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CENA CHOCOU MORADORES!

TRAGÉDIA!

Montagem do 
Bloco dos Cornos 

já começou 
rumo a 2020
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Thainara Matias  é a 
segunda porta-bandeira 

da Unidos da Ponte 
de São João de Meriti

Educação infantil é coisa 
séria em Belford Roxo

Pai e filho morrem queimados em apartamento na Zona Norte do Rio. Moradores relatam que Corpo de Bombeiros demorou 
mais de 40 minutos. Houve tentativa de resgatar as vítimas. Parentes entraram em desespero ao ver os corpos. 

Homem executado 
dentro de padaria 

FiCOU SEM pãO 

 7

Cadáver cheio de 
tiros é achado 

dentro de lixeira

‘Macaquinho’ do 
tráfico agora vai  
exibir seu ouro 

na cela de Bangu

7

7

ESpORTE
HORA

5

Torcedores sem 
time é maioria no 

País, diz  Datafolha
2
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NA vAlA 

SAíA DA igREjA 

Vítima conversava no balcão do estabelecimento 
quando foi surpreendido pelo atirador em Belford Roxo. 

META NúMERO UM 

Só em 2019, o município já inaugurou até o momento cinco unidades escolares de 
Educação Infantil. Meta é que 100% das crianças de 4 e 5 anos de idade estejam 
frequentando a pré-escola até 2024
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durante o Sarau da alma das 
graças (foto), no último domingo, 
em Mesquita, a jornalista, poetisa e 
escritora, autografou seu livro-anto-
logia “inspiração em verso v”, da 
Futurama Editora, que esteve na Bie-
nal deste ano no Riocentro. o evento 
foi regado a uma suculenta feijoada e 
cerveja. aquele abraço, alma!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!

“o Pequeno Príncipe Preto” no teatro Sesi de Caxias

“No fundo 
do poço” na
Escola Fama
 a Escola livre 
F.a.M.a. apresenta 
no sábado (21), o tra-
balho de formatura 
de mais uma turma 
do primeiro módulo, 
de seu curso de tea-
tro. Na ocasião será 
apresentada a comé-
dia popular “No fun-
do do poço” que nar-
ra a história de uma 
família totalmente as 
avessas. a peça tem 
classificação livre 
e ocorrerá nos dias 
21 e 28 deste setem-
bro às 19h na Sala 
de Espetáculos amir 
Haddad. Que fica na 
avenida getúlio de 
Moura, 1302 - Centro 
de Nova iguaçu. in-
gressos: R$ 15 (meia 
e antecipado) e R$ 30 
(inteira). Mais infor-
mações: 3768-9250.

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

thainara Matias, a segunda porta-bandeira da Ponte
a unidos da Ponte já 

tem uma nova segunda 
porta-bandeira. Thaina-
ra Matias fará par com 
o Raphael Nascimento 
na condução do segun-
do pavilhão da azul e 
Branco de São João de 
Meriti. o convite veio 
através do george, res-
ponsável pelo casal.

Thainara tem pas-
sagens pela Estácio de 
Sá, unidos das vargens 
e abolição. apesar de 
nunca terem dançado 
juntos na avenida, Thai-
nara e Raphael já se 
conheciam do Projeto 
Manoel dionisio onde 
destacam que a dança 
dos dois sempre deu 
certo.

a unidos da Ponte 
será a terceira escola a 
desfilar na sexta-feira de 
carnaval, pela Série a 
da Marquês de Sapuca, 
com o enredo “Elos da 
Eternidade”.

divulgação

o espetáculo in-
fantojuvenil 
“o Pequeno 

Príncipe Preto” ater-
rissa no teatro Firjan 
SESI Caxias no pró-
ximo dia 25, às 15h, 
e conta a história de 
um homem da realeza 
que percorre diferen-
tes planetas em uma 
jornada de entendi-
mento sobre a impor-
tância da valorização 
da sua cultura. Nessa 
aventura ele desco-
bre o quanto é bonita 
a diversidade de cada 
povo. Em suas via-
gens, o príncipe tem 
como objetivo espa-
lhar as sementes de 
Baobá, árvore milenar 
de seu planeta, que 
lhe ensinou o concei-
to de ubuntu: eu sou 
porque nós somos. 
Em cada mundo que 
passa, ele transmite 
a filosofia a persona-
gens que encontra, 
mostrando a sua im-
portância para os per-
sonagens e povos que 
encontra.

No palco, a peça 

transmite sentimentos 
de empatia, amor, res-
peito, coletividade, ge-
nerosidade e aprendiza-
do familiar, auxiliando 
através de diferentes 
linguagens a quebra de 
paradigmas acerca da 
hierarquia da cultura 
afro.

o projeto surge de 
perguntas que ainda 
ecoam. Por que a maio-
ria dos livros infantis só 
tem heróis e príncipes 
brancos e de olhos cla-
ros? Por que as bonecas 

e bonecos apresentam 
características físicas 
que não se assemelham 
com a maioria da po-
pulação brasileira? Por 
que nas canções e con-
tos infantis o branco é 
belo e puro e o preto 
não?  as respostas vi-
sam contribuir com o 
empoderamento, a au-
toestima e o imaginário 
formativo de crianças 
e adolescentes negros, 
apresentando persona-
gens de destaque que 
se parecem com eles, 

fazendo com que se sin-
tam representados nas 
histórias que têm acesso.

O texto e a direção são 
do diretor e ator Rodrigo 
França, especialista em 
pesquisas relacionadas à 
cultura negra e que parti-
cipou da edição 2019 do 
programa Big Brother 
Brasil. o solo conta com 
a performance de Junior 
dantas, que integra há 
10 anos a Cia omondÉ.

o Teatro Firjan SESi 
Duque de Caxias fica na 
Rua arthur Neiva, 100

Bloco dos Cornos e Cornas 
No final de semana, os galhudos mais conhecidos 

e assumidos do Pombal Chifre de outro, o conjunto 
de apartamentos, que virou atração naquela cidade 
da Baixada Fluminense, se reuniram para começar a 
montagem do Bloco dos Cornos e Cornas.

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

Morador corno deverá ser enredo no desfile
a pendenga começou com a escolha do tema-enre-

do para o desfile do bloco de embalo em 2020. Entre 
as sugestões, um personagem do conjunto ser home-
nageado teve a preferência da maioria. No meio do 
falatório, Nandinho Boquinha de veludo, coordena-
dor provisório do novo cordão, começou a selecionar 
nomes de cornos candidatos a personagem do enredo.

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

Mistura profunda entre os galhudos
dentre os candidatos, um pai-de-santo, uma evan-

gélica declaradamente cornuda e um gay assumido 
e sem papas na língua. Nas demais categorias, nada 
que atraia atenção. “Os finalistas serão conhecidos, 
logo”, disse Nandinho à coluna. “Pelo cheiro da goia-
ba, muita confusão vai haver, com certeza”, finalizou 
Boquinha de veludo.

o TopShopping 
recebe a cantora 
Bárbara gonçal-
ves no palco do 
Top Music, hoje, às 
19h. Bárbara, além 
de cantora, também 
é compositora e, há 
mais de 10 anos, 
vem atuando com 
enfoque na Música 
Popular Brasileira, 
sua paixão. Ela es-
tudou canto popular 
na Escola de Mú-
sica villa lobos e 
posteriormente na 
Escola Portátil de 
música.

a apresentação 
será na praça de 
alimentação do 2º 
piso. o evento é 
gratuito! o Top-
Shopping fica na 
av. gov. Roberto 
Silveira 540, Cen-
tro – Nova igua-
çu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Bárbara Gonçalves
no Top Music

ator Junior Dantas no espetáculo que reforça a autoestima e o 
imaginário formativo de crianças e adolescentes negros

RodRigo MENEzES / divulgação 
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Belford Roxo investe pesado na 
ampliação da Educação Infantil

GERAL

Município trabalha para se adequar na meta número um do Plano Nacional de 
Educação (PNE), que estabelece a abrangência que o segmento deve alcançar 
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a passos largos

Primeiro curso de massoterapia
RaFaEl BaRRETo/PMBR

a ampliação da educação infantil deu-se também por causa das inaugurações de creches

SECRETARIA DE 
CoMuNICação SoCIal Da 

PREFEITURA DE BElFoRD RoXo

a fisioterapeuta Cláudia hosana passa 
os conhecimentos aos alunos

Pensando no de-
senvolvimento da 
Educação infantil, 

a cidade de Belford Roxo 
está trabalhando para se 
adequar na meta número 
um do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que 
estabelece a abrangên-
cia que o segmento deve 
alcançar. Essa é uma 
meta progressista, onde 
100% das crianças de 
4 e 5 anos de idade de-
vem estar frequentando 
a pré-escola até 2024 e 
50% das crianças, a par-
tir do nascimento até o 
dia que antecede o ani-
versário de 4 anos, de-
vem estar na educação 
infantil, em creche ou 
instituição equivalente. 
atualmente, o município 

conta com 22 creches e 
29 escolas que atendem 
os 7.197 alunos da edu-
cação infantil.

Só em 2019, o muni-
cípio já inaugurou até o 
momento cinco unidades 
escolares de Educação 
infantil, com atendimen-
to de creches e pré-es-
cola: Creche Municipal 
Manoel da Silva Curty, 
Creche Municipal Sar-
gento Welerson lopes 
“leleço”, Creche Mu-
nicipal Jorge victor de 
almeida, Espaço infan-
til Manoel gomes e Cre-
che Municipal Professo-
ra Tânia Maria da Silva 
lima. ao todo, foram 
900 novas vagas para as 
crianças do município. 
Mais unidades estão em 
construção e serão en-
tregues em breve para a 
população. 

as aulas da primeira turma 
do curso de Massoterapia e 
Técnicas de relaxamento apli-
cadas ao idoso em Belford 
Roxo começaram ontem. A 
iniciativa é da Secretaria de 
Trabalho e o curso destina-se 
a ensinar técnicas e tipos de 
massagem e relaxamento nos 
idosos, postura e conduta pro-
fissional, campos de atuação 
e marketing pessoal durante 
as duas aulas teóricas e duas 
aulas práticas. o curso tem a 
duração de 20h e a primeira 
turma conta com 32 alunos. 
as aulas estão sendo ministra-
das pela fisioterapeuta Cláudia 
Hosana Barros da Silva, que 
também montou e irá aplicar 
as aulas dos cursos de atendi-
mento ao Público e Customi-

zação de Materiais diversos. 
ao todo, são mais de 200 ins-
critos nos três cursos’. os inte-
ressados em participar, devem 
se inscrever na Secretaria de 

Trabalho (avenida Benjamin 
Pinto dias, 1305, Centro – ao 
lado da Casa e vídeo), das 8h 
às 16h, munidos de identidade, 
CPF, comprovante de residên-

cia e uma foto 3x4.  
A fisioterapeuta, Cláudia Ho-

sana sempre viu a necessidade 
de dar uma qualificação para os 
cuidadores, pois quando ia em 
casa de clientes, na maioria das 
vezes, os idosos não tinham in-
teração. “atualmente, temos 
um grande número de idosos 
com demência e alzheimer e 
o município é muito carente. 
a demanda é muito grande na 
área do idoso, pois a população 
está envelhecendo mais rápido. 
Por isso, é sempre bom ter téc-
nicas para atender os pacientes. 
os alunos irão aprender técni-
cas de relaxamento, coisa sim-
ples que atenda o público que 
esteja trabalhando e tenha um 
idoso em casa e também para 
agregar aos cuidadores irão 
levar qualidade de vida”, infor-
mou a fisioterapeuta que tam-
bém é especialista em geriatria 

e gerontologia e atua em quatro 
instituições de longa perma-
nência e é pedagoga.

