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Que vergonha!!!

R$ 1
reprodução

PF põe
Indio na
cadeia

O ex-parlamentar Indio da Costa (PSD), que também foi relator da Lei da Ficha Limpa na Comissão de Constituição e Justiça e levantou a bandeira pela aprovação em todo o Brasil, em 2010, foi preso preventivamente por esquema de fraude nos Correios. Além dele,
outras 11 pessoas foram presas. Segundo as investigações, as fraudes causaram um prejuízo de R$13 milhões.
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A deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário de Educação, Denis Macedo, destacaram a importância do civismo

Lição de civismo
em Belford Roxo
3
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Vereador é o pior
da Baixada e pode
ser afastado
2

Fora de casa,
America encara
o Serra Macaense
de olho no G2
12

Moro nomeia
transexuais para
comitê especial
6

Rádio piratona
é fechada pela
Polícia Federal
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Cena macabra!

Corpos carbonizados são encontrados em porta-malas de carro.
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Aquele Abraço!
“Sou nada e sou tudo! Sou
poema, sou canção e sou poesia”. Assim podemos decifrar,
a escritora e poetisa, Leonice
Teixeira, de Boituva, SP, autora
dos livros “Minha vida em poesias” e “Peripécias da Léo”.
Parabéns pelo trabalho e
Aquele Abraço, Leo!!!

“Gafieirando” reúne sete músicos no palco do Rival

Artesanato
O TopShopping realizará oficinas gratuitas de artesanato.
Cada mês será ensinada uma técnica diferente. Em setembro,
os artesãos ensinarão
a prática do Crochê,
Às segundas-feiras,
das 14h às 16h. As
oficinas
acontecem
no 3º piso – Expansão
(próximo à Portaria
D). Para participar,
basta chegar 30 minutos antes do evento
e efetuar a inscrição.
As vagas são limitadas! Confira a programação: 09/09 – Porta
Copos de Crochê CD.
16/09 – Cordão Crochê. 23/09 – Pulseira
de Crochê Predaria e
30/09 – Brinco Crochê na Argola. O TopShopping fica na Av.
Gov. Roberto Silveira
540, Centro – Nova
Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787.

Sete músicos da
pesada reúnem-se
no espetáculo “Gafieirando”, atração
do dia 10, terça-feira, no Teatro
Rival
Petrobras.
No comando, estão
a saxofonista Daniela Spielman e o
trompetista Silvério Pontes, mas o
grupo ainda conta com Alexandre
Maionese na flauta,
Domingos Teixeira
no violão, Rodrigo
Villa no contrabaixo, Xande Figueiredo na bateria e a
cantora-revelação
Alana
Moraes,
além de dançarinos
de salão. Eles vão
apresentar os ritmos mais tocados
nas gafieiras em
épocas diferentes,
como o samba, o
choro de gafieira,

divulgação

Unidos da
Ponte
No Domingo (8), a Unidos da Ponte apresentará
o samba-enredo oficial do
Carnaval 2020. O evento
vai rolar a partir das 15h,
na quadra de eventos Stop
Show - Rua Maestro Benedito Moura, 50 - São João
de Meriti. Enredo: “Elos
da eternidade”, do carnavalesco, Lucas Milato.

Unidos da
Ponte 2

o maxixe, o baião, o
xote, o bolero e o fox.
É a gafieira de todos
os tempos, afirmando sua carioquíssima
identidade
cultural.

Um show ótimo para
assistir e ainda melhor para quem deixar
a timidez de lado e se
levantar para dançar.
O Teatro Rival Pe-

trobras fica na Rua
Álvaro Alvim, 33/37
Centro/Cinelândia - Rio de Janeiro.
Informações: (21)
2240-9796.

Os autores do samba-enredo são Marcio de
Deus, Orlando Ambrosio,
Renan Diniz, Richard Valença, Jefferson Oliveira,
D’Souza, Thiago Bahiano, Marcelo Lepiane, Serginho Rocco, Dr. Marcio,
João Perigo e Dudu Senna.
“Pelo samba dá para
sentir o embalo forte que
a escola mostrará na avenida”, diz o intérprete (puxador), Lico Monteiro.

Nos Armazéns do Engenhão

Grupo Clareou abre setembro no ‘Samba da Feira’
Jota Carvalho

divugação

jota.carvalho@yahoo.com

S

ábado é dia de
Samba da Feira –
a roda de samba
que ganhou o respeito de
artistas como Maria Rita,
Belo, Alcione, Tiee, Reinaldo, Grupo Fundo de
Quintal, Noca da Portela e Diogo Nogueira. O
evento tem atraído famosos em busca de boa música e revelado novidades no gênero, tornando
a atração uma tradição
nos Armazéns do Engenhão, localizados na
parte externa do Estádio
Nilton Santos, no Engenho de Dentro. É o caso
do Grupo Clareou, que
neste sábado, dia 7 de
setembro, se apresenta
acompanhado pelo Seligaê, anfitrião do evento.
A entrada é gratuita e o
samba acontece das 17h
às 23h30.
O grupo Clareou é
formado por Buiú (pandeiro/voz),
Fernando
Mellete (tantan e voz),
Magal (vocalista), Flávio
Homero (cavaco e voz) e
Juninho de Jesus (cavaco
e voz). E para o encontro
com os fãs no Samba da

(21) 98037-1338
Whatsapp

Vereador ganha título
de o pior da Baixada
Eleito em 2016 para um mandato de quatro anos,
um vereador do terceiro distrito de Nova Iguaçu
anda com a popularidade descendo morro abaixo.
No seu reduto eleitoral não se fala em outra coisa:
ele é o pior político da região. Quem votou nele, se
diz arrependido amargamente. E não é para menos:
desde que assumiu a cadeira na Câmara, o parlamentar não mostrou serviço e as promessas de campanha
foram deixadas de lado, decepcionando quem confiou em sua palavra.
“Só Penso no Lar”, “Dona dos meus Sonhos” e “Sem Ela Não Dá”,
são sucessos do grupo, que serão apresentados no show
Feira, o Clareou vai cantar os principais sucessos
como “Só Penso no Lar”,
“Dona dos meus Sonhos”
e a mais recente “Sem Ela
Não Dá”. O Armazém do
Engenhão fica na Rua José
dos Reis, 189 - Engenho de
Dentro, Rio de Janeiro.
Como tudo começou A proposta do ‘Samba da
Feira’, segundo os fundadores, é valorizar o samba,
os sambistas e quem não é
ruim da cabeça, nem doente do pé. E foi justamente
uma galera boa da cabeça

e do pé que começou, de
brincadeira, esse que virou
um dos eventos de samba
mais conhecidos e mais
populares do Rio de Janeiro e do Brasil.
Foi na casa de Mário
Castilho, na rua Teresa Cavalcante, em Piedade, que
tudo começou. Todo sábado, dia de feira na rua, ele
costumava acordar cedo,
preparar uns camarões,
chamar os amigos e ouvir
um bom samba no quintal,
enquanto acompanhava o
movimento da feira. Teve,

então, a ideia de comprar
um barril de chope e deixar as portas da garagem
abertas para quem quisesse
parar e curtir o samba. Surgia assim o Samba da Feira, que estreou no dia 14
de maio de 2016. O barril
logo virou vários, tiveram
de providenciar espaço
para os barraqueiros e para
a galera que só aumentava
a cada sábado. Não demorou para o samba, que ia
das 10h às 16h, virar febre
e atrair público do bairro e
das adjacências.

