
tentativa de assalto 
em Inhaúma. A víti-
ma voltava de uma 
festa quando crimi-
nosos fecharam um 
trecho da avenida 

Pastor Martin luther 
king. 

Segundo relatos, o 
motorista se assus-
tou com o bloqueio 
e tentou fugir. Neste 
momento, os crimi-
nosos atiraram con-
tra o carro, que tinha 
4 pessoas da mesma 
família. Roseli, que 
estava sentada no 
banco de trás, levou 

um tiro na altura do 
tórax e morreu em 
função de uma he-
morragia.

outras três pes-
soas, dois homens e 
uma mulher, todos 
com mais de 60 anos, 
também ficaram feri-
dos. As vítimas foram 
atendidas no Hospital 
getúlio vargas e já ti-
veram alta. 

plantão
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Fazenda ganha usina fotovoltaica 
divulgação/govERNo do ESTado 

secretarIa de cOMunIcaçãO 
sOCiAl DAs PREFEiTURAs 

dO rIO de JaneIrO 

Dorian: mais de 2 mil pessoas seguem desaparecidas 

‘Identifica rJ’ chega com 
diversos serviços gratuitos

divulgação

moradores buscam os serviços oferecidos pelo projeto 

na cobertura do edifício foram colocados 55 painéis fotovoltaicos, 
que captam a luz do sol e transformam a energia solar em eletricidade

Órgão do governo do RJ tem como meta reduzir energia e gerar maior economia. A instalação ocorreu 
sem custo para o estado, já que o prédio foi selecionado para o Programa de Eficiência Energética

o prédio da Secreta-
ria de Fazenda do 
Estado do Rio de 

Janeiro (Sefaz-RJ) ganhou 
uma micro usina fotovol-
taica em sua sede, no Cen-
tro, com o objetivo de fazer 
o uso racional de energia, 
evitar desperdícios e ge-
rar uma maior economia. 
a instalação ocorreu sem 
custo para o estado, já que 
o prédio da secretaria foi 
selecionado no ano passa-
do para o Programa de Efi-
ciência Energética (PEE). 
os recursos são da agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (aneel) – que regula 
o setor de energia elétrica 
– e a verba é repassada às 
concessionárias para ações 
desta natureza. Na cober-
tura do edifício foram co-
locados 55 painéis fotovol-
taicos, que captam a luz do 
sol e transformam a ener-
gia solar em eletricidade. a 
expectativa é reduzir pela 
metade o consumo do edi-
fício após a implantação. 

Também serão instalados 
um inversor, um medidor 
bidirecional e um sistema 
de monitoramento.

o excesso de energia pro-
duzido pelos painéis é en-
viado para a rede pública 
e são acumulados créditos 
de energia, que serão utili-
zados quando não houver 
sol. além da instalação da 
micro usina fotovoltaica, 
outras medidas de sustenta-
bilidade já foram implanta-
das, como a troca de 9.360 
lâmpadas fluorescentes 
para lEd, a substituição de 
aparelhos de ar condiciona-
do split por equipamentos 
com selo Procel, um desta-
que na iluminação próxima 
às janelas e a implantação 
de uma unidade de trata-
mento de ar no setor de 
Tecnologia da informação 
do órgão. o valor investido 
na Secretaria de Fazenda 
pelo programa foi de R$ 
1,28 milhão.

o programa tem como 
objetivos trocar os equi-
pamentos existentes por 
outros mais eficientes, 
disseminar conhecimento 
por meio de capacitação, 

promover ações que redu-
zam o consumo da eletri-
cidade, realizar atividades 
que reduzam a demanda 
no horário de ponta, de-
senvolver projetos que de-
monstrem viabilidade eco-
nômica e apurar resultados 
por meio de procedimentos 
padrão de medição com 
base em protocolo inter-
nacional. de acordo com a 
lei 9.991/2000, as conces-
sionárias de distribuição 
de energia elétrica devem 
aplicar, anualmente, o valor 
equivalente a 0,5% da sua 
receita operacional líquida 
em projetos de eficiência 
energética. a utilização da 
verba e a realização dos 
projetos devem seguir os 
critérios estabelecidos no 
PRoPEE – Procedimentos 
do Programa de Eficiên-
cia Energética, conforme 
a Resolução 830/2018 da 
aneel.

pROJEtO Da
 sEFaz-RJ FOI 

apROVaDO 
pElO sEU 

CUstO-BEnEFíCIO
as chamadas públicas 

Estado vai apoiar programa de 
proteção a vítimas e testemunhas

divulgação

Cristina quaresma durante o seminário 
que celebrou os 20 anos da lei 9.807

desde que foi criado, em 
1999, o Programa de Proteção 
a Vítimas e Testemunhas Ame-
açadas (Provita) não perdeu 
nenhuma vítima para seus al-
gozes. Mas o desafio é garan-
tir a capacidade para atender 
mais testemunhas, diante da 
expansão do crime organiza-
do e das dificuldades em pro-

ver a segurança dos técnicos 
que atendem essas vítimas. 
o panorama foi apresentado 
pelo coordenador do Provita, 
Wellington Pantaleão, na úl-
tima quinta-feira, durante o 
seminário que celebrou os 20 
anos da lei 9.807, que garante 
a proteção a testemunhas de 
crimes.

Bahamas - Cerca de 
2.500 pessoas estão desapa-
recidas devido furacão do-
rian, nas Bahamas. a infor-
nação foi confirmada pelo 
porta-voz da agência de 
gestão de Emergências das 
Bahamas (NEMa, na sigla 
inglesa), Carl Smith.

Segundo ele, esta lista não 
foi comparada com os re-

gistos governamentais das 
pessoas em abrigos ou des-
locadas.