EnvElhECimEnto 
sauDávEl 

Cláudia iniciou a aula fa-
lando sobre envelhecimento 
saudável e não saudável e des-
tacou a base do saudável. “Boa 
alimentação, prática de exercí-
cios, interação, momentos de 
lazer. o envelhecimento não 
saudável é ligado a doenças e 
incapacidades”, explicou. As 
contraindicações da massagem 
são: infecção aguda dos ossos, 
articulações, pele, músculos, te-
cido subcutâneo; câncer na área 
tratada; cicatriz recente; estado 
febril; tumores; fraturas/quei-
maduras e feridas abertas. Cláu-
dia ainda deu uma palinha so-
bre os outros cursos que irá dar 
aula. “o curso de atendimento 

ao cliente é voltado para os ado-
lescentes e adultos. E montei o 
de customização para a terceira 
idade com o intuito de ensinar a 
confeccionar materiais através 
do artesanato e ser uma manei-
ra para aumentar a renda, ser 
uma atividade para aqueles que 
estavam parados em casa e uma 
forma de terapia”, concluiu.

a vendedora autônoma de 36 
anos, daniele dos Santos, é uma 
das alunas da primeira turma 
do curso de Massoterapia. Ela 
contou que já tinha um projeto 
em mente de fazer o curso, pois 
entende a importância da mas-
sagem para ajudar as pessoas 
que necessitam desses cuidados 
especiais. “o curso vai abrir um 
leque para mim, além de agre-
gar ainda mais com os meus 
conhecimentos e abrir meus 
horizontes sobre os benefícios 
do curso”, disse.

além dessas 
inaugurações, a 
Educação infan-
til do município 
vem avançando 
em suas forma-
ções acadêmicas 
com os profissio-

nais dessa eta-
pa de ensino. até 
agosto de 2019 
foram realizadas 
cinco formações 
continuadas para 
estimuladores e 
professores, além 

das assessorias da 
Base Nacional Co-
mum Curricular 
(BNCC). a divi-
são de Educação 
infantil foca na 
ampliação urgente 
das vagas em cre-

ches e pré-esco-
las, sem deixar de 
lado a manutenção 
e melhoria da qua-
lidade de ensino. 
“Para complemen-
tar e estruturar o 
local da base do 

aprendizado de 
nossas crianças, as 
unidades contam 
com uma merenda 
balanceada feita 
por nutricionistas 
da Secretaria de 
Educação, além de 

todas receberem 
novos eletrodo-
mésticos e algu-
mas passarem por 
reforma”, acres-
centou o secretá-
rio de Educação, 
denis Macedo. 

formações continuadas 

Inscrição em Meriti de curso gratuito para idosos
a Subsecretaria 

da Melhor idade, 
da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, 
lazer, direitos Hu-
manos e igualdade 
Racial da Prefeitura 
de São João de Me-
riti, está com ins-
crições abertas para 
um curso gratuito 
de empreendedo-
rismo. Na iniciati-
va os idosos, com 
idade a partir de 60 

anos, irão aprender a 
confeccionar cintos 
e também guias para 
cães.

Para se inscre-
ver basta procurar o 
Centro Cultural Me-
ritiense, que fica na 
rua Panamense s/nº 
- Jardim Meriti, com 
carteira de identida-
de e comprovante de 
residência. o atendi-
mento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 

às 16h.
Serão abertas 60 

vagas. a oficina terá 
duração de duas ho-
ras. os inscritos se-
rão divididos em 
grupos de 10 pesso-
as para as aulas, que 
acontecerão às quar-
tas-feiras, das 14h às 
16h, com o professor 
amauri dias. o pri-
meiro grupo terá a 
oficina no dia 25 de 
setembro.

o Ministério da Cidada-
nia abriu prazo para adesão 
ao programa Criança Feliz. 
No total, 1575 municípios 
são elegíveis para parti-
cipar da política pública. 
destes, 418 que não esta-
vam aptos anteriormente já 
podem implantar o progra-
ma. Quase totalidade dos 
participantes é formada 
por localidades de até 20 
mil habitantes. os estados 
com mais municípios estão 
nas regiões Sudeste e Sul: 

332 são de Minas gerais; 
270, de São Paulo; 262, do 
Paraná; e 107 de Santa Ca-
tarina..

o programa Criança Feliz 
realiza visitações domésti-
cas para contribuir com o 
desenvolvimento de meni-
nos e meninas, atendendo 
mais de 760 mil pessoas no 
país.

São considerados aptos a 
integrar o programa, municí-
pios que cumprem uma série 
de requisitos, como ter pelo 

menos um Centro de Refe-
rência de assistência Social 
(CRaS) e, no mínimo, 140 
pessoas, entre o público da 
política, formado por mu-
lheres grávidas, crianças 
de até três anos inscritas no 
Cadastro Único dos progra-
mas sociais, que recebem o 
Bolsa Família, e meninos 
e meninas de até seis anos 
de famílias, que recebem 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Fonte: 
agência Brasil 

aberto prazo para adesão ao programa Criança Feliz



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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programação especial

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica, ecopiquinique, 
plantio e passeio pelo Parque Laje são algumas das programações

Queimados comemora ‘Dia da Árvore’ 

Para comemorar 
o ‘dia da Árvo-
re’, celebrado no 

dia 21 de setembro, a 
Prefeitura de Queima-
dos, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
ambiente e defesa dos 
animais, preparou uma 
programação especial. 
as ações começarão 
neste sábado (21), com 
distribuição de mudas 
nativas da Mata atlân-
tica, troca de óleo de 
cozinha por produtos 
de limpeza, panfleta-
gem e música ao vivo, 
na Praça Nossa Senho-
ra da Conceição, Cen-
tro, a partir das 9h.

Base mais fraca I
a base aliada do go-

vernador Wilson Witzel 
(PSC) perdeu força na 
assembleia legislativa 
do RJ. o PSl, partido 
com maioria de deputa-
dos na Casa, partiu em 
retirada. a decisão foi 
comunicada pela sigla no 
começo desta semana.

Relatório divulgado ontem hoje (17) pela 
organização não governamental (oNg) Hu-
mans Rights Watch (HRW) afirma que grupos 
que desmatam a amazônia praticam ameaças e 
assassinatos para invadir terras de comunida-
des tradicionais. 

a Câmara Municipal do Rio aprovou, em 
segunda discussão, o Projeto de lei (Pl) 
65/2017, que obriga os supermercados a ofe-
recerem lupas para consumidores que tive-
rem dificuldades para enxergar os rótulos das 
embalagens. 

Dossiê I
o detran.RJ e o instituto 

de Segurança Pública (iSP) 
convidam para o lança-
mento da terceira edição do 
dossiê Trânsito e a abertu-
ra da Semana Nacional de 
Trânsito, hoje, a partir das 
10h. o evento conta com o 
apoio da vice-governado-
ria do RJ. 

O flagrante da imagem mostra o dia seguinte a um 
evento realizado na via light, no cruzamento com 
a Rua dom Walmor, Centro de Nova iguaçu. Na 
manhã da última segunda-feira, o trecho, que está 
sempre limpo, chamou a atenção de quem passava 
pela região tamanha a quantidade de sujeira deixada 
pelos ‘sujões’. a tropa da Prefeitura tratou logo de 
entrar em ação e recolheu uma grande quantidade de 
lixo. Mas ficam a lição de que o cidadão é responsá-
vel por manter a cidade limpa e dar bom exemplo. 

Sujões a postos na via light
Nota divulgada II

Em nota, o PSL jusitifi-
cou que foi orientado pelo 
filho do presidente Jair 
Bolsonaro a deixar o bar-
co “por discordar de posi-
cionamentos políticos do 
governador”. Witzel foi 
eleito com o apoio do então 
deputado do RJ Flávio Bol-
sonaro 

Estatísticas 
Serão apresentadas 

estatísticas sobre as 
principais causas dos 
acidentes e infrações de 
trânsito, os 10 anos da 
operação lei Seca, as 
chamadas para o Serviço 
190 relacionadas a aci-
dentes de trânsito, entre 
outros números.

o sobe e desce da 
cotação do petróleo 
no mercado interna-
cional, em função dos 
ataques a uma refinaria 
na arábia Saudita, está 
causando euforia e an-
siedade do lado de cá 

do atlântico. Por cau-
sa dos ataque aéreos 
à refinaria de Abqaiq 
resultaram na elevação 
do barril. a Petrobras 
informa que está fa-
zendo sua parte através 
do monitoramento dos 

efeitos do evento, que 
sofre volatilidade. Para 
a estatal, a alta subida 
de preços “pode ser 
atenuada na medida 
em que maiores es-
clarecimentos sobre o 
impacto na produção 

mundial sejam conhe-
cidos. a Petrobras de-
cidiu por  acompanhar  
a  variação  do  merca-
do  nos  próximos dias  
e  não fazer um  ajus-
te de forma imediata”, 
diz a nota.