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

Caloteiro e mais sujo
do que pau de galinheiro
Há quem diga que o moço não é chegado a cumprir o que fala. Por conta disso, está mais sujo do
que pau de galinheiro e sua credibilidade caiu a
zero. A revolta da população é tão grande que os
moradores planejam espalhar pela região outdoor e pedir o afastamento imediato do vereador.
Do jeito que está a situação, ele corre o risco de
deixar o mandato antes de 2020 para nunca mais
voltar. E os eleitores torcem para isso acontecer.
Quem colhe aquilo que planta de ruim não pode
reclamar. Agora chora, neném!
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Belford Roxo encerra Semana
da Pátria no Centro da cidade
Durante as comemorações desfilaram 87 escolas e creches. Deputada Daniela
do Waguinho e secretário Denis Macedo destacaram a importância do civismo
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURAS

B

elford Roxo encerrou ontem a
Semana da Pátria no Centro do município com 27 escolas
e creches. Os desfiles
cívicos foram promovidos pela Secretaria de
Educação e desenvolveram o tema ‘Na infância
começamos a construir,
através da leitura, um
novo tempo’, onde foi
feita uma reflexão sobre
as ações, projetos e atividades que as unidades
escolares desenvolvem e
promovem o incentivo à
leitura.
Na última quinta-feira,
12 unidades desfilaram
no Lote XV, somando
87 escolas e creches que
passaram pelos cinco
bairros (Heliópolis, Parque São José, Sargento Roncalli, Lote XV e
Centro). O secretário de
Educação, Denis Macedo, destacou o empenho dos servidores e
dos alunos para que os
desfiles fossem um sucesso. “Vamos sempre
participar, aprendendo a
ser uma sociedade mais
igualitária, mais justa e
mais inclusiva.
Aprendemos com as

nossas crianças nessa
semana. Quero destacar
também a presença da
deputada federal Daniela do Waguinho, que
sempre prestigiou os
desfiles cívicos e viu o
que professores e alunso produziram durante
o ano em sala de aula”,
informou Denis ao lado
dos vereadores Rodrigo
Gomes e Cristiane Guedes.
Militante da
educação
A deputada federal,
Daniela do Waguinho
destacou o carinho que
tem pela Secretaria de
Educação. “Sou militante da Educação e busco sempre lutar por um
ensino de qualidade. A
Semana da Pátria nos
lembra os 197 anos que
o nosso país está completando de independência e precisamos exercer
o nosso civismo, patriotismo, o amor à pátria. É
sempre um prazer estar
na minha cidade e poder
assistir essas crianças
maravilhosas desfilando. Os professores estão
sempre lutando e levando conhecimento aos
alunos para amar o país
e nossa cidade”, concluiu a deputada.

- RAFAEL BARRETO/PMBR

Os alunos mostraram o orgulho durante o desfile na avenida. A Avenida Floripes Rocha ficou
lotada com a participação de estudantes e profissionais da Educação no desfile

abertura pela banda fanfarra municipal
O desfile foi aberto pela banda
Fanfarra Municipal. Depois desfilaram 134 Guardas Municipais
seguidos dos 200 guardas mirins
que prestaram uma homenagem
à guarda Heloísa Bonfim, que
faleceu em março deste ano.
Logo depois, desfilaram a creche
Amor à Criança, José Ignácio
Gonçalves “Ziza”, Manoel da
Silva Curty com frases do tipo
“Jamais dê ouvidos a qualquer
estranho”, “Tem hora para brin-

Samu de Belford Roxo capacita profissionais
da área de saúde para aprimorar atendimento
O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU)
de Belford Roxo realizou ontem, no pátio da unidade, bairro Prata, o primeiro módulo
do curso de aperfeiçoamento
para a equipe. O curso, que
será uma educação continuada, contou com aula teórica na
parte da manhã e aula prática à
tarde dando ênfase no suporte
básico de vida. O objetivo é
qualificar a equipe, buscando
nivelamento dos integrantes
para a prestação de um atendimento mais aprimorado.
O Samu atende todo o município de Belford Roxo e
conta com duas viaturas avançadas e uma viatura básica. A
equipe total conta com cerca
de 15 pessoas, entre elas técnicos de enfermagem, enfer-

meiros, médicos e condutores
socorristas. A diferença entre a
viatura básica e avançada, além
de depender da ocorrência, se dá
pela mão de obra humana. Para
a avançada é necessário ter um
enfermeiro, um médico e o condutor socorrista. Já a básica basta o técnico em enfermagem e o
condutor. O atendimento é feito
em residências e vias públicas,
prestando serviços de natureza
clínica, traumáticas, obstétricas
e psiquiátricas.
A parte teórica se desenvolveu
com apresentação do material
que as ambulâncias oferecem e
a parte prática a demonstração
do uso correto do mesmo. David Gláucio, enfermeiro pós-graduado em terapia intensiva e
emergência, atua há cinco anos
na unidade e foi o palestrante do

dia. “Estaremos conversando e
colocando em prática algumas
situações clínicas e traumáticas. O foco principal é o treinamento mesmo. Os assuntos
abordados durante o curso serão bem amplos, adaptados e
pensados para a necessidade
da nossa unidade. Temos uma
rotina que na verdade é uma
caixinha de surpresas, pois vamos para rua sem saber o que
está nos esperando. Então, precisamos estar preparados.”
O condutor socorrista, Alan
Francisco, 40 anos, está há oito
prestando serviço à unidade e
relatou estar com a melhor expectativa possível. “É cada vez
mais importante aperfeiçoar o
conhecimento que já temos,
além de sempre aprendermos
algo novo”, comentou.

Opas negocia entrega de doses extras de tríplice viral ao Brasil
A Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas) informou ontem
que já começaram a ser
entregues as 18,7 milhões
de doses extras da vacina tríplice viral (foto) ao
Brasil, e que trabalha para
garantir que mais 15 milhões de doses cheguem
ao país no curto prazo.
Segundo a represen-

tante da Opas no Brasil,
a especialista em imunizações Lely Guzman, as
doses já entregues vieram
da farmacêutica Merck e
do Serum Institute of India e estão passando pelos
trâmites regulatórios previstos na legislação brasileira para o controle de
qualidade.
“O Brasil, neste mo-

mento, está fazendo muitas ações para dar resposta a esse surto”, disse
Lely, referindo-se aos
casos de sarampo registrados no país. “O Brasil
é muito importante na região, e tudo o que acontece no Brasil rapidamente
impacta os outros países”,
acrescentou. Fonre: Agência Brasil

car, tem hora para estudar” e “As
mãos não foram feitas para bater”. A Creche Comunitária Tia
Aline também desfilou.
A Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin apresentou cartazes defendendo a inclusão. Em seguida veio o Ciep
Municipalizado Casemiro Meirelles com destaque na banda e
o pelotão do curso pré-técnico.
A escola Professor Paris também
trouxe sua banda e faixas enfati-

Idealizadores
Cassio Brayner, diretor da
unidade, é um dos idealizadores do curso, destacando a importância do treinamento. “Eu
e David pensamos nesse curso
de educação continuada para
qualificar mais nossa equipe. O
saber nunca é demais quando
tratamos de vidas e salvamento
delas”, enfatizou.Gomes com
os pequenos Gustavo e Érica
vestido de mini soldado e bailarina. A Escola Municipal Belford Roxo trouxe sua banda que
animou a avenida com muita
música, dança e acrobacias.
Ainda desfilaram a Escola Municipal de Educação de Jovens
e Adultos Professora Maria Lúcia Sindra Soares, a banda do
Colégio Estadual Professor Murilo Braga (São João de Meriti) e
o Clube dos Desbravadores.
Celília Lopes, 30 anos, mãe
dos meninos Ítalo Alexander, 12
e Átila Alexander, 10, e tia de Heloísa Duarte, 7, destacou a imporMarcelo Camargo/Agência Brasil

zando a importância da leitura.
Passaram também a escola Yolanda Costa dos Santos, Bairro
das Graças, Alejandro Fernández Nuñez com alunos tocando
flauta e violino. A José Mariano
dos Passos trouxe um mar com
lixo para conscientizar as pessoas sobre a poluição.
Depois passaram a Escola Municipal Príscila Bouças
Villanova, primeira secretária
de Educação da cidade, Con-

dessa Infante, Sargento Euclides Alves de Araújo, Professora Maria da Paz de Santana dos
Santos, Ciep Municipalizado
Ministro Gustavo Capanema,
escola municipal Tenente Valmor Lynch Valença com banda, Professora Márcia de Brito,
Professora Juliêta Rêgo Nascimento com o troféu da Taça
das Favelas, Ayrton Senna da
Silva, Waldemiro José Pereira,
Manoel

CLÁUDIO Nunes /PMBR

Profissionais do Samu participaram do treinamento de qualificação
tância de sua família participar
dos desfiles. “Me preocupo em
mostrar para eles a importância
da independência e democracia.
Sempre digo que é fundamental
eles conhecerem os hinos e os
valores que as famílias ainda não
agregam. Mas na minha família
prezo muito por isso”, finalizou.
“Gostei muito de desfilar com
os guardas mirins”, acrescentou
Ítalo que já desfilou três vezes.
“Desfilamos e mostramos nosso

amor por Belford Roxo”, destacaram Guilherme e Rebecah
Galdino, 6 e 11, que se apresentaram com a Albert Sabin,
ao lado da mãe, Ana Cláudia
de Souza, 38. “Nós mães corujas acompanhamos os desfiles
para ensinar as nossas crianças
noções de patriotismo, civismo
e nacionalismo. Eles nem dormiram e estiveram empolgados
para mostrar o que prepararam”,
finalizou Ana Cláudia.
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A Justiça do Rio de Janeiro tem 468
processos que apura casos envolvendo
quadrilha de milicianos. Na próxima
quinta-feira, o órgão inaugura uma vara
destinada a casos de crime organizado e
lavagem de dinheiro.