Na última terça-feira, Carl 
Smith explicou que 4.500 
pessoas foram deslocadas 
das suas casas nas ilhas 
abaco e grande Bahama, as 
mais devastadas após a pas-
sagem do furacão.

Em conferência de impren-

sa, o porta-voz da NEMa re-
feriu que a maioria teve de 
se deslocar para Nassau, a 
capital deste arquipélago das 
Caraíbas. O Dorian, que no 
último fim de semana dei-
xou mais de 200 mil pessoas 
sem luz na costa atlântica do 
Canadá, devastou primeiro 
o arquipélago das Bahamas 
com chuvas torrenciais.

Mais três localidades 
fluminenses vão receber 
o ‘Identifica RJ’, proje-
to da Fundação leão Xii 
responsável pela emissão 
de documentos civis. as 
ações, que são realizadas 
em parceria com o detran.
RJ, acontecem hoje nas 
comunidades do Comple-
xo do alemão e Jacarezi-
nho, ambas na Zona Norte 
da capital, além da cidade 
de Barra Mansa, no Sul do 
estado.

a partir das 9 da manhã, 
os moradores das locali-
dades terão à disposição 
dois serviços – emissão da 
taxa de isenção e, no mes-
mo local, já poderão tirar 
os seguintes documentos: 
primeira e segunda vias da 
Carteira de identidade e 
as segundas vias das Cer-
tidões de Nascimento, de 
Casamento e de Óbito.

de acordo a presidente 
da Fundação leão Xiii, 
allan Borges, a parceria 
com o detran.RJ é um dos 

a secretária de Estado de 
desenvolvimento Social e 
direitos Humanos, Cristina 
Quaresma, garantiu apoio ao 
programa, durante evento rea-
lizado no auditório da defen-
soria Pública da união (dPu), 
no Centro do Rio, com a pre-
sença de juízes, defensores pú-
blicos, policiais civis e repre-
sentantes da sociedade civil.

“o Provita necessita de uma 
atenção maior do estado. É 
um programa muito especial e 
precisa de muita cautela para 
garantir a preservação de vi-
das humanas”, disse a secretá-
ria, que prometeu acompanhar 
mais de perto as atividades e 
buscar recursos para apoiar o 
programa em 2020.

Aprovada, reforma das telecomunicações 
aguarda medida de  regulamentação

JoSÉ CRuZ/agêNCia BRaSil
o Senado aprovou o Pro-

jeto de lei da Câmara (PlC) 
nº 79/2016 que promove 
uma reforma na legisla-
ção de telecomunicações. 
a matéria muda a forma de 
exploração dos serviços de 
telefonia fixa, que poderão 
passar de concessão para 
autorização, e prevê a pos-
sibilidade de aplicação dos 
saldos dessa transição em 
investimentos em banda lar-
ga, além de dar mais poderes 
às empresas do setor para o 

uso das faixas do espectro 
de radiofrequências. a efe-
tivação da proposta, no en-
tanto, dependem de comple-
xas regulamentações. a lei 
segue agora para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

a relatora da matéria na 
Comissão de Ciência, Tec-
nologia, inovação, Comu-
nicação e informática do 
Senado, daniella Ribeiro 
(PP-PB), classificou a nova 
lei como um avanço. “Que-
remos dar ao Brasil um tem-

po de atualização de uma 
lei de mais de 20 anos, feita 
na lógica da telefonia fixa. 
Estamos criando condições 
para que povo brasileiro es-
teja pronto para a revolução 
tecnológica, com forte im-
pacto econômico e social”, 
afirmou. O senador Arol-
de de oliveira (PSd-RJ) 
acrescentou que os recursos 
aplicados contribuirão para 
a implantação de novas tec-
nologias. Fonte: agência 
Brasil 

para seleção dos projetos 
são anuais. Para o arquite-
to e coordenador de apoio 
operacional da Sefaz-RJ, 
Mauricio Noya, os técni-
cos do programa avaliaram 
diversos imóveis públicos 
no país e o prédio da Se-
cretaria de Fazenda foi um 
dos aprovados em função 

da sua viabilidade econô-
mica: “Ficamos atentos às 
demandas e não perdemos 
os prazos. a equipe da se-
cretaria fez toda a coleta 
de dados para a aferição 
dos equipamentos até que o 
projeto fosse aprovado e as 
iniciativas iniciadas. Muitas 
pessoas não sabem que existe 

esse recurso. a próxima etapa 
será a instalação do medidor 
da economia de energia pela 
light para o funcionamento 
dos painéis fotovoltaicos. os 
valores serão apurados após 
a instalação e haverá um 
acompanhamento pela Sefaz. 
Essa medição é a comprova-
ção de todo o projeto”.

Palestra ministrada para os servidores do estado 
o engenheiro eletricista 

Pedro Paulo da Silva Filho, 
diretor-geral da SagE in-
teligência Energética, mi-
nistrou palestra no dia 5 de 
setembro, no auditório da 
Fazenda, para os servido-
res do estado sobre o Pro-

grama de Eficiência Ener-
gética na Sefaz-RJ. Em sua 
apresentação, o palestrante 
explicou o que é eficiência 
energética, como funciona 
o programa, as etapas do 
projeto na secretaria e os 
resultados esperados: “En-

tendemos que não há inte-
resse nem viabilidade se a 
ação de economia de ener-
gia não se refletir em uma 
redução de custos. isso é 
o que leva à sustentabili-
dade. Embora a Sefaz não 
tenha feito aporte financei-

ro, foi parceira na elabora-
ção dos documentos e na 
geração do projeto. Se o 
programa não tivesse sido 
bem executado, os recur-
sos não seriam liberados 
pela concessionária”.

ainda segundo o enge-

nheiro eletricista, essa me-
dida traz benefícios para o 
setor elétrico, para a socie-
dade e o consumidor final. 
“os painéis fotovoltaicos 
têm sido usados ampla-
mente, pois são atrativos 
economicamente e não têm 

contraindicação ambiental. 
A eficiência energética e 
as energias renováveis são 
os dois pilares da políti-
ca energética sustentável. 
O uso eficiente de energia 
preserva recursos e o meio 
ambiente”, frisou.

pontos altos do ‘Identifica 
RJ’ porque a pessoa solicita 
a isenção da taxa e já emi-
te o documento. “além de 
economizar tempo, o cida-
dão consegue resolver tudo 
no mesmo local”, disse. 