Expectativa para aumento de combustíveis 

                                   divulgação 

direto ao ponto

THiago louREiRo

Na esquina das ruas ota-
cílo Pessoa com Natividade 
uma gigantesca lixeira cha-
ma a atenção pelo grande 
volume de detritos e provo-
ca transtornos para os mo-
radores. Eles relatam que 
não aguentam mais o odor 
insuportável que atrai ratos 
e outros insetos que podem 
provocar doenças. Segundo 
informações, a Prefeitura já 
foi cobrada para tomar  pro-
vidências, mas ainda não 
respondeu à solitação. 

nos bairros

lixeira cheira mal e moradores reclamam em Nilópolis 
horahmunicipios@gmail.com Mais de 2 mil fetos 

achados na casa de médico 
EstaDos uniDos 

- Na última sexta-feira, 
autoridades do estado 
de illinois, nos Estados 
unidos, 2.246 fetos hu-
manos preservados na 
casa de um médico na 
cidade de Crete, a cerca 
de 55 km de Chicago. o 
médico ulrich Klopfer, 
que morreu no dia 3 de 
setembro, trabalhou por 
décadas fazendo abor-
tos no estado vizinho 
de indiana, em clínicas 
de pelo menos três ci-

 REPRodução/FaCEBooK 

Na terça-feira (24), 
a comemoração fica 
por conta dos alunos 
dos CiEPs 341 Sebas-
tião Pereira Portes e 
355 Roquete Pinto. a 
partir das 13h, os estu-
dantes participarão de 
um ecopiquinique com 
direito a apresentação 
musical e plantio no 
Horto Municipal luiz 
gonzaga da Mace-
do (avenida Eduardo 
Ceridônio, s/n, bairro 
Fanchem). E, para en-
cerrar o cronograma 
em grande estilo, os 
alunos da Escola Mu-
nicipal Nelson Car-
neiro farão um grande 
tour pelo Parque lage, 
no Jardim Botânico, na 
próxima sexta-feira. 

mundo

- Dia da árvore - alunos da rede municipal em visita ao parque lage

dades: South Bend, gary e 
Fort Wayne. o procedimen-
to é legal em todos os 50 
estados americanos desde 
1973.

O xerife do condado onde 
os fetos foram achados afir-
mou que não há evidências 
de que procedimentos mé-
dicos foram feitos dentro da 
casa, mas o caso está sendo 
investigado. a promotoria 
do estado de Indiana afir-
mou que vai trabalhar em 
conjunto com a de illinois 
na apuração do caso.

MPF move ação contra empresa
que opera no Jardim Gramacho 
o Ministério Pú-

blico Federal propôs 
ação civil pública, 
com pedido de limi-
nar, contra a empresa 
l.P.T.C Reciclagem, 
luiz Carlos Rodri-
gue e Robson alves 
de andrade por ope-
rar, irregularmente, 

atividade de recicla-
gem de plástico em 
Jardim gramacho, 
Duque de Caxias 
(RJ). a empresa es-
tava funcionando 
sem qualquer tipo de 
competente autoriza-
ção, permissão, con-
cessão ou licença. 
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Não torço pra Ninguém FC tem a 
maior torcida do Brasil, diz pesquisa
22% dos brasileiros declaram não torcer para nenhum clube

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

CElSo PuPo/FoToaRENa/FolHaPRESS

Fernando Miguel cita 
mudança de postura do 
time e planeja evolução 

Goleador, Gabigol é um dos destaques
no primeiro turno do Brasileirão

 Goleiro falou sobre o triunfo diante da Chape

Entre os clubes, Datafolha indica que um de cada cinco brasileiros torce para o Flamengo 

 (FoTo: RaFaEl RiBEiRo/vaSCo)

Um dos nomes mais ex-
perientes do elenco vascaí-
no, o goleiro Fernando Mi-
guel falou sobre a vitória 
conquistada diante da Cha-
pecoense, no último sábado 
(15), que deu tranquilidade 
na tabela de classificação 
do Campeonato Brasileiro. 
Para o camisa 1, o resultado 
foi fundamental para encer-
rar bem o primeiro turno e 
seguir na competição mi-
rando objetivos maiores na 
competição.

- É uma vitória importan-
te, até mesmo para quebrar 
essa sequência negativa. 
Estamos buscando essa at-
mosfera de perspectiva de 
crescimento aqui dentro do 
clube, agora vamos traba-
lhar bastante nesse segundo 
turno para mudarmos nos-
sa situação no Campeonato 
Brasileiro - finalizou Fer-
nando.

o duelo diante da equipe 
catarinense marcou o re-
torno de Ribamar ao time 
titular, o atacante passou 
por um período treinando 
de forma separada, mas 
o auxiliar técnico Ramon 
Menezes falou sobre o bom 
momento do camisa 9 para 
Luxemburgo, que o rein-
tegrou ao time. o goleiro 
falou sobre o retorno do 
atacante e reforçou a quali-
dade do elenco:

- o professor foi muito 
claro na reintegração dele no 
grupo. disse que o Ribamar 
quem recolocou de volta no 
processo e nossa equipe sem-
pre abraçou todos os atletas. 
Nós entendemos que eles 
sempre vem para nos ajudar 
e eles pensam da mesma for-
ma. Ficamos todos felizes, o 
Ribamar é um atleta que tra-
balha muito e sem empenha 
bastante para jogar conosco. 

Com a rodada do 
último fim de se-
mana, o primeiro 
turno do Campeo-
nato Brasileiro se 
encerrou. Quem 
ficou com o títu-
lo simbólico foi 
o Flamengo, que 
venceu o confron-
to direto diante do 
Santos e chegou 
aos 42 pontos. Na 
parte de baixo da 
tabela, Cruzeiro, 
CSa, Chapecoen-
se e avaí tiveram 
as piores campa-
nhas.

Com a maior 
média de público 
do campeonato, o 
Flamengo soube 
aproveitar o fator 
casa em todas as 
oportunidades que 
teve. o Rubro-Ne-
gro alcançou 100% 
de aproveitamento 
como mandante.

além disso, a 
equipe de Jorge 
Jesus tem o melhor 
ataque da compe-
tição com 42 gols, 
dos quais 16 foram 
marcados por ga-
bigol, o artilheiro 
isolado do Brasi-
leirão.

atacante do rubro-negro carioca marcou 16 gols e é o artilheiro da competição  

alExaNdRE vidal / Fla

Pesquisa nacio-
nal divulgada 
pelo instituto 

datafolha ontem (17) 
aponta o Flamengo 
como dono da maior 
torcida do Brasil, 
com preferência de 
20% dos entrevista-
dos. a parcela que se 
declarou torcedora 
do Rubro-Negro é um 
pouco menor do que 
o total de brasileiros 
que disseram não tor-
cer por nenhum time 
(22%).

Em segundo lugar 
entre os clubes com 
maior torcida, o le-
vantamento mostra o 
Corinthians (14%). 
Em relação à última 
pesquisa divulgada 
pelo instituto com 
essa temática, reali-
zada em janeiro de 
2018, o percentual 
dos que se declara-
ram flamenguistas 
foi de 18% para 20% 
(dentro da margem de 
erro), enquanto o clu-
be alvinegro paulista 
manteve uma taxa de 
14%.

as duas agremia-
ções aparecem com 
as maiores torcidas 
em todas as classes 
sociais e em quatro 
das cinco regiões do 
país – o rubro-negro 
carioca leva vanta-
gem no Norte, Nor-
deste e Centro-oeste, 
enquanto no Sudeste, 
região onde os clubes 
se localizam, o Corin-
thians tem 18% das 
preferências, contra 
17% do Flamengo. 
No Sul, o grêmio li-
dera com 23%, segui-
do por inter (17%) e 
Corinthians (11%). 

as variações em 
relação à última pes-
quisa mostram esta-
bilidade nas outras 
torcidas mais bem 
colocadas: São Pau-
lo (8%), Palmeiras 
(6%), vasco (4%) e 
Cruzeiro (4%) apa-
recem na sequência 
repetindo o desem-
penho de 2018. o 
grêmio teve pequeno 
crescimento (de 3% 
no ano passado para 
4%), enquanto Santos 
(3%), internacional 
(3%) e atlético-Mg 

(2%) permaneceram 
com números iguais.

Foram ouvidas 
2.878 pessoas, todas 
com mais de 16 anos, 

em 175 municípios de 
todo o país, entre os 
dias 29 e 30 de agos-
to. a margem de erro 
é de dois pontos per-

centuais para mais ou 
para menos.

veja a lista das tor-
cidas mais bem colo-
cadas que obtiveram 

ao menos 1% das res-
postas, considerando 
todo o Brasil. (Fon-
te: datafolha/Revista 
veja).

do ponto de vis-
ta defensivo, quem 
teve a melhor cam-
panha foi o Corin-
thians, que sofreu 
apenas 12 gols. o 
time de Fábio Ca-
rille também teve a 
maior sequência in-
victa, com 10 jogos. 
No entanto, o Timão 
saiu de campo so-
mando um ponto em 
oito oportunidades, 
sendo a equipe que 
mais empatou no 
campeonato, o que 
dificultou a aproxi-
mação aos líderes.

Também dispu-
tando a parte de 
cima da tabela, o 
Palmeiras teve ape-
nas duas derrotas, 
sendo a equipe que 
menos perdeu. do 
lado oposto, o Flu-
minense foi a equi-
pe que mais foi 
derrotada, com um 
total de 11 jogos.

Mesmo com a 
campanha ruim, o 
Tricolor Carioca 
terminou o primeiro 
turno fora da zona 
de rebaixamento e 
conta com o mal de-

sempenho de seus 
concorrentes dire-
tos para se livrar 
da Série B. Times 
como CSa e goi-
ás tiveram, respec-
tivamente, o pior 
ataque e defesa do 
campeonato.

o segundo tur-
no do Campeonato 
Brasileiro terá iní-
cio no próximo fim 
de semana, com a 
partida entre Bo-
tafogo e São Paulo 
abrindo a rodada.

(Fonte: gazeta 
Esportiva)

seleção em BaiXa

Não torcem para ne-
nhum time (22%); Fla-
mengo (20%); Corin-
thians (14%); São Paulo 
(8%); Palmeiras (6%); 
vasco, Cruzeiro e grê-
mio (4%); internacional 

e Santos, (3%); atlético-
-Mg e Seleção brasileira 
(2%);

Botafogo, Bahia, Flu-
minense, Sport, Santa 
Cruz, Fortaleza, vitória e

Ceará, (1%).

Torcidas do Brasil 2019

vasco da gama
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alcolumbre defende aprovação do 
Pl do Fundo Partidário no Senado

6

Na primeira votação não houve acordo entre os prós e contras 
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

‘matéria importante’

MaRCElo CaMaRgo / aBR

 segurança jurídica aos candidatos das eleições municipais do ano que vem é preocupação do senador

Raquel encerrou ontem mandato de dois anos à frente da pGR

Dodge pede federalização da investigação 
do assassinato de Marielle Franco

PgR / aRQuivo

o presidente do Sena-
do, davi alcolumbre 
(dEM-aP), defendeu 

o projeto de lei (Pl) que altera 
regras do Fundo Partidário. No 
início da tarde de ontem (17), o 
senador afirmou que o projeto é 
importante para dar segurança 
jurídica aos candidatos das elei-
ções municipais do ano que vem. 
o projeto chegou a ser posto em 
votação em plenário na semana 
passada, mas gerou polêmica 
entre os senadores e foi retirado 
de pauta. “Não tenho dúvida [de] 
que essa matéria é muito impor-
tante para que as candidaturas 
ano que vem sejam garantidas 
de forma técnica e que elas não 
possam, a partir do momento 
da eleição, ter algum questiona-
mento em relação ao financia-
mento”, disse.