As perdas do comércio do estado com roubos de carga e assaltos a estabelecimentos comerciais no primeiro semestre deste ano atingiram R$ 2 bilhões. É o que mostra pesquisa
feita pela Confederação Nacional do Comércio
(CNC).

Novidade

Síndrome II

Divulgação

Estima-se que cerca de 75% das pessoas
que tiveram poliomielite paralítica na infância sofrem de síndrome
pós-polio no Brasil. O
encontro também é uma
parceria com a Associação da Pólio Rio de Janeiro (AVP-RJ).

A Lei 6.483/13 que determina sanções às práticas de discriminações foi
atualizada e passou a seguir o Estatuto da Igualdade Racial. A mudança
foi estabelecida pela Lei
8515/19, sancionada pelo
governador do Rio, Wilson Witzel.

Polio em pauta I
A Prefeitura de Queimados vai promover na próxima segunda-feira, às 9h, o
I Encontro Regional de Poliomelite e Síndrome Pós-Poliomelite. O evento na
Câmara de Vereadores vai
discutir a saúde das pessoas
que “sobreviveram a poliomielite”.

Obrigatório

A Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados
aprovou proposta que
obriga serviços de saúde públicos e privados
a notificar a autoridade
policial sobre indícios ou
confirmação de violência
contra a mulher.

Poste no caminho
Em Nilópolis, um poste instalado no meio da calçada estreita, em frente a rodoviária de Olinda, virou transtorno para os pedestres. Se está ruim pra
eles, imagina como fica a situação dos cadeirantes
e senhoras com carrinhos de compras e mães com
bebês. Muito mal planejado!

DIRETO AO PONTO

Censura de Crivella na Bienal enfurece editoras

Causou polêmica o anúncio
do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de que censuraria exemplares do gibi ‘Vingadores - A
Cruzada das Crianças’, expostos
na Bienal do Rio. A obra, que
contém imagens com forte conotação homossexual, esgotou sua
venda em pouquíssimo tempo.

Reprodução/Elizeu Pires

Imediatamente após a medida,
editoras de livros brasileiras reagiram e protestaram nas redes sociais. Em comunicado divulgado
à imprensa e publicado também
na internet, a Companhia das
Letras manifestou seu “repúdio a
todo e qualquer ato de censura” e
se posicionou “à favor da liberda-

de de expressão”.
Fundador da empresa, Luiz
Schwarcz, declarou que “posturas como a do prefeito Marcelo
Crivella e do governador João
Doria -que recentemente mandou
recolher uma apostila escolar que
falava sobre diversidade sexual- tentam colocar a sociedade

brasileira em tempos medievais,
quando as pessoas não tinham a
liberdade de expressar suas identidades. Eles desprezam valores
fundamentais da sociedade e tentam impedir o acesso à informação séria, que habilita os jovens a
entrar na fase adulta mais preparados para uma vida feliz”.

Estudantes da Estácio
infernizam vida de moradores
Os moradores da Rua
Alexandre Rodrigues, no
bairro Califórnia, em Nova
Iguaçu, vem sofrendo há
muito tempo com os abusos
praticados por estudantes
da Universidade Estacio de
Sá, que fazem a via de esta-

cionamento, param dos dois
a lados da rua e fecham os
acessos às garagens. No ano
passado, sem autorização do
poder público, alunos decidiram fazer uma festa na via
e a Policia Militar teve de
intervir.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

estacionamento rotativo

Trânsito democrático em Queimados

Prefeitura dá início a fase de orientação. São 612 vagas distribuídas por
28 ruas do Centro. Idosos e deficientes físicos têm direito a vagas gratuitas
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s motoristas que circulam pelas ruas de
Queimados devem ficar atentos: a implementação
do Estacionamento Rotativo já
começou. Com a finalidade de
dar mais mobilidade às ruas da
cidade e um trânsito democratizado, a Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, deu início à
fase de orientação acerca da
nova determinação (instituída
pela Lei Municipal nº 1360/17
e regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 2155/17).
São 28 ruas demarcadas no
entorno do Centro com um total
de 612 vagas. Deste total, 31 são
destinadas a idosos e deficientes

físicos ou com dificuldade de
locomoção que tenham credencial especial de estacionamento
fornecida pela SEMUTTRAN.
O valor do estacionamento
custará R$2 por 2h e/ou fração,
que podem ser renovadas por
mais dois períodos de 2h de utilização. Condutores de motocicletas pagam o valor de R$2
por período único e vagas de
farmácias terão tempo máximo
permitido de 15 minutos, sem
qualquer cobrança.
Outra novidade é que o uso
do aplicativo ‘Rotativo Queimados Digital’ estará disponível para os sistemas Android
e IOS, plataformas onde será
possível pagar, renovar e regularizar o tíquete até o tempo
máximo permitido. Graças a
funções do programa, os usu-

ários também poderão localizar
o automóvel através do GPS e
configurar alertas de vencimento de tempo, evitando assim cobranças de tarifas e multas.
O tíquete deve ser disponibilizado no para-brisa do veículo,
exceto em casos de compras
feitas por meio do aplicativo.
O não pagamento de estacionamento acarretará notificação
administrativa e cobrança do valor diário de R$20. Além disso,
o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) prevê que o uso irregular
das vagas estará sujeito à multa
e reboque pelo órgão de trânsito
do município.
A SEMUTTRAN funciona
na Rua Padre Marques, 314,
Centro, das 8h às 17h de dias
úteis e atende pelos telefones
(21) 2665-6101 / 2779-9813.

divulgação/governo do estado

Funcionário da Prefeitura de Queimados orienta motorista

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Porcos, cavalos e esgoto em via de Nilópolis

Reprodução/facebook

Quem passa na divisa
entre São João de Meriti e
Nilópolis, sob a Via Light
sente o estômago embrulhar
com o forte odor de criação
de porcos e cavalos que se
misturam ao esgoto a céu
aberto. Moradores da região
reclamam dos riscos de contrair doenças por causa do
problema, que virou caso
para a fiscalização da Prefeitura resolver. Eles pedem
que os responsáveis sejam
notificados e multados.

BRASIL
IR libera consulta
ao quarto lote
BRASIÍLIA - A
consulta ao quarto lote
de restituições do Imposto de Renda 2019
será aberta na próxima
segunda-feira, partir
das 9h. O anúncio feoi
feito ontem pela Receita Federal. O quarto lote inclui também
restituições residuais
dos exercícios de 2008
a 2018. Segundo a Receita, o dinheiro será
depositado na conta
do contribuinte no dia

16 deste mês. O crédito
bancário será feito para
2.819.522 contribuintes,
totalizando R$ 3,5 bilhões.
Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet
ou ligar para o Receitafone (146) e informar o CPF
e a data de nascimento.
Caso tenha entrado no
quarto lote, a situação da
declaração será “crédito
enviado ao banco”.

esporte
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Atacante Clayton é apresentado
pelo Vasco e não esconde alegria
Cria de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o atacante vibrou bastante
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Vasco da Gama acertou a contratação de
mais um jogador para
a sequência do Campeonato
Brasileiro. Trata-se do atacante
Clayton, de 23 anos, que estava no Atlético Mineiro. Cedido
por empréstimo até o final da
temporada, o atleta foi apresentado pelo clube ontem (6),
no CT do Almirante e não escondeu a felicidade por vestir a
camisa cruzmaltina.
- O Vasco é a oportunidade da minha vida. É um clube
grande, o grupo é maravilhoso,
e o professor Vanderlei Luxemburgo é um cara fora de
série. Espero aprender muito
com o grupo, com o professor
e honrar a camisa do Vasco disse o jogador, no início da
entrevista coletiva.
Clayton já treinou com os
companheiros em dois dias
nesta semana. Na quinta-feira
(5), trabalhou com a equipe
em São Januário e assinou o
contrato até o fim do ano. Ele
ainda aguarda a regularização
no Boletim Informativo Diário
(BID) da CBF para ter condi-

ções de jogo, mas garante que
fisicamente está muito bem e
falou sobre as suas características de jogo para o torcedor
vascaíno.
- Eu estava treinando normalmente. Só falta regularizar.
Estamos em cima, a diretoria
está fazendo o trabalho que
pode. Estamos esperando só a
assinatura do Atlético mesmo.
Dar uma cobradinha lá, uma
puxadinha neles (risos). Quero
jogar amanhã e estrear. Eu sou
um cara muito diversificado.
Posso fazer as quatro funções
da frente. Subi das categorias
de base fazendo centroavante
e beirada pela esquerda, são as
duas funções que mais gosto.
Mas pela conversa com o Vanderlei, de início vou trabalhar
pelas beiradas. Mas posso fazer por dentro, não tenho isso
não. O que quero é ajudar o
grupo.
Medalha de bronze com a
Seleção Brasileira sub-23 nos
Jogos Pan-Americanos de
Toronto, em 2015, Clayton é
natural de São João de Meriti,
mas jogará pela primeira vez
na Cidade Maravilhosa. O atacante se profissionalizou pelo