DOCUmEntOs CIVIs
o projeto é responsável 

pela isenção para emissão 
de documentos civis, tais 
como identidades, certi-
dões de nascimento, casa-
mento, óbito, habilitação 

e distribuição para casa-
mento e buscas. os interes-
sados devem procurar os 
seguintes endereços: CiEP 
Vinícius de Moraes - Av. 
dom Hélder Câmara, 1715 
(Jacarezinho), no horário 
das 9h às 12h30; Condo-
mínio Minha Casa, Minha 
vida (Jardim das Palmei-
ras) - Estrada do itararé, 
1051, em Ramos, das 9h 
às 13h; Pátio da Prefeitura 
- Rua luiz Ponce, 263, no 
Centro, das 9h às 13h. 

mundo



A carreira passa por 

mudanças e inovações. 

Esteja atento a notícias e 

a novidades que ampliam 

as possibilidades 

profissionais. Você vai perceber que 

as mudanças podem também pedir 

posturas para cortar situações que não 

servem mais.

Você passa por uma 

nova fase financeira 

e profissional. Você é 

levado a se expressar 

com uma pessoa para 

esclarecer o seu posicionamento 

profissional ou para direcionar 

investimentos. Os resultados vêm por 

meio do esforço e da dedicação.

Áries

Você está passando 

por uma fase e precisa 

agir com flexibilidade 

para interagir com as 

mudanças. É um dia 

para avaliar se fica ou se vai embora. 

As suas posturas no trabalho ou 

para direcionar a rotina devem ser 

renovadas.

Touro

Tenha atenção com 

as expectativas 

financeiras ou afetivas. 

Busque analisar as 

mudanças e o modo 

como deseja inovar os assuntos 

citados. O desejo de ser reconhecido 

deve ser gerenciado com equilíbrio, 

maturidade e limites.

Gêmeos

Os projetos são 

movimentados e lhe 

dão permissão para 

mudar e seguir os 

planos traçados. Existe 

o desejo de vivenciar situações novas 

e de dar oportunidade à vida. A 

experiência mobiliza a família e os 

assuntos domésticos.

Câncer

Leão

Esteja atento a novas 

oportunidades que 

podem vir de outras 

cidades ou por meio dos 

estudos. O céu indica 

profissionais. A fase é 

ótima para promover mudanças, mas 

você vai se sentir exigido a expor as 

suas decisões. Os sentimentos devem 

ser equilibrados.

Virgem

Você é levado a 

analisar os recursos 

f i n a n c e i r o s , 

principalmente os 

investimentos que 

se relacionam a outras pessoas, 

como parceiros e o cônjuge. Esteja 

consciente das responsabilidades 

envolvidas. É momento de mudar o 

rumo das coisas.

Libra

A vida vem pedindo 

de você reflexão sobre 

como deseja atuar 

no relacionamento. 

O cônjuge passa por 

mudanças e sente vontades que 

podem ser diferentes do esperado. 

É importante analisar os fatos, 

os sentimentos e as expectativas 

envolvidas.

Escorpião

O trabalho passa por 

inovações e pede de 

você novas posturas 

para renovar a forma 

de produzir. Mas, 

concomitantemente, 

você é levado a analisar as parcerias 

ou a criar novas formas para interagir 

com clientes e com pessoas envolvidas. 

Seja flexível.

Sagitário

Você é levado a 

olhar para as suas 

necessidades e a mudar 

o curso para interagir 

com os afetos. Os afetos 

são direcionados aos filhos ou ao 

campo amoroso. Mudar é desafiador, 

mas imprescindível para o seu 

aprimoramento.

Capricórnio

Existe o desejo de 

mudar e de se afastar 

de algumas pessoas 

da família. O cenário 

aponta renovação 

nas relações ou na 

mudança de imóvel. Você é levado 

a olhar para a família de uma forma 

diferente e desprendida de amarras.

Aquário

Há a necessidade de se 

afastar de situações que 

podem movimentar as 

relações com parentes 

e com pessoas do seu 

convívio. Os investimentos também 

são mexidos e pedem de todos os 

envolvidos desprendimento e abertura 

para o novo.

Peixes

atoS oFiciaiSTerÇa-feira, 17 de seTeMbro de 2019

Não jogue  lixo 
nas ruas. 

a população 
agradece!
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Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

-1- 

FAÇO SAbER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU/RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, 
APROVOU E EU PROMULGO OS SEGUINTES DECRETOS 
LEGISLATIVOS:

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.679/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

095 /2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Sandro Ribeiro Alves, acompanhada de Diploma em pergami-
nho.
Autor:  vereador Fábio José de Freitas Santos – FABINhO 
MARINGÁ.

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em pergaminho, ao senhor 
Sandro Ribeiro Alves, considerando-se o seu destaque no 
desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes 
serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.680/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

129/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares à Associa-
ção Batista Iguaçuana – ABIG.    
        