“A política definiu, através de 
legislação, a proibição da doa-
ção empresarial para campanhas 
eleitorais. imaginou-se outro 
modelo, o financiamento públi-
co de campanha, assim como em 
outros países. E agora querem ti-

rar até esse direito de vereadores 
e prefeitos de terem condições de 
financiar suas campanhas com o 
mínimo necessário, feito pelos 
partidos?”, questionou.

Na semana passada, em plená-
rio, senadores se manifestaram 
contra a votação do texto sem 
uma discussão prévia na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça (CCJ). Eles se queixaram da 
falta de tempo para ler o projeto 
e discutir o tema, uma vez que a 
matéria havia acabado de chegar 
ao Senado. após um acordo en-
tre o relator da matéria, Wever-
ton Rocha (PdT-Ma), e senado-
res contrários à votação naquele 
dia, o Pl foi retirado da pauta.

O texto estabelece o fim do 
percentual fixo de 30% das 
emendas de bancada como re-
ferência para a destinação orça-
mentária ao Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC), o chamado Fundo Elei-
toral. a proposta também restrin-
ge a aplicação de multa de 20% 
sobre o montante considerado 
irregular em contas de partido re-
provadas pela Justiça Eleitoral. a 
multa só seria aplicada nos casos 
em que o agente teve a intenção 

a procuradora-geral da 
República, Raquel dodge, 
pediu ontem (17), ao Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ), a federalização da 
investigação aberta no Rio 
de Janeiro para apurar su-
postas irregularidades na 
investigação do assassina-
to da vereadora Marielle 
Franco e de seu motorista 
anderson gomes.

Caso o pedido de fede-
ralização seja aceito pelo 
STJ, caberá à Justiça Fe-
deral, e não mais ao Judi-
ciário local, o julgamento 
do caso. No mesmo pedido 
de deslocamento da com-
petência para julgamento, 
Raquel dodge apresentou 
pedido de abertura de um 
novo inquérito contra sus-
peitos que teriam partici-
pado de uma “encenação 
de investigação” para con-
duzir a apuração a falsos 
mandantes e esconder a 
verdadeira autoria dos as-
sassinatos.

o pedido foi feito após 
a procuradora analisar a 
tentativa de obstrução das 
investigações. durante o 
processo de análise da fe-
deralização do caso, uma 
cópia da investigação que 
estava em andamento na 
Justiça do Rio foi solicita-
da pela procuradora, mas 
o compartilhamento de 
informações foi rejeitado 
pelo juiz responsável pelo 
caso.

além da federalização 
e a abertura de um novo 
inquérito, dodge apresen-
tou denúncia no STJ con-
tra o conselheiro afastado 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ) domin-
gos Brazão, o delegado da 
Polícia Federal (PF) Hélio 
Kristian e mais quatro pes-
soas. Segundo a procura-
doria, todos tentaram atra-
palhar as investigações. 

manDato
dodge encerrou ontem 

mandato de dois anos na 
PgR. durante o período 
em que chefiou o Ministé-
rio Público Federal (MPF), 
a procuradora apresentou 
64 denúncias contra 224 
pessoas; 19 pedidos de 
homologação de delações 
premiadas, e 427 pedidos 
de extradição.

Para o lugar de Raquel 
dodge, o presidente Jair 
Bolsonaro indicou o sub-
-procurador-geral augusto 
aras. antes de tomar posse 
no cargo, aras precisa ser 
aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado e pelo 
plenário da Casa. a previ-
são é que a indicação seja 
votada em 25 de setembro.

até a aprovação, a 
Procuradoria-geral da 
República será chefiada 
interinamente pelo vice-
-presidente do Conselho 
Superior do MPF, alcides 
Martins. (Fonte: agência 
Brasil)

de cometer a infração.
o relator tem procurado tra-

balhar nos bastidores para con-
vencer os colegas de que o 
projeto é positivo e impor-
tante. Weverton defende o 

dispositivo que autoriza o 
pagamento de advogados 
de políticos com o dinheiro 
do Fundo Partidário, abas-
tecido com dinheiro públi-
co. Ele tem explicado aos 

colegas e à imprensa que a 
prática se restringe a pro-
cessos de cunho eleitoral.

o senador também tem 
lembrado que o fim do per-
centual fixo das emendas 

de bancada destinadas ao 
Fundo Partidário é proposto 
com base no princípio de que 
esse percentual deve ser defini-
do em lei orçamentária. (Fonte: 
agência Brasil)

REPRodução

algumas vezes, o dese-
jo de eliminar a “incômoda 
gordura localizada” em uma 
parte ou mais partes do cor-
po não tem sucesso apenas 
com uma dieta equilibrada e 
com a prática de exercícios 
físicos. Paralelamente a isso, 
a pessoa pode sentir vontade 
de “modelar” ou até aumen-
tar algumas partes do corpo. 
Nesse caso, então, a lipoes-
cultura pode ser indicada.

É a lipoaspiração de vá-
rias partes do corpo, com o 

objetivo de dar um contorno 
mais harmônico ao corpo. 
Em alguns casos específi-
cos, também se utiliza en-
xerto da própria gordura do 
paciente.

a lipoescultura pode ser fei-
ta em praticamente todas as 
partes do corpo. a principal 
situação é corrigir aquela gor-
dura localizada que a paciente 
não está satisfeita, e que não 
conseguiu eliminar com exer-
cícios físicos, ou a falta de har-
monia das partes do corpo.

Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela Universidade 
Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em Cirurgia com título 
de especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4) e pós-gradua-
ção em Cirurgia Plástica.

acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/
www.facebook.com/DrRenatoPPalhares/

lipoescultura - Parte I
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Pai e filho morrem queimados
7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

pai e filho morreram junto a grade do apartamento: atingidos pelas chamas

Apartamento onde vítimas moravam foi atingido por fogo que se alastrou
rapidamente. Vizinhos fizeram de tudo, mas não conseguiram salvar as vítimas 

 REPRodução/g1

a morte de pai e filho 
comoveu o Rio de 
Janeiro na manhã 

de ontem. os dois morre-
ram queimados depois que 
o apartamento em que esta-
vam pegou fogo. a tragédia 
aconteceu na Rua ubiratã, 
em frente à Escola Municipal 
dom João vi, em Higienó-
polis, na zona Norte do Rio. 
o Corpo de Bombeiros infor-
mou que agentes do Quartel 
de Ramos foram acionados 
às 8h40 para o segundo andar 
do prédio. 

Testemunhas relataram 
que o pai, identificado como 
Marlei, tentou tirar o filho, 
gabriel, de pouco mais de 
um ano, do apartamento pela 
varanda, mas não conseguiu 
abrir as grades. Moradores 
da região também se mobili-
zaram na tentativa de resga-
tar as vítimas antes da che-
gada dos bombeiros, mas as 
chamas se alastraram muito 
rápido, atingido todo o apar-
tamento. 

a mãe da criança havia 

saído cedo para trabalhar. 
as causas do incêndio serão 
investigadas. a família é de 
imigrantes angolanos e esta-
va no Brasil há 5 anos. o ca-
sal, que havia se mudado há 
poucos meses para o aparta-
mento, estava com dificulda-
des financeiras e tinha ordem 
de despejo.

“ElE FiCou Em 
Pé. ElE Não DEU UM 

‘ah’, naDa, naDa”
outra testemunha contou 

sobre os últimos momentos 
de pais e filho. “Ele ficou 
em pé. Ele não deu um ‘ah’, 
nada, nada. Ele tentou o tem-
po todo passar o neném para 
que a gente pudesse pegar 
ele, mas não foi possível. 
Então, não pudemos fazer 
nada. Ficamos impotentes. 
O pessoal foi com extintor. 
o vizinho voltou em casa, 
pegou uma escada. os vizi-
nhos subiram pela marqui-
se. Tentaram o tempo todo. 
depois, o calor foi muito 
intenso, chegou até aqui 
embaixo. E aí eu abaixei 
a minha cabeça para poder 
não guardar as imagens”, re-

Morto no balcão da padaria 
REPRodução/WHaTSaPP

Segurança dos Macacos é 
preso ao deixar igreja no Rio

REPRodução

policiais militares durante operação na comunidade 

Delegacia de Magé prende homem que 
tentou matar rival com golpes de foice 

Policiais civis da 
66ª dP (Piabetá) pren-
deram em flagrante 
Patric Noises gomes 
guimarães, de 27 
anos, no início da noi-
te da última segunda-
-feira. de acordo com 
o titular da unidade, 
delegado antonio Sil-
vino, a prisão foi efe-

tuada com o apoio de 
militares do 34º BPM 
(Magé). 

Ele teria tenta-
do matar um homem 
com golpes de foice 
após a vítima ter dis-
cutido com uma mu-
lher (amiga de Patric) 
com a qual mantém 
relações sexuais. Ao 

prender o criminoso, 
a Polícia Civil veri-
ficou que contra ele 
havia um mandado 
de prisão preventiva 
expedido pela 3ª Vara 
Criminal da Comarca 
de Duque de Caxias, 
por tráfico de drogas, 
em inquérito aberto 
na 62ª dP (imbariê). 

lembra a testemunha.

 paREntEs 
EntRaRam Em 

DEsEspERo 
Por volta de 11h30m, os 

corpos das vítimas foram le-
vados para o iMl (instituto 
Médico legal).  os parentes 

chegaram no momento de 
retirada das vítimas e entra-
ram em desespero. vizinhos 
disseram que os bombeiros 
demoraram cerca de 40 mi-
nutos para chegar. “Fizemos 
tudo que podíamos e ele 
também. Se os bombeiros 
chegassem em 10 minutos, 

mesmo assim eles não teriam 
sido salvos. Quando as cha-
mas chegaram nele, o bebê já 
estava no chão”, disse. 

tERCEiRo Caso Em 
mEnos DE 

24 hoRas
o fogo que destruiu o apar-

tamento em Higienópolis foi 
o terceiro no Rio a menos de 
24 horas. Na última segunda-
-feira, um incêndio na cober-
tura de um prédio na Tijuca e 
uma residência no Recreio dos 
Bandeirantes, nas zonas Norte 
e oeste, respectivamente, não 
deixaram vítimas. 

um bandido apontado 
como segurança do chefe 
do tráfico do Morro dos 
Macacos, leandro Nu-
nes Botelho, conhecido 
como Scooby, foi captu-
rado na última segunda-
-feira por policiais mili-
tares da Coordenadoria 
de Polícia Pacificadora 
(CPP) e da uPP Maca-
cos. 

daniel da Silva de 
Matos, o Macaquinho 
ou gêmeos, de 19 anos, 
foi preso quando deixa-
va um culto religioso em 
del Castilho, também na 
zona Norte do Rio. 

a Polícia Militar in-
formou que o criminoso 
vinha sendo monitorado 
há aproximadamente seis 
meses pela Superinten-
dência de inteligência e 
análise (Sia) da CPP. 
Contra ele, havia um 
mandado de prisão pre-
ventiva expedido pela 
29ª vara Criminal por as-

sociação para a produção 
e tráfico de drogas e con-
dutas afins. O traficante 
foi levado para a 44ª dP 

(inhaúma), onde perma-
neceu preso; veja o mo-
mento em que ele chega à 
distrital!

a divisão de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (dHBF) investiga 
a execução de um ho-
mem ocorrida dentro de 
uma padaria em Nova 
aurora, em Belford 
Roxo. O crime foi na 
manhã de ontem, depois 
do largo da Baiana no 
sentido do centro do 
bairro. 