Jorge Jesus pode não comandar
o Flamengo na Libertadores
/ Alexandre Vidal/CRF)

Caso seja condenado, o técnico português
não ficará na boca do túnel
O Flamengo pode
ter um desfalque importantíssimo para as
semifinais da Copa Libertadores, mas fora de
campo. Na última quinta-feira, o clube foi denunciado pela Conmebol por uma quebra de
protocolo protagonizada por Jorge Jesus, que
ficou cumprimentando
os jogadores na saída
do gramado do Beira-Rio, após a classificação conquistada para
cima do Internacional.
De acordo com o regulamento da entidade máxima do futebol
sul-americano, a ação
do treinador português
rompe com as normas
estipuladas e, assim,
ele poderá ser impedido de dirigir a equipe
rubro-negra contra os
gremistas. A informação foi publicada inicialmente pelo portal

43 minutos.
O Flamengo já enviou
sua defesa à Conmebol
e aguarda pela resposta. Caso realmente seja
punido, Jorge Jesus
não poderá ficar à beira
de campo na primeira
partida das semifinais
da Copa Libertadores,
diante do Grêmio, no
dia dois de outubro, em
Porto Alegre.
O clube carioca já
foi alvo de uma ação
semelhante na torneio
ainda nesta temporada.
Por conta de um atraso
na volta do intervalo da
partida contra o Peñarol, do Uruguai, no
Maracanã, no dia três
de abril, pela Fase de
Grupos, Abel Braga foi
multado em quase R$ 6
mil e ficou impedido de
dirigir a equipe no duelo diante da LDU, do
Equador, em Quito, no
fim do mesmo mês.

Rafael Ribeiro/Vasco

Jogador disse que sua chegada na Colina é oportunidade que faltava na carreira
Figueirense e, além do Galo, xo, mas temos outros objetivos
também atuou por Corinthians também mais para a frente.
e Bahia. Outras respostas do
Volta para casa
atacante.
Muito feliz em voltar para o
Luxemburgo
Rio. Não fui criado aqui. Nasci
O que preciso para a minha na Baixada FLuminense, em
carreira é buscar uma sequência Vila Norma, Éden. Estou muimaior, e o Vanderlei conversou to feliz em voltar, tenho uma
comigo, me oportunizou. Dis- grande família aqui. Espero
se que eu teria oportunidades corresponder à altura dos meus
e quem seguraria seria eu. No familiares. Tenho muitos amimomento, estamos preocupa- gos vascaínos. Tenho identifidos em sair da confusão de bai- cação muito grande com o Rio

de Janeiro.

profissionalmente.

Família
Eu sou um cara muito família. O André conheceu minha
esposa e meus filhos. Quando
você se torna uma família, não
dá para pensar só em você. São
três meses. Em agosto meu filho
maior vai para a terceira escola.
Pensando na minha carreira, já
tinha dado o ok. É meio complicado para a minha família, mas
eles esperam que eu dê o retorno

Bahia
O Luxemburgo passou bem
para o grupo o que é o Bahia. Um
grupo que defende muito bem. O
Roger tem um sistema de jogo
muito interessante, que sabe ficar
com a bola e contra-atacar. Temos
que tomar cuidado com o contra-ataque deles. Lá em São Januário
vai ser um caldeirão, já está tudo
lotado, vamos querer fazer a nossa
pressão.

Botafogo corre contra o tempo
para evitar debandada na Justiça
Com dois meses de salários
em atraso, fora
direitos de imagem, os jogadores do elenco do
Botafogo
estão
protestando abertamente. Se negaram a participar
de ações de Marketing do clube
e, além disso, não
darão entrevistas
dentro da sala de
imprensa do clube, onde normalmente aparecem
os
patrocinadores. Os dirigentes
trabalham
para
conseguirem
amenizar a situação, porém, a
maior preocupação é conseguir
pagar algum dos
salários em aberto, ou até mesmo
todos, antes de 7
de outubro, data
que vence os salários de setembro. Isso porque,
pela legislação,
com três meses
de
vencimentos
em aberto qualquer
jogador
pode ir à Justiça e conseguir a
sua liberação por
quebra unilateral
de contrato.

Vitor Silva/BFR

Clube alvinegro vive momento conturbado e sem soluções aparentes
Recentemente o
Botafogo enfrentou este problema,
mais precisamente
em 2014, ano que
o time foi rebaixado para a Segunda Divisão. O
volante
Gabriel
e o meia Daniel,
ambos
revelados
nas categorias de
base, conseguiram
deixar o Alvinegro por conta des-

ta situação. O primeiro atualmente
defende o Corinthians,
enquanto
o segundo acabou
assassinado no fim
do ano passado no
Paraná.
Alguns torcedores ilustres estão
agindo nos bastidores para resolver as pendências
financeiras
mais
urgentes
e
isso

possibilitou o pagamento do que
restava em, aberto
do mês de junho e
um dos salários devidos ao corpo de
funcionários. Porém, esse mesmo
grupo tem algumas
divergências com a
gestão do presidente Nelson Mufarrej
e vem perdendo
fôlego nas últimas
semanas.
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Sérgio Moro nomeia dois transexuais
em comitê contra tráfico de pessoas

ONU diz que meninas e mulheres ludibriadas são exploradas sexualmente no exterior
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ministro
da
Justiça e da
Segurança Pública, Sérgio Moro, nomeou Beth Fernandes e
Cristiany Beatriz Santos, ambos transexuais,
para compor o Comitê
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, segundo informa a Veja e o site Jornal
da Cidade On Line.
As nomeações representam a Associação de
Travestis, Transexuais e
Transgêneros de Goiás
(Astral).
Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas - A
Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Decreto
nº 5.948/2006) adota a
expressão “tráfico de
pessoas” conforme o
Protocolo Adicional à
Convenção das Nações
Unidas contra o Crime
Organizado
Transnacional Relativo à Pre-

venção, Repressão e
Punição do Tráfico de
Pessoas, em especial
Mulheres e Crianças,
conhecido como Protocolo de Palermo, que a
define como “o recrutamento, o transporte,
a transferência, o alojamento ou o acolhimento
de pessoas, recorrendo à
ameaça ou uso da força
ou a outras formas de
coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso
de autoridade ou à situação de vulnerabilidade
ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou
benefícios para obter o
consentimento de uma
pessoa que tenha autoridade sobre outra para
fins de exploração. A
exploração incluirá, no
mínimo, a exploração
da prostituição de outrem ou outras formas
de exploração sexual,
o trabalho ou serviços
forçados, escravatura ou
práticas similares à escravatura, a servidão ou
a remoção de órgãos”.

Nomeações do ministro da Justiça e Segurança Pública apagam a impressão de que “o governo é homofóbico”

Meninas e mulheres, as principais vítimas
O tráfico mundial de meninas
e mulheres, principais vítimas
deste tipo de crime, corresponde
a 70% dos casos registrados. Na
maioria dos casos elas acabam
usadas para fins de exploração
sexual, de acordo com dados da
Organização das Nações Unidas
(ONU). A informação é de Vera
Vieira, da Associação Mulheres

Ex-tesoureiro do PT, Vaccari vai
a semiaberto com tornozeleira

pela Paz Vera Vieira, em entrevista
à Rádio Brasil Atual.
Vera participou do painel público de debate Tráfico de Mulheres
e Meninas: educação popular feminista para implementar políticas
públicas, em Santo André, no ABC
paulista. Segundo ela, o tráfico de
pessoas humanas é o terceiro crime
mais rentável do mundo, lucro esse

estimado pelo Parlamento Europeu
em € 117 bilhões.
O fato de essas mulheres e meninas estarem, em sua maioria, vulneráveis socialmente, justifica elas
serem atraídas por falsas promessas
de emprego e acabarem sendo forçadas à exploração. Diante dessa
situação, Vera lamentou a saída do
Brasil do Pacto Global para Migra-

ção, assinado por mais de 160 países, mas recusado pelo governo de
Jair Bolsonaro.
“Esses países que adotaram o
Pacto se comprometeram com
regras para a migração segura e regular, visando a prevenção e identificação de migrantes propensos
ao tráfico e à exploração”, explica
Vera.