Autor: Vereador Carlos Alberto Curi Chambarelli – CARLÃO 
ChAMBARELLI       
                                                                                                                         
Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador Soa-
res à Associação Batista Iguaçuana – ABIG, acompanhada de 
diploma em pergaminho, pelos relevantes serviços prestados 
à sociedade iguaçuana. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.681/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

153 /2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao poli-
cial civil do Estado do Rio de Janeiro senhor Elias Moreira de 
Oliveira.

Autor: Vereador Alcemir Gomes Moreira – ALCEMIR GOMES
Art.1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador Soa-
res ao senhor Elias Moreira de Oliveira, policial civil do Estado 
do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados a toda 
sociedade da Cidade de Nova Iguaçu.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

  -2-
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.682/2019.

ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
158 /2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Leandro Braga de Sousa, acompanhada de Diploma em Per-
gaminho. 

Autor: Vereador Carlos Alberto Ribeiro da Silva – CARLI-
NhOS BNh

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor 
Leandro braga de Sousa, considerando-se o seu destaque 
no desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes 
serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.683/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

161/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao Doutor 
Diogo Facciolli.

Autor: Vereador Fernando Bernardes Carvalhal - FERNANDI-
NhO DO MOQuETÁ

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao Doutor 
Diogo Facciolli, pelos relevantes serviços prestados à socie-
dade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
da sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.684/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº165/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Mario Gil Lima dos Santos, acompanhada de Diploma em Per-
gaminho.

Autor: Vereador Vagner Mateus dos Santos – VAGuINhO 
NEGuINhO

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor 
Mario Gil Lima dos Santos, considerando-se seu destaque 
no desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes 
serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

-3-
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.685/2019.

ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
167 /2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Max Rodrigues Lemos, acompanhada de Diploma em Perga-
minho.

Autor: Vereador Paulo da Costa Pinheiro – PAuLINhO DA 
PADARIA

 Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor 
Max Rodrigues Lemos considerando o seu destaque no de-
senvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes ser-
viços prestados à sociedade iguaçuana. 

 Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.686/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

169/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Alexandre José Adriano, acompanhada de Diploma em Per-
gaminho.

Autor: Vereador Mauricio Morais Lopes – MAuRICIO MORAIS

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor 
Alexandre José Adriano, considerando o seu destaque no 
desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes 
serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.687/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

166/2019.

Outorga o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana ao Senhor 
Allan Robson Siqueira.

Autoria: Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Art. 1º Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadania Iguaçu-
ana ao Senhor Allan Robson Siqueira, pelos relevantes servi-
ços prestados à sociedade de Nova Iguaçu.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 10 de setembro de 2019.

FELIPE RANGEL GARCIA                    

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO 
HOTELEIRO E SIMILARES DE NOVA IGUAÇU

e FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS MO COMERCIO 
HOTELEIRO E SIMILARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bASE TERRITORIAL: Nova Iguaçu, D. de Caxias, 
S.J. Meriti, Nilópolis, Mesquita, b. Roxo, Queimados, 

Seropédica, Japeri, Itaguaí e Paracambi.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente do Sindicato dos Empregados no 
Comercio hoteleiro e Similares de Nova Iguaçu, neste ato, 
representando também a Federação dos Empregados no 
Comercio hoteleiro e Similares do Estado do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
Associados e a Classe em Geral, a participarem da Assembléia 
geral extraordinária, a ser realizada no próximo dia 23/09/2019 
em nossa sede campestre, sito a Estrada Carlos Sampaio, 
1000, Novo Eldorado, Queimados, RJ, às 16:00 h. em 1ª 
convocação e às 16:30 h. em 2ª convocação, com qualquer 
número de participante, a fim de discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:
1) – Correção Salarial da Classe.
2) – Taxa Assistencial a ser cobrada
3) – Lei das Gorjetas
4) – Assuntos Gerais

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2019

CARLOS ROBERTO DA ROChA SOuZA
PRESIDENTE 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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RCA
IMPERATRIZ
PERFUMASI

SAIUNION
OTINIFNE
CIAOLPD

ÇCARIRI
ACELGAUN
GOÃEIPE

SELOMATIZ
AMOIXADAI

SNEOND
ANTAGONICA

ROTAAON
PROLIXIDADE

Estratégia
de sobrevi-
vência do
bicho-pau

Norma de 
excelên-
cia em-

presarial 

Autarquia
que regis-
tra marcas
industriais 

(?) Jack, a
bandeira
do Reino

Unido 

Vitamina
abundante 
no pistache

Grupo
familiar
escocês

Pronome
neutro da

língua
inglesa

Marca do
Inmetro 

em
produtos

Saudação
de uso

coloquial

Principal
centro

financeiro
da China 

Ato Insti-
tucional
(sigla)

Trecho 
conclusi-
vo de uma
sinfonia

Formato
do botão
fechar no
Windows

(?)-line:
conectado
à internet

Processo que explica 
a diversida-
de étnica
brasileira

Título de
Dona Leo-

poldina

Etapa da
produção
do açúcar

Litoral

Craque francês 
que dirigiu o Real

Madrid na temporada
2016-2018

Aromatiza

Monge
budista

A polpa do
coco verde
Condição

do
Universo,
segundo a
teoria de
Einstein

Próton
(símbolo)

Moeda 
da Índia

Região do Ceará 
rica em fósseis

Alimenta o bebê nos
primeiros dias

Árvore
tropical
Deus, na

Bíblia

Hortaliça
rica em

ferro

"Bella (?)",
tema da
série "La
Casa de
Papel"

Nuance
Premissa 
aceita sem
objeção

Norte
(abrev.)