Segundo informações 
de testemunhas, a víti-
ma estava no balcão do 
estabelecimento, que 
fica próximo ao pon-
to de mototáxi, quando 
foi atingida por arma de 

fogo. o homem, que foi 
identificado como Diego 
‘abrobão’, trabalhava 
como barbeiro. a espe-
cializada apura a moti-

vação do crime e busca 
imagens de câmeras de 
vigilância na tentativa 
de identificar o autor 
dos disparos. 

a vítima foi atingida por tiros no rosto 

Corpo é deixado em latão de lixo 
REPRodução/WHaTSaPPo corpo de um ho-

mem com várias mar-
cas de tiros foi aban-
donado dentro de um 
latão de lixo na Rua 
Coronel azevedo, no 
bairro de Engenho Pe-
queno, em São gon-
çalo, na Região Me-
tropolitana do Rio. 

de acordo com as 
primeiras informa-
ções, o cadáver foi en-

contrado por populares 
na localidade conhe-
cida como Buraco do 
Sossego. a vítima, que 
estava de cabeça para 
baixo, tinha uma tatu-
agem numa das pernas, 
o que pode ajudar na 
identificação. a dele-
gacia de Homnicídios 
de Niterói, São gonça-
lo e itaboraí (dHNSgi) 
investiga o crime.

 o corpo do homem 
tinha tatuagens numa 
das pernas 

Crime organizado na mira do Departamento de Homicídios
o departamento geral de 

Homicídios e Proteção à Pes-
soa efetuou, de janeiro a se-
tembro deste ano, 669 prisões. 
deste total, quase 200 crimino-
sos estavam envolvidos com o 
crime organizado.

Segundo o diretor do depar-
tamento, delegado antônio Ri-

cardo Nunes, o enfrentamento 
de quadrilhas de milicianos e 
traficantes está diretamente li-
gado à redução de homicídios 
no estado do Rio de Janeiro.

a retirada de circulação des-
tes marginais envolvidos com 
organizações criminosas e que 
costumam matar rotineiramen-

te impacta substancialmente 
na Segurança Pública. as dHs 
têm, acima de tudo, uma fun-
ção muito importante que é a 
de combater esses criminosos 
- afirmou.

Foram realizadas 11 opera-
ções contra a milícia e efetua-
das 96 prisões nestas ações. 
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Encontro ‘verde’ em Queimados 
divulgação/PMQ

SECREtaRIa DE CoMuNICação 
SoCIAl DAS PREFEITURAS 

Do RIo DE JaNEIRo 

Governo do RJ combate desmatamento 
da Mata Atlântica em operação nacional

Força Nacional vai combater incêndios no acre

REPRodução

aNToNio CRuz/agêNCia BRaSil

Carteiras de Trabalho impressas 
na hora em mutirão de Meriti

 BETo FRaNzEN

a prefeitura, através de parceria, emitiu 195 carteiras de trabalho

Região da mata atlântica deve ser protegida por lei

Equipes da FN que ajudarão no combate ao incêndio 

Carlos machado, vice-prefeito de Queimados dá as boas-vindas aos secretários presentes

Município recebe 2º Fórum de Secretários do Meio Ambiente da Região 
Hidrográfica no auditório do Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade

Com o objetivo de 
debater formas de 
preservação, Quei-

mados recebeu na última 
segunda-feira o 2º Fórum 
de Secretários do Meio 
ambiente da Região Hi-
drográfica. No encontro, 
foram apresentados os prin-
cipais projetos realizados 
pelo Comitê guandu-RJ. a 
reunião aconteceu no audi-
tório do Centro de Esporte 
e lazer da Terceira idade e 
contou com a presença de 
representantes dos municí-
pios de Engenheiro Paulo 
de Frontin, itaguaí, Jape-

ri, Paracambi, Seropédica, 
Barra do Piraí, Mangarati-
ba, Mendes, Miguel Perei-
ra, Nova iguaçu, Piraí, Rio 
Claro, Rio de Janeiro e vas-
souras.

Presente na ocasião, o 
vice Prefeito Machado laz, 
falou sobre a importância 
da participação do muni-
cípio no fórum. “a preser-
vação do meio ambiente 
depende muito da participa-
ção de todos os indivíduos 
enquanto cidadãos e mora-
dores da nossa cidade. Esse 
movimento deve conter 
atividades que contribuam 
para a conservação do meio 
em que vivemos, e isso se 
dá através da formação de 

consciência nas escolas e 
em outros locais da má-
quina pública. Precisamos 
passar os ensinamentos so-
bre a sustentabilidade, reci-
clagem e reaproveitamento 
para o desenvolvimento so-
cial e econômico”, concluiu 
o vice.

DEmanDas 
híDRiCas 

Com foco nas questões 
ambientais, principalmente 
nas demandas hídricas para 
os municípios integrantes 
do Fórum, a próxima reu-
nião do Comitê guandu-RJ 
está prevista para acontecer 
entre os dias 18 a 22 de no-
vembro, na cidade de Piraí.

Ceperj lança série de 
perfis sobre o estado

divulgação/govERNo do ESTado 

Documento trata de aspectos sociais
o Centro de Estatísticas, 

Estudos e Pesquisas (CEEP) 
da Fundação Ceperj aca-
ba de lançar a Série Perfis. 
Trata-se de um extrato mu-
nicipal de dados estatísticos 
e de indicadores, seleciona-
dos e atualizados, sobre as-
pectos sociais, econômicos, 
ambientais, territoriais e ge-
ográficos dos 92 municípios 
fluminenses. Os produtos 
são voltados para estudan-

tes, pesquisadores, gestores 
estaduais e municipais, ins-
titutos de pesquisa, empre-
sas e cidadãos em geral, que 
desejam consultar informa-
ções sobre o Estado.

Foram desenvolvidos dois 
perfis: o Perfil Municipal, 
que se trata de um material 
mais completo e abrangente, 
com informações como de-
mografia, Território, Habi-
tação, Saúde e Habitação; e 

Coibir o desmatamento e 
proteger as regiões de flo-
resta que integram a Mata 
atlântica é o objetivo da 
terceira edição da opera-
ção Mata atlântica em Pé, 
promovida pelo Ministério 
Público, que acontece du-
rante essa semana em 16 
estados brasileiros. No Rio, 
a ação é operacionalizada 
pela Secretaria de Estado 
do ambiente e Sustentabili-
dade (SEaS), instituto Es-
tadual do ambiente (inea) 
e Comando de Polícia am-
biental da Polícia Militar 
(CPam).

Fiscais e policiais vincu-
lados à proteção ambiental 
farão vistorias, autuações e 
outras medidas em proprie-
dades onde houver a confir-
mação de desmatamento de 
Mata Atlântica fluminense. 
No Rio de Janeiro, serão 
vistoriados 21 alertas, sen-
do 14 de monitoramento 
realizado pelo do projeto 
olho no verde, desenvol-
vido pelas SEaS, e sete do 
SoS Mata atlântica. a for-
ça-tarefa vai verificar des-
matamento identificados 
pelos alertas em polígonos 
que somam 37,10 hectares 
do bioma, o equivalente a 

BRasília - desde on-
tem, o combate aos incên-
dios florestais e às queima-
das no estado do acre ganha 
o reforço de equipes da For-
ça Nacional de Segurança 
Pública. atendendo solici-
tação do governo acriano, o 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
assinou portaria, publicada 
no Diário Oficial da União, 
desta terça-feira, autorizan-
do a medida.

de acordo com o docu-
mento, as ações da Força 
Nacional serão em caráter 
episódico e planejado, em 
atividades de defesa civil 
em defesa do meio ambiente 

No último sábado, a 
Prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da 
Secretaria de Trabalho, 
Ciência e Tecnologia, 
em parceria com a Su-
perintendência Regio-
nal do Trabalho, do Mi-
nistério da Economia, 
emitiu 195 carteiras de 
trabalho para a popu-
lação.  a força-tarefa 
ocorreu das 9h às 16h, 
em vila dos Teles, no 
posto do Sine, dentro do 
Shopping do Jeans.  

o secretário da pasta, 
José Carlos Gomes, ex-
plicou: “a gente iden-
tificou que muitos mu-
nícipes ainda não têm 
a carteira de trabalho. 
Então conseguimos uma 
parceria com a Superin-
tendência Regional do 
Trabalho, do Ministério 

da Economia, e trouxe-
mos uma coisa inédita, 
até então, para São João 
de Meriti: o munícipe 
sair com a carteira de 
trabalho impressa na 
hora”.

Ricardo leite, chefe 
da Sessão de Política de 
Emprego, da Superin-
tendência Regional do 
Trabalho, do Ministério 
da Economia, comen-
tou: “Não é comum ir-
mos até os municípios 
para fazer este trabalho, 
porque é preciso juntar 
vários fatores para que 
tudo dê certo, mas vie-
mos porque a equipe da 
secretaria nos fez esse 
pedido várias vezes.”

Entre as pessoas aten-
didas, estava o meri-
tiense abner lucas, 16 
anos, morador de vilar 

dos Teles. Ele, que foi 
com a avó, estava na 
expectativa de sair com 
o documento: “Quero 
trabalhar para adquirir 
experiência mais cedo e 
para ter o meu dinheiro 
também.”

José Carlos, 43 anos, 
vigia, foi tirar a segunda 
via da carteira. “o me-
lhor é isso: vir e sair na 
hora com o documen-
to”, disse.  o seu colega 
na fila, Fernando Sabi-
no, 16 anos, gostou da 
comodidade de não pre-
cisar marcar antes. “Eu 
preciso tirar a carteira, 
sem precisar de fazer 
agendamento porque 
eu estava na correria. Já 
tinha tentando agendar 
pela internet e não esta-
va conseguindo. agora 
eu vou resolver.”

e nos serviços imprescindí-
veis à preservação da ordem 
pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, 
até 24 de setembro de 2019.

A portaria define ainda 
que a presença da Força 
Nacional terá apoio logísti-

co do governo do acre, que 
deverá dispor da infraestru-
tura necessária às equipes. 
o número de militares dis-
ponibilizado obedecerá ao 
planejamento definido pelo 
ministério. Fonte: agência 
Brasil  

o Perfil Temático do ICMS 
Ecológico, um perfil especí-
fico sobre o imposto, onde o 
pesquisador tem uma visão 
detalhada da situação de 
cada município.