Indicado para a PGR, Aras começa
a procurar senadores por apoio
Roberto Jayme / TSE

abr

Vaccari vai para a casa de um tio dele em Curitiba, informou a defesa do apenado
O ex-tesoureiro do
PT João Vaccari Neto,
preso na Operação
Lava Jato desde abril de
2015, ganhou o benefício do regime semiaberto harmonizado com
tornozeleira eletrônica.
A decisão foi tomada
pela juíza Ana Carolina
Bartolamei Ramos, da
1.ª Vara de Execuções
Penais de Curitiba.
Indultado há duas semanas na ação em que
pegou 24 anos de reclusão, Vaccari ainda está
preso por causa de outra
condenação, de 6 anos e
oito meses, também no
âmbito da operação.
Essa condenação não
é definitiva e contra ela
tramitam recursos nos
tribunais superiores.
Alegando que Vaccari
já cumpriu 2 anos, três
meses e 16 dias no regime fechado, a defesa
requereu o semiaberto
harmonizado, que vigora no Paraná, com reali-

zação de trabalho.
Existe uma outra condenação contra Vaccari,
de seis anos e oito meses
no regime fechado, mas
ela ainda não é definitiva.
Sobre o regime semiaberto harmonizado com
tornozeleira, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido,
mas rechaçou o pedido
de progressão de regime
ao aberto e concessão de
livramento condicional.
“Tendo em vista o atual
regime de cumprimento
de pena do reeducando,
regime semiaberto, e o
pedido formulado pela
defesa de concessão de
monitoração eletrônica,
verifico que faz jus o
reeducando à concessão
de tornozeleira eletrônica, posto que preenche
os requisitos objetivos e
subjetivos utilizados por
este Juízo quanto à concessão de regime semiaberto harmonizado, os

quais são aplicados a todos os presos na mesma
situação de forma indistinta, além das condições
de segurança específicas
do caso, que não podem
ser ignoradas por este Juízo”, decidiu a juíza Ana
Carolina Bartolamei Ramos.
A magistrada destacou.
“Diante da realidade do
sistema carcerário de superlotação e desrespeito
à dignidade da pessoa
humana
encarcerada,
reconhecido o tratamento degradante inclusive
pelo Supremo Tribunal
Federal, quando declarou o ‘Estado de Coisas
Inconstitucional’, sem
dúvidas que a implantação do regime semiaberto harmonizado se revela
mais eficiente tanto ao
Estado, quanto ao reeducando, inclusive porque
atende os princípios da
proporcionalidade,
da
razoabilidade e da individualização da pena.”

Augusto Aras pretende visitar os 81 senadores antes da sabatina
Indicado
pelo
presidente
Jair
Bolsonaro para a
Procuradoria-Geral da República
(PGR), o subprocurador
Augusto
Aras já começou a
procurar senadores
em busca de apoio.
O nome precisa ser
aprovado por pelo
menos 14 senadores na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) e 41 no
plenário.
Aras
telefonou
para a presidente
da CCJ, Simone
Tebet (MDB-MS),
na noite da última quinta-feira, e

anunciou que pretende visitar todos
os 81 senadores da
Casa antes de ser
sabatinado. A mensagem presidencial
com a indicação
deve começar a tramitar no Senado na
semana que vem.
Para Simone, a votação do PGR poderá ser concluída
ainda neste mês.
O escolhido também já procurou
senadores de oposição. O líder do
PT,
no
Senado,
Humberto
Costa
(CE), vai recebê-lo na semana que
vem. “Nós não va-

mos vetar ninguém.
Nós queremos ouvir, vamos cobrar
coisas que a gente
acha que são importantes, relevantes”, comentou o
parlamentar.
Para que comece
a tramitar, o presidente do Senado,
Davi
Alcolumbre
(DEM-AP), precisa ler a mensagem
presidencial com a
indicação no plenário. Na sequência,
começa a tramitação na CCJ, onde
um relator será designado. A votação
na comissão e no
plenário é secreta.
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postal off

PF prende Indio da Costa

Ex-deputado federal integrava esquema de fraude que tinha preço de até R$ 250 mil por mês para
cargos altos nos Correios. Foram expedidos pela 7ª Vara Federal de Florianópolis 12 mandados de prisão
o esquema de fraude
Antonio Carlos
tinha preço de até R$
horahmunicipios@gmail.com
250 mil por mês para
Polícia Fede- cargos altos.
ral
prendeu
na manhã de
Um batalhão
ontem o ex-deputado, de 110 policiais
ex-candidato a prefederais
feito do Rio e ex-canParticipam da opedidato a vice-presi- ração cerca de 110
dente na chapa de policiais
federais
José Serra em 2010, para o cumprimento
Índio da Costa. Ele de nove mandados de
foi um dos detidos no prisão preventiva e
âmbito da Operação 19 mandados de busPostal Off, deflagra- ca e apreensão na cida para desarticular dade do Rio de Janeium grupo criminoso ro (RJ).
que praticava fraudes
Dois mandados de
nos Correios.
prisão preventiva e
O ex-parlamentar, cinco de busca e apreque também foi re- ensão são cumpridos
lator da Lei da Fi- São Paulo nas cidades
cha Limpa, em 2010, de Tamboré, Cotia,
teve a prisão preven- Bauru e São Caetano.
tiva decretada pela Além de um mandado
7ª Vara Federal de de prisão temporáFlorianópolis. Além ria e um mandado de
dele, outras 11 pes- busca em Belo Horisoas foram presas nas zonte (MG).
Segundo a PF, a
cidades de São Paulo,
comeRio de Janeiro e Mi- investigação
nas Gerais. Segun- çou em Santa Catarido as investigações, na, em novembro de

A

2018, após indícios
da atuação criminosa
de grupos localizados
em São Paulo e no
Rio de Janeiro, que
contavam com a participação de funcionários dos Correios para
distribuir cargas postais sem cobrança ou
com faturamento inferior ao devido.
Entre os suspeitos
investigados no esquema, que resultou
no prejuízo de ao menos R$13 milhões à
empresa, pela polícia
estão funcionários dos
Correios, empresários
e agentes políticos. A
pedido da PF, os investigados
tiveram
bens bloqueados pela
Justiça. Eles poderão
responder, na medida
de suas participações,
pelos crimes de corrupção passiva e ativa, estelionato, crimes
tributários, lavagem
de dinheiro, concussão e formação de organização criminosa.

Reprodução / TV Globo

O empresário e advogado foi preso através de mandado de prisão preventiva

bloqueios de contas bancárias e bens móveis e imóveis
Ainda de acordo
com as investigações
da PF, uma das principais
modalidades
de fraude ocorria mediante identificação
de grandes clientes

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), os
quais eram procurados pelos investigados com a oferta de
que rompessem os

contratos com a referida empresa pública
e passassem a ter as
encomendas
postadas por meio de contratos mantidos entre
as empresas do grupo

criminoso e a EBCT.
Para assegurar o
ressarcimento
dos
prejuízos
causados
aos Correios, foram
determinados
bloqueios de contas ban-

cárias e bens móveis e
imóveis, incluídos carros de luxo e duas embarcações, sendo uma
delas um iate avaliado
em R$ 3 milhões. Com
as medidas, a expecta-

tiva da PF é que seja
efetivado o bloqueio
de R$ 40 milhões dos
investigados. Os Correios informou em
nota que colabora
com as autoridades.

plantão

PF fecha Rádio União, na Maré Seguranças que torturaram
menor têm prisão decretada

A Polícia Federal e Polícia
Militar do Rio de Janeiro deflagraram na manhã de ontem,
a Operação Rádio Pirata, para
coibir a atuação de rádio pirata na comunidade da Maré, na
zona norte da capital fluminense. A operação atendeu a um
pedido da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL).
De acordo com a PF, a ação
clandestina da rádio pirata
causava interferência no espaço aéreo do Aeroporto Santos
Dumont, na zona sul do Rio.
A Operação Rádio Pirata contou com 27 policiais federais
e 8 viaturas blindadas e os
equipamentos transmissores
foram apreendidos. A PF não
informou sobre prisões. Fonte:
Agência Brasil

Reprodução/Whatsapp

A rádio foi lacrada. Caveirão ocupa a região

Corpo carbonizado na Avenida Brasil
Um corpo carbonizado foi encontrado por agentes do Batalhão
de Policiamento de Vias Expressas
(BPVE) em um carro na Avenida
Brasil, no trecho de Bangu, Zona
Oeste do Rio. Os policiais faziam
patrulhamento pela via expressa
quando notaram um veículo em chamas no sentido Zona Oeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado para
conter o incêndio e o corpo de um
homem, ainda não identificado, foi
achado no carro.
Segundo testemunhas, a vítima seria um cabo PM identificado

Reprodução/Whatsapp

O cadavér carbonizado
pode ser do Militar Jefferson
apenas como Jeferson. Entretanto a
corporação não hava confirmado a
informação até o fechamento desta
reportagem. Agentes da Delegacia de
Homicídios (DH-Capital) foram acio-

nados para a perícia e instauraram um
inquérito para apurar as circunstâncias
da morte. Testemunhas que passavam
pelo local foram ouvidas e os policiais
fazem buscas por imagens e informações que levem a autoria do crime. As
investigações estão em andamento.
rio comprido
Outros dois corpos foram encontrados no interior do porta-malas de
um carro no Rio Comprido, Zona
Norte da cidade.
A Delegacia de Homicídios foi ao
local, e realizou perícia.