A relação entre a
burguesia e o prole-
tariado,

para Marx

Gás de
letreiros
Recife

coralino

(?) do Sol, circuito
turístico potiguar
Característica do

discurso enfadonho

2/it — on. 4/ciao — coda. 5/union. 6/axioma. 8/colostro.
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 
bifes de patinho/12 fa-
tias de presunto cru tipo 
parma/12 tiras de ce-
noura/1 tablete de cal-
do decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 
colheres (sopa) de azei-
te de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado 
de tomate/tomilho, sal-
sinha picada/sal e pi-
menta a gosto

modo de preparo

POlENTA COm BiFE 
enrOladO

temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
refogar os bifes no azei-
te até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne fi-
car macia.
salpicar salsinha picada 
e servir sobre a polenta.

Ingredientes

QUiBE DE BERiNJElA 
e rIcOta

modo de preparo

2 xíc. (chá) de trigo 
para quibe
1 xíc. (chá) de proteína 
texturizada de soja
2 berinjelas sem casca, 
cortadas em cubos
1 cebola picada
1 dente de alho pica-
do
1 col. (sopa) de hortelã 
picada
2 col. (sopa) de salsa 
picada
1 pitada de pimenta 
síria
2 col. (sopa) de shoyu 
light
sal a gosto
2 tomates sem semen-
te, cortados em cubi-
nhos
3 rodelas grossas (300 
g) de ricota
1 col. (sopa) de azeite 
extravirgem
6 azeitonas verdes pi-
cadas
orégano e sal a gosto

em vasilhas separadas, 
mergulhe o trigo e a 
proteína de soja em 
água morna e deixe 
hidratar por 15 minutos. 
afervente a berinjela 
na água com sal por 
2 minutos. escorra e es-
prema o trigo, a soja e 
a berinjela para retirar 
o excesso de água. tri-
ture rapidamente a be-
rinjela no liquidificador 
no módulo pulsar. Junte 
todos os ingredientes 
em numa tigela funda 
e misture bem. forre 
o fundo de uma fôr-
ma antiaderente com 
metade da mistura e 
espalhe uma camada 
da ricota amassada 
com o azeite e a azei-
tona, sal e orégano. 
cubra com o restan-
te da mistura e regue 
com um fio de azeite. 
asse em forno médio 
por 30 minutos ou até 
dourar. sirva com uma 
salada colorida.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE ADIAMENTO/ ERRATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019

PROCESSO 3249/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de modernização e melhoramento 
do sistema de iluminação pública do município de Porto 
Real/RJ (incluindo o fornecimento e instalação de lumi-
nárias de led e correlatos e extensão de rede de ilumi-
nação pública para atender a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.
A Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Con-
tratos, comunica que tendo em vista a necessidade de 
adequação do respectivo edital, fica adiada para às 09 
horas do dia 17 de outubro de 2019 a Concorrência Pú-
blica acima citada.
O Edital e respectiva errata poderão ser retirados no 
portal oficial do município no endereço eletrônico ht-
tps://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na 
Secretaria de Licitações Compras e Contratos os inte-
ressados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) 
de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de 
identificação civil. 
Para maiores informações na Secretaria Municipal de 
Licitações, Compras e Contratos na Rua hilário Ettore, 
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às 
17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 16 de setembro de 2019.
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

EXTRATO DO CONTRATO N° 125/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 

02 - CONTRATADO: P.R. MOREIRA EVENTOS
03 - OBJETO: REFERENTE A PAGAMENTO DE TA-
XAS PARA ARBITRAGEM REFERENTE AOS 11 
(ONZE) JOGOS DA EQuIPE DE FuTSAL DE PORTO 
REAL QuE REPRESENTARÁ O MuNICÍPIO NA 2ª 
COPA SuL FLuMINENSE DE FuTSAL ADuLTO, QuE 
SERÁ REALIZADA PELA BARRA SPORT EVENTOS.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n° 
8.666/93)
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-12.01.00-27-122-
0101-2.001-3.3.90.39.00-1.001.0000-1244/2019 Ficha 
06 - NOTA DE EMPENhO: 1244/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 1.900,00 (hum mil e nove-
centos reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5911/2019
09 - PRAZO: 06 (seis) meses.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 12 de setembro de 2019.

ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1418/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 088/2019 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO 
DE MOTOCICLETAS atendendo a solicitação feita 
pela SECRETARIA MuNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 
(SMOP) no processo administrativo 1418/2019, à 
empresa:
Empresa: TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE-

LI EPP
CNPJ: 28.072.149/0001-03
Valor de R$ 119.880,00 (cento e dezenove mil, oitocen-
tos e oitenta reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 16 de setembro de 2019
Elias Vargas de Oliveira

Secretário Municipal de Ordem Pública

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4345/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, 
hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 094/2019 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 
CAMPEONATO AMADOR DO MuNICÍPIO DE PORTO 
REAL, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (SMEL) no 
processo administrativo 4345/2019, à empresa:
Empresa: BOTELhO EVENTOS ESPORTIVOS E SER-
VIÇOS LTDA
CNPJ: 18.007.936/0001-00
Valor de R$ 22.676,50 (vinte e dois mil, seiscentos e 
setenta e seis reais e cinquenta centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 16 de setembro de 2019
Antônio Sebastião da Silva

Secretário Municipal de Esporte e lazer

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Presidente
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FAÇO SAbER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU/RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, 
APROVOU E EU PROMULGO OS SEGUINTES DECRETOS 
LEGISLATIVOS:

      DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.688/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

172/2019.
Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares, in memo-
riam, ao senhor Mario Pereira Marques Filho, acompanhada 
de Diploma em Pergaminho.