 BasE DE DaDos 
Para o trabalho, os técni-

cos do CEEP prospectaram 
bases de dados de estatísti-
cas públicas (Censo demo-
gráfico, PNAD Contínua, 
etc.) e de registros adminis-
trativos (daTaSuS, Censo 
Escolar, TSE, etc.), que per-
mitem ao usuário ter uma 
visão panorâmica da reali-
dade de cada um dos itens 
do levantamento. Para aces-
sar os perfis e conhecer um 
pouco mais sobre o trabalho 
acesse o link http://www.
ceperj.rj.gov.br/Conteudo.
asp?ident=137 . 

mais de 37 campos de fute-
bol.

 imaGiamEnto poR 
satélitE 

o olho no verde tem 
como objetivo o combate 
ao desmatamento ilegal por 
meio da incorporação da 
tecnologia do imageamento 
por satélite e de processa-
mento de dados espaciais. o 
programa, capaz de identifi-
car supressão ilegal de ve-
getação a partir de 200 me-
tros quadrados, usa imagens 
de satélite com 50 centíme-
tros de resolução, detecta a 
mudança de tons em áreas 
verdes e aponta a degrada-
ção sofrida na região. ao 
identificar o desmatamento, 
alertas são emitidos para as 
equipes de fiscalização esta-

duais por meio de platafor-
ma online.

“Com o monitoramen-
to detalhado do olho no 
verde, é possível fazer um 
mapa mais preciso do des-
matamento no território 
fluminense e o refinamento 
das ações de fiscalização, 
tornando o combate e a pre-
venção à supressão vegetal 
ilegal mais eficiente e eficaz. 
a integração da SEaS com 
o MP demonstra a robustez 
do Poder Público no comba-
te aos crimes ambientais e 
fortalece a atuação do braço 
fluminense na ação nacional 
de enfrentamento do des-
matamento do bioma Mata 
Atlântica”, explica a secre-
tária de estado do ambiente 
e Sustentabilidade, ana lú-
cia Santoro.

Brasil
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Família mais perto de pacientes 
de fonoaudiologia em Resende 
Evento promovido pela Prefeitura aproxina pais e responsáveis de quem já está 
em tratamento da unidade. Será no próximo dia 16, na sede da instituição.

Luis Eduardo
(Luisinho)

programação conta com duas palestras na sede da instituição 

Prefeitura pro-
move ações 
para pais e res-

ponsáveis de pacien-
tes em tratamento

a Prefeitura de Re-
sende, através do 
Centro Municipal de 
atendimento Fono-
audiológico, órgão 
vinculado à Secre-
taria Municipal de 
Saúde, promove um 
evento para aproxi-
mar a família dos pa-
cientes do processo 
de tratamento fono-
audiológico. Será no 
próximo dia 16, na 
sede da instituição.

a programação 
conta com duas pa-
lestras, sendo que a 
primeira ocorre às 
9 horas, com o tema 
‘ d e s e n v o l v i m e n t o 
de fala e linguagem, 

e alterações de fala’ 
a outra será às 14 ho-
ras, sobre “dificul-
dades de aprendiza-
gem”. os encontros 
serão para os pais e 
responsáveis pelos 
pacientes que já es-
tão em tratamento da 
unidade.

a coordenadora do 
Cemaf, geórgea dos 
Santos Francisco, 
contou que o objeti-
vo do encontro será 
aproximar os pais e 
responsáveis do tra-
tamento do paciente, 
para que eles enten-
dam o que está sendo 
proposto e possam 
ajudar em casa.

“Percebemos que 
muitos pais não en-
tendem o tratamento 
fonoaudiológico. Por 
isso, pensamos em 
aproximá-los desse 
processo – ressaltou 
geórgea dos Santos 

processo

divulgação/PMQ

CaPD realiza XIV Mostra 
de Artes em volta Redonda 

Talentos matemáticos de Angra  dos 
Reis se destacam em concursos

sUl-FlUMiNeNse 9

divulgação/PMvR

alunos do Grupo de interesse em talentos 
matemáticos receberam premiações 

divulgação/PMQ

a secretaria de ação Co-
munitária de volta Redonda, 
através do CaPd (Centro de 
atendimento à Pessoa com 
Deficiência), realizou na úl-
tima quarta-feira, às 19h, a 
abertura da sua xiv Mostra de 
artes, no espaço de artes zélia 
Arbex, na Vila Santa Cecília.

o CaPd é um Centro-dia 
para pessoa com distintas de-
ficiências e segue diretrizes do 
Sistema Único de assistência 
Social. a instituição, que com-
pletou 34 anos, atende atual-
mente 122 pessoas.

Nesta Mostra de artes serão 
expostas aproximadamente 
100 peças trabalhadas, utili-
zando técnicas em mosaico, 
pinturas, reciclagem de jornal 
e revista, papietagem, borda-
dos, quilling, mandalas de lã 
e colagens. Entre os temas, 
destacam-se balões, paisagens 
bucólicas e culturas africanas. 
algumas peças foram inspira-

Estudantes da unidade de 
Trabalho diferenciado (uTd) 
- altas Habilidades/Superdota-
ção de angra dos Reis foram 
premiados, ontem, no Centro 
de Estudos ambientais (CEa), 
pela participação em dos con-
cursos: Concurso Canguru de 
Matemática Brasil e o iii Festi-
val de vídeos digitais em Edu-
cação Matemática.

Cinco alunos do grupo de 
interesse em Talentos Mate-
máticos receberam premia-
ções referentes ao Canguru 
Matemático Brasil 2019, uma 
competição anual internacional 
destinada a estudantes do 3º 
ano do Ensino Fundamental até 
os da 3ª série do Ensino Médio: 
arthur Pimenta da Silva - Hon-
ra ao Mérito (9º ano – E. M. 
Alexina Lowndes); João Lucas 
Souza Martins da Silva - Meda-
lha de Bronze (6º ano - E. M. 
Cacique Cunhambebe); laris-

das em obras de artistas con-
temporâneos como Karla ge-
rard, Bartolomeu leal e diana 
Salter.

de acordo com a coordena-
dora do CaPd, Ethiene Cor-
reia, os serviços ofertados no 
Centro têm como finalidade 
a promoção da autonomia, a 
inclusão social e melhoria da 
qualidade de vida das pesso-
as participantes, contribuindo 

para evitar o isolamento e a 
desassistência de serviços es-
senciais.

“o CaPd conta com equi-
pe multiprofissional, que 
oferta atividades individuais 
e coletivas usando diferentes 
métodos e técnicas de traba-
lho social, identificando habi-
lidades, capacidades e neces-
sidades de suportes e apoio”, 
disse Ethiene.

sa da Costa oliveira - Honra ao 
Mérito (8º ano – E. M. Benedito 
dos Santos Barbosa); Milena Ro-
drigues Nepomuceno - (8º ano 
– E. M. Benedito dos Santos Bar-
bosa) e Ramon damasceno San-
tos Sant‘ana vicarone - Honra 
ao Mérito ( 7º ano – E. M. Prof. 
José américo lomeu Bastos).

Já 11 estudantes que foram 
finalistas no III Festival de Ví-
deos digitais em Educação 
Matemática, na última semana, 
no Espírito Santo, recebendo 
Menção Honrosa, foram agra-
ciados com certificados e me-

dalhas do evento. Bianca Fer-
reira guimarães, Maria Clara 
de albuquerque Barbosa da 
Silva, gabriella lima da Sil-
va, Ramon damasceno Santos 
Sant‘ana vicarone, Jânio de al-
meida Rodrigues Júnior, Ruan 
garcia de Carvalho, Kaick le-
non Siqueira da veiga, Samuel 
vieira Braga, Kainan de Souza 
vilela de Farias, Yasmin Nunes 
do amaral e Maria Clara alfe-
na gouvêa trabalharam na pro-
dução do vídeo “uma Questão 
de Tempo”, sob a supervisão do 
professor Júlio Silva de Pontes.

abertura aconteceu na última quarta-feira no espaço de artes Zélia arbex

Quatis tem limpeza da RJ 159 concluída 
Na tarde da última 

quarta-feira foi feito 
a conclusão da opera-
ção especial de limpe-
za de uma das laterais 
da Rodovia RJ 159 
(foto), cujos serviços 
começaram no dia 26 
de agosto, sob a coor-
denação da Secretaria 
Municipal de obras, 
urbanismo e Serviços 
Públicos. a responsa-
bilidade pela conser-
vação da estrada é da 
Fundação dER (de-
partamento de Estradas 
de Rodagens do Estado 
do Rio de Janeiro), mas 

a prefeitura iniciou essa 
nova etapa de limpeza 
devido à proximidade 
da época do ano em que 
as chuvas normalmente 
ocorrem com mais in-
tensidade (setembro a 
março).

o prefeito Bruno de 
Souza (MDB) justifica a 
nova intervenção da ad-
ministração municipal 
na rodovia porque ela 
é utilizada diariamen-
te pelos moradores de 
Quatis nos deslocamen-
tos a seis cidades in-
terligadas pela estrada, 
quatro delas situadas 

na região sul flumi-
nense (Barra Mansa, 
volta Redonda, Re-
sende, Barra Mansa e 
Porto Real) e a outra 
no estado de Minas 
gerais (Passa vinte). 
Ele destaca ainda a 
preocupação da Pre-
feitura de Quatis para 
garantir a visibilidade 
ao tráfego de veículos 
e reduzir os riscos de 
alagamentos prove-
nientes das possíveis 
chuvas fortes, “além 
de diminuir as possi-
bilidades de acidentes 
automobilísticos”.

a Feira literária Cultural 
de Porto Real chega neste 
ano de 2019, em sua 7ª edi-
ção, que aconteceu no últi-
mo sábado, 9h às 17h, no 
Horto Municipal. livros 
com temáticas infantis e 
infanto-juvenis poderão ser 
obtidos a partir de R$5,00. 
Com organização da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Turismo 
(SMECT) e com o apoio 
do grupo Carrossel Feira 
de livros, neste ano cerca 
de 200 títulos e mais de 
dois mil exemplares esta-
rão disponíveis. Contação 
de histórias, apresentações 
musicais e de dança, além 

de apresentações de traba-
lhos desenvolvidos pelos 
estudantes das Escolas Mu-
nicipais, também fazem par-
te da programação da Feira.