SÃO PAULO - A
Justiça de São Paulo decretou na última
quarta-feira a prisão
temporária dos dois
seguranças filmados
torturando um adolescente de 17 anos
acusado de furtar um
chocolate de um supermercado Ricoy, na
Vila Joaniza, na Zona
Sul da capital paulista.
Os dois são considerados foragidos. A decisão é da juíza Tatiana
Saes Valverde Ormeleze, do Departamento
de Inquéritos Policiais
do Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP).
Valdir Bispo dos
Santos e Davi de Oliveira Fernandes, conhecido como Neto,
são funcionários de
uma empresa privada de segurança que
prestava serviços para
o estabelecimento, e
foram
identificados
como agressores do
jovem com um chicote, nas dependências
do supermercado. O
pedido de prisão tem-

Reprodução

Valdir e Davi foram indiciados pelo crime de tortura
porária é de 30 dias.
Ao solicitar a prisão
dos envolvidos, o delegado Pedro Luis de
Souza, titular do 80º
Distrito Policial de São
Paulo, registrou a necessidade de promover
o reconhecimento dos
agressores pela vítima,
além de obter informações sobre onde está o
chicote usado no crime
e como foi feita a divulgação das imagens da
agressão.
Também foi solicitado e deferido pedido
de busca e apreensão
no supermercado, para
buscar acesso a ima-

gens de câmeras do
sistema de segurança
do estabelecimento, e
na residência dos envolvidos. Intimado a
opinar, o Ministério
Público de São Paulo
concordou com os pedidos.
Valdir e Davi fo.ram
indiciados pelo crime
de tortura, cuja pena
pode variar de 2 a 8
anos de prisão. Valdir
já foi citado em boletim de ocorrência policial por acusação de
apropriação indébita
e, Davi, pelo crime de
lesão corporal contra a
esposa.
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GERAL
8 sábado,

sábado, 07 DE setembro
de 2019
geral

alerta em queimados

Contra linha chilena

Mais de 100 alunos da Escola Municipal Metodista promoveram uma grande ação
de conscientização sobre os perigos que este material pode trazer para a população
Felipe Bragança/PMQ

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DO GOVERNO DO RJ

T

ema recorrente
em manchetes
de jornais de
todo o país nos últimos
meses, o uso da linha
chilena entrou em pauta na terça-feira da semana passada. na Vila
Olímpica Barnabé dos
Santos, em Queimados.
Com o apoio de agentes
da Guarda Municipal e
munidos de cartazes,
panfletos, carretéis e
pipas coloridas, mais
de 100 alunos da Escola Municipal Metodista
promoveram uma grande ação de conscientização sobre os perigos
que este material pode
trazer para a população.
O evento fez parte
do projeto ‘Metodista contra a Linha Chilena’, que há cerca de
duas semanas vem movimentando os 605 alunos da unidade de ensino. De acordo com a
diretora Ana Maurício,
a intenção da iniciativa é fazer dos pequenos estudante agentes
multiplicadores desta
mensagem.

Ação movimentou toda a comunidade na Vila Olímpica Barnabé dos Santos
“Pensamos que não
bastava apenas falar
com as crianças sobre
os diversos acidentes
que vêm acontecendo
por causa da linha chilena, tínhamos que trabalhar o conceito mais
a fundo. Então exibimos vídeos educativos,
confeccionamos
materiais de divulgação
com os alunos em sala

de aula e orientamos a
eles que levassem essas informações para
suas famílias”, declarou a educadora.
Lilyane Soares (11)
e Caio Arruda (12),
ambos no 5º ano, eram
só alegria por colocar
suas pipas no céu. “A
gente aprendeu a não
usar isso pra não se
cortar nem machucar

outras pessoas. Falei
para todos os meus amigos da rua que temos
que usar só linha pura
pra ‘cortar ’ as pipas e
todo mundo entendeu”,
disse o menino.
Formação dos
futuros
cidadãos
Presente na ocasião,
o Secretário Municipal

de Educação, Lenine
Lemos, destacou a importância de ações pedagógicas na formação
dos futuros cidadãos. “O
que está sendo feito aqui
vai além de uma simples
brincadeira. Nosso alunos estão praticando o
que aprenderam em sala
de aula e vão se tornar
cumpridores de leis de
uma maneira natural.

Agradeço imensamente
ao Prefeito Carlos Vilela por nos dar autonomia e apoio para desenvolver ações como
esta em toda a rede de
ensino e à equipe da
Vila por ceder o espaço hoje”, afirmou o
gestor, ao lado do Secretário Municipal de
Esporte e Lazer, Júlio
Coimbra.

Poder de corte quatro vezes maior que o cerol
Encerada com quartzo
moído, algodão e óxido
de alumínio, a linha chilena tem poder de corte
quatro vezes maior que
o cerol (mistura de cola
com vidro moído) e é
utilizada para obter vantagem durante a prática
de soltar pipas. É proibido usar, possuir, portar

ou comercializar o material em todo o Estado do
Rio de Janeiro (Lei Nº
8478- 18/07/2019).
Para garantir que esta
determinação seja cumprida, agentes da Guarda
Municipal vêm realizando patrulhamento ostensivo em locais onde há
concentração de pessoas

que soltam pipa, como o
entorno da Vila Olímpica
do bairro Pacaembu e as
margens do Rio Camarim.
“Recebemos algumas
denúncias e, desde então, temos agido de forma
preventiva para orientar
a população acerca dos
riscos trazidos pela utilização desta linha. Esta-

Governo repassa R$ 107
milhões para prefeituras
O Governo do Estado repassou
nesta semana R$ 107 milhões
para os 92 municípios fluminenses. O depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se ao
montante arrecadado no período
de 19 a 23 de agosto. Os valores
correspondem à distribuição dos
tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais.
O total depositado neste mês
de agosto foi de R$ 667 milhões.
Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas-parte e os repasses
relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios
receberam um total acumulado de
R$ 7,94 bilhões.
Os depósitos semanais são
feitos por meio da Secretaria de
Fazenda, conforme prevê a Lei
Complementar nº 63, de 11 de
janeiro de 1990. As consultas dos
valores dos exercícios anteriores
podem ser feitas no Portal do Tesouro do site da Fazenda (www.
fazenda.rj.gov.br).

mos aprimorando nossas
ações no cumprimento da
lei estadual e distribuindo
informativos educativos
para esclarecer a crianças
e adultos que a prática de
soltar pipa não está ameaçada, mas precisa ser feita com responsabilidade”,
concluiu Enéas Teixeira,
comandante do órgão.

mundo
Culpado pelo 11 de Setembro será julgado em 2021
AP Photo

Reprodução

Niterói está na lista dos municípios que receberam recursos
Os valores semanais transferidos
aos municípios fluminenses variam
em função dos prazos fixados na
legislação vigente. Dependendo do
mês, pode haver até cinco datas de
repasses. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário
mensal, os prazos de recolhimento
tributário e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de recolhimento tributário pelos contribuintes está
concentrada no dia 10 de cada mês.
Índice de
Participação
dos Municípios
Os repasses aos municípios da ar-

recadação de Royalties do petróleo
e dos tributos IPI e ICMS são liberados de acordo com os respectivos
Índices de Participação dos Municípios (IPM), apurados anualmente
para aplicação no exercício seguinte,
conforme determina a Constituição
Federal e observado o disposto
na Lei Complementar Federal
nº 63, de 11 de janeiro de 1990,
nas Leis Estaduais nº 2.664,
de 27 de dezembro de 1996, e
nº 5.100, de 04 de outubro de
2007, e nos Decretos Estaduais
nº 46.470, de 23 de outubro de
2018, e nº 46.575, de 13 de fevereiro de 2019.