Autor: vereador Rogério Bastos Reis – ROGÉRIO VILLANO-
VA.

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador Soa-
res, acompanhada de Diploma em Pergaminho, in memoriam, 
ao senhor Mario Pereira Marques Filho, considerando-se o seu 
destaque no desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os 
relevantes serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação.

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.689/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

174/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares à senhora 
Luana Oliveira da Costa, acompanhada de Diploma em Per-
gaminho.

Autor: Vereador Eliege Alves Borges – LI SÓ ALEGRIA

Art.1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, à senhora 
Luana Oliveira da Costa, pelos relevantes serviços prestados 
à sociedade iguaçuana.

Art.2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.690/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

176/2019.
Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Matheus da Silva José, acompanhada de Diploma em Perga-
minho.

Autor: Vereador Vagner Mateus dos Santos – VAGuINhO 
NEGuINhO

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor 
Matheus da Silva José, considerando seu destaque no de-
senvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes ser-
viços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.
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   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.691/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

177/2019.

Concede Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Cláudio Rogério da Silva Oliveira.

Autor: Vereador Aguinaldo Barboza Peixoto – AGuINALDO 
CAMu

Art. 1º Fica Concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor 
Cláudio Rogério da Silva Oliveira, pelos relevantes serviços 
prestados à Cidade de Nova Iguaçu.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.692/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

178/2019.

Concede a Medalha de Mérito   Comendador   Soares à se-
nhora Sônia Maria Simões Oliveira, acompanhada de Diploma 
em Pergaminho.

Autor: Vereador Alexandre Rocha de Azeredo - ALEXANDRE 
DA PADARIA

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador Soa-
res, acompanhada de Diploma em Pergaminho, à senhora Sô-
nia Maria Simões Oliveira pelos relevantes serviços prestados 
à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.693/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº180 /2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares à doutora 
Mônica Silva Areal, acompanhada de Diploma em Pergaminho.

Autora: Vereadora Renata Magalhães Turques Araújo – RE-
NATA DA TELEMENSAGEM

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, à doutora 
Mônica Silva Areal, delegada titular da Delegacia Especiali-
zada de Atendimento à Mulher, considerando o seu destaque 
no desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes 
serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação
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   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.694/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

181/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares à senhora 
Shirley Alves de Souza, acompanhada de Diploma em Perga-
minho.

Autora: Vereadora Renata Magalhães Turques Araújo – RE-
NATA DA TELEMENSAGEM

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, à senhora 
Shirley Alves de Souza, fundadora e diretora do Colégio Sou-
za Duarte, considerando o seu destaque no desenvolvimento 

da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes serviços prestados 
à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

      DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.695/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

182/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares à senhora 
Dulce helena Alves, acompanhada de Diploma em Pergami-
nho.

Autor: vereador José Carlos Fonseca – DOuTOR CACAu.

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, à senhora 
Dulce helena Alves, considerando-se o seu destaque no de-
senvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes ser-
viços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação.

      DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.696/2019.
ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

183/2019.
Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Ricardo Côrtes Portugal, acompanhada de Diploma em Per-
gaminho.

Autor: vereador José Carlos Fonseca – DOuTOR CACAu.

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor 
Ricardo Côrtes Portugal, considerando-se o seu destaque no 
desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes 
serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação.

- 4 -
      DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.697/2019.

ORIuNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
184/2019.

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao Senhor. 
Luiz Boa Pinta Teixeira de Abreu Filho, acompanhada de Diplo-
ma em Pergaminho.

Autoria: Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador So-
ares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao Senhor 
Luiz Boa Pinta Teixeira de Abreu Filho, considerando-se o seu 
destaque no desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os 
relevantes serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 12 de setembro de 2019.

FELIPE RANGEL GARCIA                    
Presidente

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
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Ingredientes

carne assada na 
Panela de PressãO

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

modo de preparo

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

Ingredientes

modo de preparo

VACA ATOlADA

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

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

Ingredientes

modo de preparo

carne MOÍda À 
PARmEGiANA

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
P R E F E I T u R A M u N I C I PA L  D E  B E L F O R D 

R O X O
  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

16 DE SETEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
17/09/2019 – CÓD-PMBR 172.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4127/SEMAD/2019 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SIMONE DuARTE PESSANhA DE JESuS, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4128/SEMAD/2019 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CARLA JOSIANE CAMPOS DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Agente 
de Articulação Regional, símbolo CC-8, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4129/SEMAD/2019 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SOLANO DA SILVA FIDALGO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na 
Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº4130/SEMAD/2019 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RODRIGO LACK CuNhA, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na 
Secretaria Municipal de Comunicação Social. 

PORTARIA Nº4131/SEMAD/2019 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ADRIANA MORAES FEITOSA, do 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8 da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

PORTARIA Nº4132/SEMAD/2019 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de fevereiro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GISELLE MARTINS COSTA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8 na Secretaria Municipal de Comunicação 
Social.

PORTARIA Nº4133/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ADRILENE LIMA DE OLIVEIRA DE 
SOuZA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG, 
da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4134/SEMAD/2019 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALBERTINA DOS SANTOS SOBRINhO, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbo-
lo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação. 

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60430

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº4065/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: RENATA LAILER DA CONCEIÇÃO;
LEIA-SE: RENATA IDILEI DA CONCEIÇÃO.

ONDE SE LÊ: ALINE DOS SANTOS NAASCIMENTO;
LEIA-SE: ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO.

NA PORTARIA Nº4109/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019 
ONDE SE LÊ: ADRIELLY EMILIA O DA SILVA;
LEIA-SE: ADRIELLY EMILIA OLIVEIRA DA SILVA.