“Este ano vamos homena-
gear a escritora, professora, 
jornalista e pintora nacional, 
ana Maria Machado. Para 
isso, os estudantes da rede 
municipal de ensino pre-
pararam diversos trabalhos 
que estarão expostos duran-
te o evento. através dessa 
homenagem, buscamos res-
saltar os autores nacionais, 
além de estimular o hábito 
da leitura e fortalecer as po-
líticas de cultura e entreti-
mento na região”, destacou 

o secretário da SMECT, 
Robson Paulino da Silva.

o gestor do grupo Car-
rossel Feira de livros, Ja-
dson dias lima, falou so-
bre as novidades para este 
ano. “Estamos em parceria 
desde o primeiro evento e 
é uma honra participar de 
mais uma edição. Nosso 
objetivo é realizar uma fei-
ra mais ampla e que agrade 
a todos os gostos. além dos 
títulos infantis e infanto-
-juvenis, também traremos 
livros voltados ao público 
adulto, como: ‘o alienista’ 
e ‘o Cortiço’, clássicos da 
literatura brasileira”, con-
cluiu Jadson.

Porto Real realiza a VII edição da Feira literária Cultural

Francisco.

soBRE o
 CEmaF

o Centro Municipal 
de atendimento Fo-
noaudiológico aten-
de crianças, adultos 
e idosos e oferece di-
versos serviços. En-
tre eles estão: avalia-
ção e tratamento das 
alterações de fala e 
linguagem; dificul-
dades de aprendiza-
gem e alterações de 
voz. além disso, há 
realização de exames 
de audiometria e imi-
tanciometria.

Para receber atendi-
mento, é necessário 
ter encaminhamen-
to médico do SuS e 
agendar avaliação no 
Cemaf. o órgão fica 
localizado na Rua 
Coronel Rocha San-
tos, n° 121, bairro 
Jardim Brasília.
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Eliana mostra foto da filha e web aponta 
semelhança com personagem: ‘Marsha’

Eliana mostrou novas 
fotos do aniversário de 
2 anos da filha, Manue-
la, fruto da relação com 
o diretor de Tv adriano 
Ricco. ‘Quanta alegria 
em te ver feliz, minha 
filha. Foi muito espe-
cial sua festa, repleta de 
amor e significados’, es-
creveu a apresentadora 
do SBT. Nos comentá-
rios, os internautas no-
taram semelhança entre 
a menina e personagem 
de série de desenho ani-
mado

Eliana celebrou os 2 
anos da filha, Manuela, 
com uma festa inspira-
da na série “Masha e o 
urso”. No instagram, a 
apresentadora do SBT 
compartilhou fotos da 
celebração, que acon-
teceu em São Paulo. 
“Quanta alegria em te 

ver feliz, minha filha. 
Foi muito especial sua 
festa, repleta de amor 
e significados”, escre-
veu a empresária. Para 
o evento, a menina usou 
uma jardineira da mar-
ca Teodora. Comparada 
com a mãe na web, a 
pequena apareceu vesti-
da como a personagem 
do desenho animado em 
outro clique. os inter-
nautas, é claro, ficaram 
encantados com o re-
gistro. “Ela é a própria 
Marsha”, disse uma. 
“idênticas”, falou ou-
tra. “a Eliana e a mini 
Eliana Masha”, comen-
tou uma terceira. Eliana 
também mostrou o pri-
mogênito, arthur, e o 
noivo, adriano Ricco, 
em uma das imagens. 
“Meu gatinho e meu 
gato”, derreteu-se.

Ex-BBBs Carol Peixinho e Alan trocam 
comentários e aumentam rumor de namoro
Carol Peixinho 

e alan Possa-
mai, partici-

pantes da 19ª edição 
do ‘Big Brother Bra-
sil’, aumentaram ru-
mores de namoro em 
trocas de curtidas e 
mensagens pelo insta-
gram. os fãs percebe-
ram o tratamento dife-
renciado e passaram a 
cobrar o suposto casal 
para que assumam o 
relacionamento. Re-
centemente eles co-
memomaram juntos o 
aniversário do admi-
nistrador.

Carol Peixinho e 
alan Possamai estão 
trocando curtidas 
e comentários 
carinhosos no 

divulgação/iNSTagRaM
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1,5 kg de lombo suí-
no 1 folha de louro 2 
xícaras (chá) de vinho 
branco 400 gramas de 
batata 250 gramas de 
maionese (1 pote pe-
queno) • sal a gosto 
• pimenta-do-reino a 
gosto

modo de 
preparo 

tempere o lombo com 
o sal, a pimenta, a fo-
lha de louro e o vinho.
cubra com filme plás-
tico e leve à geladeira 
por 30 minutos.
coloque em uma as-
sadeira, regue com 
a marinada e cubra 
com papel alumínio.
leve ao forno, prea-
quecido a 200 °c, e 
asse durante 1 hora.
retire do forno e deixe 
esfriar.
cozinhe a batata na 
água com sal até ficar 
bem macia.
escorra e ainda quen-
te passe no espreme-
dor.
em uma tigela, misture 
o purê de batata com 
a maionese.
cubra a carne com o 
purê, formando uma 
camada uniforme.
coloque novamente 
na assadeira, sem a 
marinada, e asse por 
15 minutos ou até dou-
rar.
sirva em seguida.

ingredientes

500 gramas de alca-
tra cortada em tirinhas 
1/4 xícara (chá) de 
manteiga 1 unidade 
de cebola picada 1 
colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup (ou 
catchup) 1 pitada de 
pimenta-do-reino 1 
unidade de tomate 
sem pele picado 1 xí-
cara (chá) de cogu-
melo variado | varia-
dos escorridos 1 lata 
de creme de leite • sal 
a gosto

modo de 
preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar um 
molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicione 
os cogumelos e o cre-
me de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.
dica: se juntar água 
ao refogar a carne, fri-
te-a até todo o líquido 
evaporar.

loMBo ASSADo 
CoM BATATA E 

MaIoNESE

EStRoGoNoFE 
DE CaRNE

ingredientes

instagram. Na rede 
social, os fãs do 
suposto casal já 
fizeram nomes de 
shipper e vivem 
pedindo para que 
os dois assumam 
namoro. de acordo 
com a colunista Fábia 
oliveira, do jornal “o 
dia”, os participantes 
do “Big Brother Brasil 
19” já viajaram juntos 
para diversos pontos 
turísticos do Brasil 
e até foram juntos 
para Santa Catarina, 
onde comemoraram o 
aniversário do surfista 
e com a família dele. 
Em época junina, os 
dois protagonizaram 
um beijo na boca e se 
“casaram” em festa.

divulgação/iNSTagRaM

Cora ou Julieta? tatá werneck volta 
atrás com nome da filha: ‘Esperar nascer’

Tatá Werneck admi-
tiu aos fãs estar tentada 
ao mudar o nome da 
filha para Julieta. Em 
seu Twitter, a apresen-
tadora revelou em sua 
timeline a decisão de 
esperar o nascimento 
da menina para a con-
firmação. Segundo ela, 
Cora Maria foi uma de-
cisão do noivo, o ator 
Rafael vitti. ‘Eu queria 
Clara, mas amei’, disse 
ela. Cora tem origem 
grega e significa ‘moça, 
donzela e virgem’

Tatá Werneck vol-
tou atrás na decisão de 
chamar a filha de Cora 
Maria. Nas redes so-
ciais, a apresentadora 
do “lady Night” re-
velou a indecisão em 

conversa com os inter-
nautas. “Não se mais se 
é Cora. agora cismei 
com Julieta. É lindo”, 
entregou. os seguido-
res começaram a fa-
zer rimas e aprovaram 
a novidade. “Eu amo 
todos! Terei que en-
gravidar mais só para 
poder usar os nomes”, 
brincou. Em reta final 
da gravidez e já com 
o quartinho da bebê 
pronto, a famosa refor-
çou que poderá haver, 
de fato, a mudança: 
“amigos! Tenho rece-
bidos muitos presentes 
lindos e alguns já com 
o nome Cora, mas eu 
estou em dúvida agora. 
Então, vou esperar nas-
cer pra ver a carinha”.

divulgação/iNSTagRaM



O céu lhe dá a 

oportunidade de mudar 

o curso profissional e de 

direcionar os planos com 

maior desenvoltura. Há 

permissão para conduzir os planos 

com intenções mais claras e objetivas 

para obter o retorno financeiro que 

almeja.

Você tem a oportunidade 

de mudar seu curso 

profissional e de ampliar 

as possibilidades de 

investimentos e de 

ganhos materiais. É um excelente 

dia para se libertar de padrões que 

impedem o seu desenvolvimento 

profissional. Esteja atento a convites.

Áries

É um excelente dia 

para se posicionar 

e para ficar atento 

a novos caminhos 

que se apresentam 

a você. O campo afetivo é mexido 

favoravelmente. A vida lhe faz um 

convite para que você perceba o seu 

potencial e, assim, o desenvolva.

Touro

O seu crescimento 

se dá por meio de 

novas posturas, 

mas também por 

meio da reserva. Os 

passos devem ser dados com 

consciência das responsabilidades 

e dos compromissos. Há decisões 

favoráveis para administrar o imóvel 

ou os assuntos familiares.

Gêmeos

Os amigos participam 

dos seus projetos e 

compartilham ideias 

para que seja possível 

dar novos passos. Você 

se sente seguro e amparado a tomar 

decisões neste novo ciclo. A fé deve 

ser exercitada.

Câncer

Leão

Uma nova forma de 

perceber a vida lhe traz 

novas oportunidades 

tanto para estudos 

quanto para experiências 

em outra cidade. Você 

é levado a decidir e a se posicionar. 

Para obter o sucesso que almeja, é 

necessário ampliar o seu campo de 

visão sobre coisas, pessoas e fatos.

Virgem

É um bom dia para 

obter discernimento 

sobre decisões que o 

afligem em silêncio. 

Uma mudança interna 

o ajuda a realizar mudanças profundas 

sobre como deve atuar em família ou 

para resolver questões de imóvel.

Libra

O cônjuge ou uma 

pessoa importante para 

o seu desenvolvimento 

está aberta a se 

posicionar e a 

compartilhar ideias que movimentam 

os projetos em comum. Com medida, 

ambos despertam para as decisões 

certas.

Escorpião

Você está cercado 

de oportunidades 

profissionais que 

são viáveis ao seu 

desenvolvimento, porém 

a vida exige de você 

sabedoria para filtrar como deve agir. 

Tenha atenção com o julgamento que 

pode vir carregado de ressentimentos 

e de mágoas.

Sagitário

Os filhos passam 

por excelente 

d e s e n v o l v i m e n t o 

profissional e financeiro. 

Para você, é necessário 

ampliar as possibilidades e acreditar 

mais em seu potencial. A vida lhe traz 

novas experiências, e isso é positivo 

para o seu crescimento.

Capricórnio

A família passa por 

novas oportunidades, 

o que gera crescimento 

a todos. É importante 

ter coragem para 

encarar as experiências 

como uma oportunidade de ser você 

mesmo e, assim, amadurecer as suas 

decisões.

Aquário

Você tem a 

oportunidade de 

perdoar e seguir com 

leveza a sua jornada. 