Khalid foi capturado no Paquistão em 2003
EUA - Apontado como
“mentor” dos ataques de 11
de Setembro nos EUA, o arquiteto Khalid Sheikh Mohammad já tem data para ser
julgado. Ele e outros quatro
suspeitos do atentado serão
julgados por um tribunal
militar na base americana
de Guantánamo, em Cuba,
a partir de 11 de janeiro de
2021. Eles são acusados de

crimes de guerra, incluindo
terrorismo, e de assassinar
quase 3 mil pessoas.
Os cinco acusados serão os

primeiros a ir a julgamento,
quase 20 anos após a série
de ataques em Nova York,
Washington e Pensilvânia. Se
considerados culpados, podem ser condenados à pena
de morte.
No dia 11 de setembro de
2001, dois aviões de passageiros se chocaram contra as
torres gêmeas do World Trade
Center, em Nova York, como
parte de uma série de ataques
coordenados contra alvos nos
EUA. Um outro avião sequestrado por terroristas caiu so-

bre o Pentágono, na Virgínia,
e um quarto, sobre a Pensilvânia, depois que passageiros
resolveram enfrentar os sequestradores.
Os ataques mataram ao todo
quase 3 mil pessoas e foram
reivindicados pela rede extremista Al-Qaeda, de Osama
Bin Laden, morto em 2011
pelos EUA no Paquistão.
Khalid, acusado de pertencer
à Al-Qaeda, foi capturado no
Paquistão em 2003 e transferido para a base americana de
Guantánamo em 2006.
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aberto a aprender e
desenvolver

os

seus

talentos. As mudanças
são benéficas para o seu crescimento.
O céu aponta que têm a necessidade
de expressar os sentimentos mais
íntimos com alguém especial.

Gêmeos
É
imprescindível
permitir
que
as
mudanças entrem na
sua vida e para isso
necessita vencer os
medos e bloqueios emocionais. Deve
dar atenção aos investimentos e como
deseja aproveitar as oportunidades
com reserva. Mas deve dar atenção às
expectativas envolvidas.

Câncer

Você
tem
a
oportunidade
de
inovar as relações e os
projetos com a pessoa
amada. Se estiver
sozinho, o céu lhe dá condições de
conhecer pessoas diferentes que
agregam novos rumos à sua vida.
Busque expressar os sentimentos.
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Ingrediente da cera
depilatória
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A dentária
identifica
uma
ossada

Resto
(de comida)
Senhores
(abrev.)
Designa a
pessoa

Peça que
identifica
o veículo
Ação para
recuperar
florestas
devastadas
(?)-mail,
correio da
internet

Interjeição que
exprime
surpresa

Conversa
fiada
(gír.)
Espécie
de mulo
Sem
asperezas

(?) fogo:
iniciar um
incêndio
Primeiro
verbete
(?) Piovani, atriz
Segunda
opção da
múltipla
escolha

Saudação
ao visitante

BANCO

Fios enrolados
O triplo
de três

Tipo de
radiação
ultravioleta

O menor
salário
de uma
categoria

Conjunção "e",
em
inglês
A viola,
por seu
interior

Primeira nota
musical
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Solução

Solução
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A vida pede que você
encare as experiências
com filhos ou com
a
autoestima
de
uma forma nova e
mais desprendida. É
importante deixar o novo entrar.
Você está carregado de expectativas
que devem ser filtradas e curadas.
Expresse os seus sentimentos.

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

Primeiro
presidente do
Brasil

A
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O

A rotina passa por
inovações e os caminhos
estão abertos para que
você possa progredir
e
desenvolver
novas
atividades. É importante entender o
cenário financeiro e eliminar qualquer
tipo de dependência.
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Doença
como a
sífilis
(sigla)

Estudar
de novo

Ilustração: Guto DIas

com a nova fase e

Conteúdo
(do texto)
Antônimo
de "perder"

O quente
impulsiona o
balão

I

encaixando

A argila
de cor
avermelhada

300, em
romanos
À (?):
a esmo

A letra
sinuosa
Cortante
de pipas
A hora
decisiva
Objetivo
do safári

S
O
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Amuletos são USAdOS desde a Antiguidade para trazer BENEFíCIOS ou proteção contra o mal. Um dos
mais conhecidos é o TREVO de quatro folhas. Como,
em geral, o trevo tem três folhas, encontrar um de
QUATRO é muito raro, e, por isso, ele é símbolo de
SORTE, alegria e FORTUNA. Um amuleto com
a Lua CRESCENTE é sinal de renovação, felicidade, MATERNIdAdE, sorte no amor e
continuidade. Um TALISMÃ representando
uma CHAVE indica portas que se abrem
e fecham. É SíMBOLO de inteligência e
do encontro dos caminhos para o FUTURO. Os antigos acreditavam que no CORAÇÃO estava a morada da ALMA e o seu uso
como AMULETO impedia que ela fosse
roubada. Hoje, tem o sentido de atrair o
AMOR, a força espiritual e a felicidade.

Nível de
aprendizado
Ponto de saque
no jogo de tênis
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Está

Amuletos
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Cheiro;
aroma
Sufixo de
"espanhol"

Coberta de cama
feita com pedaços
de tecidos
Ave da Amazônia

O posto
mais
baixo do
Exército
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

C
S OL D
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H
C A ÇA
D
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R E
E
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A
L U
H V
B O A
S

Use todo o seu potencial
para fazer a diferença em
sua carreira. O futuro
passa por mudanças e
novas
oportunidades
surgem. O céu pede clareza para
às expectativas e relações de
dependências no trabalho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

CAÇA-PALAVRA

3/and — mel. 5/atear — caçar. 12/escolaridade.

www.coquetel.com.br

Áries
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Libra

Você deseja dar um
novo passo em família
e, para isso, muda
as suas atitudes e
comportamentos.
É
favorável desenvolver novos projetos
focados no bem-estar da família. É
preciso filtrar as informações que
chegam até você, além de possíveis
fofocas.Tudo isso é descartável.

Escorpião
Você está em condições
de mudar a si mesmo
por meio de novas
ideias, cursos e contato
com pessoas diferentes,
que agregarão projetos ousados.
Tudo isso muda as suas percepções.
Tenha atenção com as expectativas
depositadas em pessoas e amigos.

Sagitário
A vida lhe presenteia com
novas
oportunidades
profissionais e formas
de olhar o autovalor.
Esteja aberto e disposto a
mudar o curso. É preciso
vencer as expectativas ou o contato
com pessoas que o deixam ainda mais
confuso. Equilibre-se!

Capricórnio
A vida lhe traz a
oportunidade
de
mudar-se e permite
que situações e pessoas
novas entrem na sua
vida. Para ser feliz é preciso coragem
e desprendimento. Tenha atenção com
ilusões e com expectativas que você
vem depositando em pessoas. Expresse
os sentimentos com verdade.

Aquário
Há
compreensão
emocional sobre como
deve mudar e atuar na
família de uma forma
diferente. Você vem
se desprendendo de
muitas situações que o machucavam.
Mas é necessário fazer uma avaliação
das dependências financeiras.

Peixes
Os projetos passam
por mudanças, o que
é ótimo para inovar o
seu campo de atuação.
Os amigos estão mais
desprendidos e passando por um novo
ciclo. Mas é necessário avaliar as suas
percepções e o contato com pessoas
que causam distorções e expectativas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 097/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09 horas, do dia 19 de Setembro
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 097/2019
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor

preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE
CARDIOLOGIA para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas
no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo nº 4517/2019. 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 Compras e Contratos

os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais).
Porto Real, 06 de Setembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PORTARIA N.° 246, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

contar de 09.09.2019.

IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Conceder ao servidor JOÃO LUIZ DA COSTA QUIRINO, Auxiliar

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2019.

de Serviços Gerais, 30 (trinta) dias de férias correspondente

Felipe Rangel Garcia

ao período de 2018/2019, conforme processo nº. 1183/2019, a

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEMAD
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
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
PORTARIA Nº3908/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3389 e 3390/SE05 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM
MAD/2019 DE 28/08/2019, publicada em 29/08/2019.
06/09/2019 – CÓD-PMBR 166.
PORTARIA Nº0268/GP/2019 DE 05 DE SETEMBRO
DE 2019
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JADIR ELIAS CARVALHO DOS SANTOS, para exercer
o cargo em comissão de Secretario Especial de Relações Institucionais, símbolo SM, na Casa Civil.
Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº3909/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 29 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA,
do cargo em comissão de Diretor do Departamento de
Iluminação Pública, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Conservação.