NA PORTARIA Nº4114/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: DANIELLA CRISTINA MAChADO PI-
MENTA;
LEIA-SE: DANIELLA CRISTINA NuNES MAChADO 
PIMENTA.
 
NA PORTARIA Nº4115/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: CÁTIA FREGINA ALCANTARA;

LEIA-SE: CÁTIA REGINA BRAZ.
 
NA PORTARIA Nº3953/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, 
PuBLICADA EM 07/09/2019
ONDE SE LÊ: JAQuELINE DE PAuLA CuNhA;
LEIA-SE: JACQuELINE DE PAuLA CuNhA.
 
NA PORTARIA Nº3555/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, 
PuBLICADA EM 04/09/2019
ONDE SE LÊ: NILTON SOuZA MARQuES;
LEIA-SE: NILTON SOuZA SOARES.

NA PORTARIA Nº4038/SEMAD/2019 DE 11/09/2019, 
PuBLICADA EM 12/09/2019
ONDE SE LÊ: MANOEL DOS SANTOS;
LEIA-SE: MACIEL DOS SANTOS.
 
ONDE SE LÊ: MAThEuS DA SILVA SEQuEIRA;
LEIA-SE: MAThEuS DA SILVA SIQuEIRA.

NA PORTARIA Nº4116/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019 
ONDE SE LÊ: WALDECYR VAGEALEGRE DS SAN-
TOS;
LEIA-SE: WALDEYR VAGEALEGRE DOS SANTOS.

NA PORTARIA Nº3812/SEMAD/2019 DE 04/09/2019, 
PuBLICADA EM 05/09/2019
ONDE SE LÊ: WELLINGTON LuIZ DO CRMO DE 
SOuZA;
LEIA-SE: WELLINGTON LuIZ DO CARMO DE SOuSA.

ONDE SE LÊ: MIChEL ALESSANDRO SANTOS DE 
CAARVALhO;
LEIA-SE: MIChEL ALESSANDRO SANTOS DE CAR-
VALhO.

ONDE SE LÊ: WELERSON SILVA DE CARVALhO;
LEIA-SE: WELERSON DA SILVA CARVALhO.

ONDE SE LÊ: RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRAA;
LEIA-SE: RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA.

ONDE SE LÊ: ODILON DE MORAIS GOMES SOuZA;
LEIA-SE: ODILON DE MORAIS GOMES DE SOuZA.

ONDE SE LÊ: VITOR MAThEuS TELES DE CARVA-
LhO;
LEIA-SE: VICTOR MAThEuS TELES DE CARVALhO.

ONDE SE LÊ: GuILhERME FELIPE DESOuZA hER-
NANDES;
LEIA-SE: GuILhERME FELIPE DE SOuZA hERNAN-
DES.

NA PORTARIA Nº4117/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: ALEX SANDRO DA SILVA;
LEIA-SE: ALEX SANDRO DA SILVA VIEIRA.

NA PORTARIA Nº4074/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: ANABELLE LuIZA ALBuQuERQuE 
FERREIRA;
LEIA-SE: ANABELLE LuZIA ALBuQuERQuE FER-
REIRA.

NA PORTARIA Nº3944/SEMAD/2019 DE 07/09/2019, 
PuBLICADA EM 08/09/2019
ONDE SE LÊ: CARLOS ALEXANDRE DA GAMA DE 
CARVALhO;
LEIA-SE: CARLOS ALEXANDRE DA GAMA DE CAR-
VALhOCIDADANIA.

NA PORTARIA Nº4069/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: JANE DE ZIDERIO GALDINO;
LEIA-SE: JANE DE DEZIDERIO GALDINO.

ONDE SE LÊ: GuILhERME EGERE DE CASTRIA;
LEIA-SE: GuILhERME EGGERE DE CASTRIA.

NA PORTARIA Nº4107/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: ADEGILSON FREIRE DA SILVA;
LEIA-SE: ADEGILSO  FREIRE DA SILVA.

NA PORTARIA Nº4065/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: RENATA LAILER DA CONCEIÇÃO;
LEIA-SE: RENATA IDILEI DA CONCEIÇÃO.

NA PORTARIA Nº3949/SEMAD/2019 DE 07/09/2019, 
PuBLICADA EM 08/09/2019
ONDE SE LÊ: ERVITE COELhO DA SILVA;
LEIA-SE: ERVITI COELhO DA SILVA.

NA PORTARIA Nº4068/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019. 
ONDE SE LÊ: ALESSANDRO DO NASCIMENTO LA-
CERDA GONÇALVES;
LEIA-SE: ALEXSANDRA DO NASCIMENTO LACER-
DA GONÇALVES.

NA PORTARIA Nº4065/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019. 
ONDE SE LÊ: ROSANA BARBOSA;

LEIA-SE: ROSANA BARBOSA DA SILVA.