A relação com as 

pessoas passam por curas, o que lhe 

dá a possibilidade de se expressar 

com verdade e amorosidade. Busque 

refletir sobre o que não está sob o seu 

controle.

Peixes
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 101/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Mu-
nicipal de Licitações Compras e Contratos torna público 
que realizará às 10 horas, do dia 30 de Setembro de 2019 
na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal 
no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Ettore, 442, Cen-
tro Porto Real, RJ, licitação nº 101/2019 na modalidade 
Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQuIPA-
MENTO COM OPERAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE 
TOMOGRAFIA COMPuTADORIZADA (COM Ou SEM 
CONTRASTE / COM Ou SEM SEDAÇÃO) para atender 
a SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE conforme espe-
cificações contidas no edital e seus anexos que é parte 
integrante do Processo Administrativo nº 4830/2019. O 
Edital poderá ser retirado no portal oficial do município 
no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Com-
pras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO AD-
MITIDO: R$ 825.600,00 (oitocentos e vinte e cinco mil e 
seiscentos reais).

Porto Real, 17 de Setembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS 
E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 102/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14 horas, do dia 30 de Setembro 
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Etto-
re, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 101/2019 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor pre-
ço, objetivando AQuISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E 
INSTALAÇÃO para atender a SECRETARIA MuNICIPAL 
DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital e 
seus anexos que é parte integrante do Processo Admi-
nistrativo nº 4062/2019. O Edital poderá ser retirado no 
portal oficial do município no endereço eletrônico https://
www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secre-
taria de Licitações Compras e Contratos os interessados 
deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sul-
fite tamanho A4 branco e documentos de identificação 
civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 76.599,08 (setenta 
e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito cen-
tavos).

Porto Real, 17 de Setembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS 

E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços 016/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Mu-
nicipal de Licitações Compras e Contratos torna público 
que realizará às 10 horas, do dia 21 de Outubro de 2019 
na Sala de Licitações do Centro Administrativo Munici-
pal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Ettore, 442, 
Centro Porto Real, RJ, licitação nº 016/2019 na modalida-
de Tomada de Preços, tipo técnica e preço, objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DO PORTAL DIGITAL DA PREFEITuRA 
DE PORTO REAL para atender a SECRETARIA MuNICI-
PAL DE COMuNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que é 
parte integrante do Processo Administrativo nº 1454/2019. 
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município 
no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Com-
pras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO AD-
MITIDO: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Porto Real, 17 de Setembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS 
E CONTRATOS

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4228/2019

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° 091/2019 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXAMES CONTIDOS NA TABELA SUS, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA Mu-
NICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 
4228/2019, à empresa:
Empresa: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS J A 
LTDA
CNPJ: 04.418.662/0001-37
Valor de R$ 175.496,14 (cento e setenta e cinco mil, qua-
trocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 16 de setembro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2643/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com 
o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Es-
tatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do De-
creto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMOLOGO, o 
resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL n° 095/2019 que objetiva a AQuISIÇÃO 
DE ROuPARIA PARA uSO NAS DEPENDÊNCIAS DO 
hOSPITAL MuNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA Mu-
NICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 
2643/2019, às empresas:
Empresa: TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP
CNPJ: 28.072.149/0001-03
Valor de R$ 36.454,50 (trinta e seis mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Empresa: E.M. DE OLIVEIRA SOLuÇÕES PÚBLICAS 
EPP
CNPJ:  17.495.563/0001-09
Valor de R$ 21.725,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte 
e cinco reais)
Empresa: STAMP COR IND. E COM. DE PRODuTOS 
SERIGRÁFICOS LTDA ME
CNPJ: 02.728.331/0001-78
Valor de R$ 15.668,80 (quinze mil, seiscentos e sessen-
ta e oito reais e oitenta centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 16 de setembro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE CONVÊNIO 
Convênio que entre si celebram a prefeitura municipal de 
Porto Real e o Centro de Integração Empresa Escola do 
Rio de Janeiro – CIEE/RJ
01 - CONCEDENTE: Prefeitura Municipal De Porto Real. 
02 - CONVENIADA: Centro de Integração Empresa Esco-
la do Rio de Janeiro – CIEE/RJ
03 - OBJETO: Cooperação recíproca entre as partes, 
visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, ca-
pazes de propiciar a plena operacionalização de Estágio 
de estudantes, regularmente matriculados e que venham 
frequentando, efetivamente, o ensino regular em institui-
ções de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio,da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da edu-
cação de jovens e adultos, obrigatório ou não, entendido 
o Estágio como uma estratégia de profissionalização, que 
complementa o Porcesso de Ensino-Aprendizagem. 
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1906/2019
05 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATuRA: 16 de agosto de 2019.

AILTON BASÍLIO MARQuES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

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

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

17 DE SETEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
18/09/2019 – CÓD-PMBR 172.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4135/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Excluir: GuILhERME DO ROSÁRIO RAMOS, da POR-
TARIA Nº 4064/SEMAD/2019, DE 13/09/2019, publica-
da no Jornal hora h em 14/09/2019.

PORTARIA Nº4136/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, TAIANE MOREIRA RIBEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4137/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SANDOVAL PEREIRA GO
ES, do cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade urbana.

PORTARIA Nº4138/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Conservação.
GEILSON ANDRADE ESTEVES
hILTON MANhÃES DA SILVA
JEFERSON REIS DA SILVA
JOSEMILTON JOSÉ DA SILVA
RAFAEL SOuZA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº4139/SEMAD/2019 DE 17 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, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
IGOR DE JESuS DE FREITAS
NILTON ROSA ALMEIDA
WILIAN JuLIO TEODOZIO
LAZARO DE MEDEIROS PAuLA
RAFAEL DOS SANTOS GARCIA

PORTARIA Nº4140/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Excluir: LuCIANA DA ROChA OLIVEIRA da PORTARIA 
Nº 4082/SEMAD/2019, DE 13/09/2019, publicada no 
Jornal hora h em 14/09/2019.

PORTARIA Nº4141/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, FERNANDO CEZAR MALhEIROS 
RODRIGuES, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº4142/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Excluir: AZOR PIRE CARVALhO da PORTARIA 
Nº 4083/SEMAD/2019, DE 13/09/2019, publicada no 
Jornal hora h em 14/09/2019.

PORTARIA Nº4143/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, EMERSON ANDRE PEREIRA PI-
RES, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

PORTARIA Nº4144/SEMAD/2019 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 4088/SEMAD/2019 
DE 13/09/2019, publicada em 14/09/2019.

PORTARIA Nº4145/SEMAD/2019 DE 17 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, JORGE LuIZ PIRES, para exercer a 
Função Gratificada de Oficial de Gabinete, símbolo FG-
4, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60430

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº4075/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: ROSA MENDES GAMA;
LEIA-SE: ROSANA MENDES GAMA.

NA PORTARIA Nº4106/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: VENDERSON PEREIRA;
LEIA-SE: uENDERSON PEREIRA.

ONDE SE LÊ: NIELSON POSMO FERREIRA;
LEIA-SE: NIELSEN COSMO FERREIRA.

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-
VALhO.

NA PORTARIA Nº4064/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
PuBLICADA EM 14/09/2019
ONDE SE LÊ: WELLINGTON DA SILVA FERREIRA;
LEIA-SE: WELINGTON DA SILVA FERREIRA.

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 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 OLIVEIRA 
MARCIANO.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60430

https://www.portoreal.rj.gov.br
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Sampaio Corrêa será o adversário desta quarta fora do Marretão

série B1 

No Marrentão, Duque vence e 
avança às semis da taça Corcovado

No último sábado o 
Duque de Caxias 
bateu o gonça-

lense por 2 a 0 no Estádio 
Marrentão, pela penúltima 
rodada da Taça Corcovado. 
os gols foram marcados 
por Washinton e Sidney. 
o resultado fez o Tricolor 
continuar na liderança de 
seu grupo com 18 pontos 
e avançar às semifinais do 
segundo turno.

a partida começou equi-
librada, com os dois times 
brigando muito pela posse 
da bola. Pelo lado do du-
que de Caxias, a equipe 
tentava pressionar o gon-
çalense na saída de bola e 
buscava criar jogadas pelos 
lados. Numa dessas tramas, 
aos 15 minutos, Sidney re-
cebeu bola na ponta pelo 
lado esquerdo, cruzou para 
a área e por pouco loran 
não chegou para colocar 
no fundo da rede. depois 
da parada técnica, o duque 
dominava, pressionava e as 

oportunidades apareciam.
aos 26, Sidney recebeu 

lançamento, e de cara com 
o goleiro deu um toque de 
leve. a bola bateu no traves-
são, na linha de gol e a de-
fesa afastou. Na sequência, 
Loran finalizou por cima. 
Com maior volume de jogo, 
o Duque de Caxias seguia 
criando. aos 36 minutos, 
Washinton fez jogada de 
craque na área, ‘chapelou’ 
e finalizou na trave. No re-
bote, Esquerdinha mandou 
para fora. Quando parecia 
que o placar iria ficar ze-
rado Washinton apareceu. 
aos 45, ele fez boa jogada 
pelo lado esquerdo, limpou 
e chutou forte para abrir a 
contagem e dar vantagem 
ao duque antes do interva-
lo.

o segundo tempo come-
çou morno. vencendo a 
partida, o Tricolor marcava 
forte e tentava chegar pe-
las laterais. do outro lado, 
o gonçalense chegava com 
perigo nas bolas aéreas e 
nos chutes de longa distân-
cia, mas a defesa do duque 

jOTA CARvAlHO

jota.carvalho@yahoo.com

aRTHuR BaRRETo / dCFC / aMS

 Em casa, com gols de Washinton e sidney, tricolor garantiu classificação 

de Caxias, bem postada, 
afastava com tranquilidade. 
o jogo estava equilibrado; 
as duas equipes tentavam 
criar, mas os erros de pas-
ses acabavam atrapalhando 
na finalização. Com mais 
posse de bola, o duque 
continuava em cima e con-
trolando as ações.

O Duque de Caxias seguia 
pressionando o adversário 
em busca do segundo gol. 
de tanto criar, o Tricolor foi 
premiado. aos 45 minutos 
do segundo tempo, oziel 
cobrou falta para dentro da 
área, a bola desviou em Sid-
ney e foi para o fundo das 
redes, garantindo o 2 a 0 no 
placar e a classificação do 
Tricolor para a semifinais 
da Taça Corcovado.

Agora, o Duque de Caxias 
quer assegurar a liderança 
do grupo B. Para continuar 
no topo, o Tricolor enfren-
ta o Sampaio Corrêa, hoje, 
às 15h, no Estádio lourival 
gomes de almeida, pela úl-
tima rodada da Taça Corco-
vado. (Fonte: Sidney araú-
jo / Site Oficial / DCFC)