NA PORTARIA Nº4112/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019. 
ONDE SE LÊ: ANA BEATRIZ MERANDA DE OLIVEIRA;
LEIA-SE: ANA BEATRIZ MIRANDA DE MARCIANO.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60430

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE - SEMuS

PORTARIA Nº. 038/SEMuS/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de atribui-
ções legais e municipais:

RESOLVE:
Designar os servidores para exercerem as funções de 
fiscal do contrato 008/SEMUS/2019, celebrado entre o 
Município de Belford Roxo, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, e a empresa MARVIN LOCADORA 
DE VEÍCuLOS EIRELLI ME, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 11.624.761/0001-30 de acordo com o Pregão Pre-
sencial 028/2018 referente ao Processo Administrativo 
n.º 08/00474/2018, que tem  por objeto a locação de 
veículo com manutenção preventiva, adaptado como 
unidade de castração veterinária de animais domésti-
cos (caninos e felinos)- castração móvel da Secretaria 
Municipal de Saúde. Produzindo efeitos retroativos, 
composta pelos seguintes membros:
WILSON MARTINS COuTINhO – MAT. 60/70837
CARLOS CESAR GIRÃO – MAT. 11/015722

Flávio Vieira da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Republicado por ter saído com incorreção

SECRETARIO MuNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS, 
CAPTAÇÃO DE RECuRSO E CONVÊNIOS

Despacho do Secretário (Processo nº 52/00163/2019). 
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019, cujo o objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECuÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GE-
RAL DA ESCOLA MuNICIAPL ADELINA DOS SANTOS 
PuRCINO, SITuADA NA RuA ANÍBAL DA MOTA, 3014 
NO BAIRRO SÃO JOSÉ – BELFORD ROXO, adjudico 
seu objeto, a empresa RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E 
CONTRuÇÃO EIRELI, no valor de R$614.422,32 (Seis-
centos e quatorze mil e quatrocentos e vinte e dois reais 
e trinta e dois centavos ) conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de adju-
dicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 
534/538 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Ge-
ral as fls. 235/237 e da Controladoria Geral do Municí-
pio as fls. 550, 551 e 552. Em 11 de setembro de 2019.

ODAIR CuNhA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Projetos, Captação de 

Recurso e Convênios

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS - OBRAS

TERMO DE AJuSTE DE CONTAS E QuITAÇÃO N° 
52.4598/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.004598/2018.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MMB LOCAÇÃO DE MAQuINAS VEÍ-
CuLOS E EMPREITEIRA LTDA. 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 281.140,00 (duzentos e oitenta e 
um mil, cento e quarenta reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Traba-
lho nº 1.04.122.011.2053, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATuRA: 17 de abril de 2019

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS
MERhI DAYChOuM

Omitido do Jornal hora h do dia 18/04/2019

ERRATA:
Na PORTARIA Nº227/GDP/PREVIDE/2019, DE 13 DE 
SETEMBRO DE 2019,   publicada em 14/09/2019, 
Onde se lê BITTRNCOuRT; 
Leia se BITTENCOuRT.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor Presidente
Mat. 60/362-2017
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 Mais uma decisão e mais uma vitória americana fora de casa

série b1 

Vitória sobre o itaboraí deixa mecão 
mais perto das semis do returno

Na tarde do último   
sábado, no alzirão, 
aconteceu o quinto 

triunfo seguido na Taça Cor-
covado. Foi 2 a 0 sobre o ita-
boraí, que acabou relegado à 
Série B2 com o resultado ad-
verso. Chayene, na etapa ini-
cial, e Julinho, na fase final, 
marcaram os gols da vitória.

Com 18 pontos ganhos no 
returno, o Mecão buscará a 
classificação às semifinais 
da Taça Corcovado contra 
o Bonsucesso, nesta quarta-
-feira (18). uma vitória ga-
rante a vaga, independente-
mente do resultado de EC 
São gonçalo x Serra Maca-
ense. Se o america não ven-
cer, dependerá de um trope-
ço do time gonçalense.

O JOGO
o america começou dis-

posto a tomar as rédeas do 
confronto rapidamente. Mi-
guel e Julinho finalizaram 
para fora em boas jogadas 
antes dos 10 minutos. aos 

12, porém, a águia assustou 
em chute rente de Rodrigui-
nho, após jogada de vitinho.

depois do susto, felizmen-
te, viria o gol. aos 19 minu-
tos, Chayene arriscou de fora 
da área. darlan tentou fazer a 
defesa em dois tempos, mas a 
bola morreu no fundo da rede. 
o Mecão estava na frente.

o placar poderia ter sido 
ampliado ainda na etapa ini-
cial. aos 33, após bate-re-
bate, Quaresma chutou com 
força, mas a bola bateu na 
zaga. No rebote, Chay chutou 
por cima. Minutos depois, 
Chrispim balançou a rede de 
cabeça, mas o auxiliar mar-
cou impedimento. deola só 
foi exigido em uma cabeça de 
Caio César, na qual mostrou 
segurança.

Na etapa final, o America 
aumentou o domínio e criou 
chances. aos 21 minutos, na 
volta do tempo técnico, Chay 
recebeu passe de anderson 
Künzel e tocou na saída de 
darlan, mas o goleiro da casa 
evitou o gol. aos 41, Carlos 
alberto testou com perfeição 
bola levantada por Matias 

joTa CarvalHo

jota.carvalho@yahoo.com

MáRCio MENEZES / aMERiCa Rio

Julinho marcou o segundo gol e vibrou bastante no gramado do alzirão

Sosa e acertou o travessão.
um minuto depois, porém, 

não houve jeito para o itabo-
raí, Julinho rompeu a linha 
de marcação, tabelou com 
Matheus Babi e fuzilou. Me-

cão 2 a 0, placar final.

EqUIpEs
Itaboraí: Darlan; Vinícius 

(Renê), david, Fabão e Pe-
dro (Patrick); Pierre, Júnior 

Santos, Caio Cezar e Rodri-
guinho; vitinho e léo itape-
runa. Técnico: Chico Marce-
lo.

america: deola, Wagner 
diniz, Carlos alberto, lucão 

e Quaresma; Julinho, ander-
son künzel, Miguel (Tiago 
Corrêa) e Chayene (Matias 
Sosa); William Chrispim 
(Robinho) e Matheus Babi. 
Técnico: Ney Barreto.