Exonerar, a contar de 29 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS EDUARDO DA SILVA, do cargo
em comissão de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da
Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº3911/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo
CC-6, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania.
AMANDA FERREIRA DA SILVA NUNES
THAIS ANGELICA FEITOSA CARVALHO ARAUJO

PORTARIA Nº3910/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- PORTARIA Nº3912/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
BRO DE 2019.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo
Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro
de sua preferência);
sal e pimenta à gosto;
alho em pó à gosto;
colorau à gosto; azeite à gosto; 400g de
abóbora (usei abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao fogo com um
pouco de azeite e
deixe aquecer. Acrescente os espinafres
e tempere com uma
pitada de sal. Deixe
os espinafres murcharem e saltearem, retire escorrendo todo o
líquido e deixe esfriar
completamente.
Numa tigela coloque
a carne moída e tempere-a com sal e pimenta e amasse bem
para misturar. Coloque depois a carne
numa tábua de cozinha, numa camada
só formando uma espécie de retângulo.
No meio coloque os
espinafres já frios e
sobre estes o queijo
cortado em palitos.
Enrole a carne sobre
os espinafres e o queijo, formando um rolo
e apertando bem
para que o recheio
não escape. Coloque
depois o rolo numa
assadeira.
Corte a abóbora em
cubos pequenos e
coloque em volta do
rolo de carme. Pique
a cebola e espalhe
sobre a abóbora,
com uma pitada de
sal, e tempere tudo
com o alho em pó, o
colorau e regue com
um fio de azeite.
Leve a assar em forno
previamente aquecido a 180ºC durante
cerca de 45 minutos
ou até a carne estar
cozida e a abóbora
macia e tostada.
Sirva a carne em fatias e acompanhe
com uma salada ou
legumes cozidos.

Salada
Multicor
Ingredientes
Alface roxa; Alface
verde; Tomates cerejas; Beterraba; Pimentão verde; Pimentão
vermelho; Pimentão
amarelo;
Azeitona
chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

Modo de preparo
Cortar os pimentões e
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas
de uma travessa a alface roxa, depois a alface verde e a seguir
a beterraba. Enfeitar
com os pimentões, os
tomates cerejas, as
azeitonas e o brócolis.

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VILSON CARLOS DA SILVA XAVIER
JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Projetos de Cidadania, símbolo CC-3, na
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 3200/SEMAD/2019, DE 26/08/2019,
publicada no Jornal Hora H em 27/08/2019.

PORTARIA Nº3928/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº3913/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- JULIO BRAZ DOS SANTOS, para exercer o cargo em
BRO DE 2019.
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- Secretaria Municipal de Conservação.
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEANDRO DA SILVA GRACIOLLI, para PORTARIA Nº3929/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMexercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão Or- BRO DE 2019.
çamentária e Financeira, símbolo CC-5, na Secretaria Excluir: JEFERSON DOS SANTOS GOMES ROMunicipal de Assistência Social e Cidadania.
DRIGUES, da PORTARIA Nº 3200/SEMAD/2019,
DE 26/08/2019, publicada no Jornal Hora H em
PORTARIA Nº3914/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- 27/08/2019.
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funPORTARIA Nº3930/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMdamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
BRO DE 2019.
Orgânica Municipal, PATRICIA DE ALMEIDA ALGARNomear, a contar desta data, com fundamento do disRAO, para exercer o cargo em comissão de Chefe da posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Divisão de Convênios, símbolo CC-5, na Secretaria
LUIS CLAUDIO DA SILVA ASSUNÇAO, para exercer o
Municipal de Assistência Social e Cidadania.
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo
CC-11, na Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº3915/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3931/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMNomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funBRO DE 2019.
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Excluir, FLAVIO TEIXEIRA DE ALMEIDA e ELIANE
Orgânica Municipal, SILVIA NASCIMENTO ALVES DE FERREIRA DA SILVA, da PORTARIA Nº3226/SESOUZA, para exercer o cargo em comissão de Agente MAD/2019 DE 26/08/2019, publicada em 27/08/2019.
de Articulação e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
PORTARIA Nº3932/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3916/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- Nomear, a contar de 05 DE agosto de 2019, com fundaBRO DE 2019.
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniExcluir: AMANDA FERREIRA DA SILVA NUNES, da ca Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exerPORTARIA Nº 3479/SEMAD/2019, DE 02/09/2019, pu- cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviço I,
blicada no Jornal Hora H em 03/09/2019.
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
RENAN DA SILVA PIMENTEL
PORTARIA Nº3917/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- AUTEDENES TEIXEIRA DE ALMEIDA
BRO DE 2019.
Excluir: RAISSA NASCIMENTO DA SILVA, da PORTA- PORTARIA Nº3933/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMRIA Nº 3851/SEMAD/2019, DE 04/09/2019, publicada BRO DE 2019.
no Jornal Hora H em 05/09/2019.
Excluir, MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA, da
PORTARIA Nº3227/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, puPORTARIA Nº3918/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEM- blicada em 27/08/2019.
BRO DE 2019.
Excluir: SILVIO GOMES DOS SANTOS, da PORTARIA PORTARIA Nº3934/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMNº 3852/SEMAD/2019, DE 04/09/2019, publicada no BRO DE 2019.
Jornal Hora H em 05/09/2019.
Nomear, a contar de 05 DE agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrPORTARIA Nº3919/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- gânica Municipal, HAMILTON PEREIRA NEVES, para
BRO DE 2019.
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
Excluir: AMANDA FERREIRA DA SILVA NUNES, da símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 3479/SEMAD/2019, DE 02/09/2019, publicada no Jornal Hora H em 03/09/2019.
PORTARIA Nº3935/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3920/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- Excluir, APARECIDA SILVA SANTOS NEGREIROS e
BRO DE 2019.
ALAN TIAGO MACHADO ESPIRITO SANTO, da PORExcluir: SÂMIA DA SILVA RODRIGUES, da PORTARIA TARIA Nº3227/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, publicada
Nº 3816/SEMAD/2019, DE 04/09/2019, publicada no em 04/09/2019.
Jornal Hora H em 05/09/2019.
PORTARIA Nº3936/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMPORTARIA Nº3921/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- BRO DE 2019.
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 DE agosto de 2019, com funNomear, a contar desta data, com fundamento do dis- damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, gânica Municipal, PATRICIA DOS SANTOS BERTOLALBA FERREIRA DA SILVA COSTA, para exercerem o DO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de
CC-11, na Secretaria Municipal de Cultura.
Educação.
PORTARIA Nº3922/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 3821/SEMAD/2019
DE 04/09/2019, publicada em 05/09/2019.
PORTARIA Nº3923/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir: NELIO DA COSTA BRUSDZENSKY, da PORTARIA Nº 3200/SEMAD/2019, DE 26/08/2019, publicada no Jornal Hora H em 27/08/2019.
PORTARIA Nº3924/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
CARLA MARIA SALLES, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na
Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº3925/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir: GILVAN JOSÉ RODRIGUÊS DE QUEIROZ, da
PORTARIA Nº 3201/SEMAD/2019, DE 26/08/2019, publicada no Jornal Hora H em 27/08/2019.
PORTARIA Nº3926/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
MAIARA ARAUJO DE QUEIROZ LEMOS, para exercer
o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº3927/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir: DIULIANE EDUARDA REZENDE COUTO, da

exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3942/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHARLES AMARANTE DA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº3943/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, GABRIELLA DE VASCONCELOS
FERNANDES, para exercer o cargo em comissão de
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria
Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3944/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços I,
símbolo CC-10, na Casa Civil.
JOAO PAULO SOUSA DA COSTA
THALES HENRIQUE DA SILVA TRINDADE
LAURENCE SILVA ALVES DO NASCIMENTO
IARA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
DANIELLE SANTOS DE CARVALHO
DAIANA REIS ROSA FLOR SILVA
MARIA TANIA ALEXANDRINO DA SILVA DE ALMEIDA
LUIZ SEVERINO DA SILVA
CLAUDETE VICENTE DE LIMA DA CUNHA
ERIKA HENRIQUE DE LIMA LOPES DE ALMEIDA
VINIANE CECILIA FAUSTINO DA CONCEIÇAO ALMEIDA
STEPHANNY SANTOS NEVES GOMES CARDOZO
CARLOS ALEXANDRE DA GAMA DE CARVALHO
PRISCILA REGINA DE CASTRO PEREIRA
JOSE SILVA DOMINGOS
EDIMAR DA SILVA MOREIRA
JAQUELINE DE LIMA DUARTE ESTEVAM
MARCO ANTONIO ALVES
CRISTIANO FRANCISCO LINS PEREIRA
SONIA MARIA SILVA DOS ANJOS
THAMIRES CABRAL DINIZ
JOAO EVANGELISTA LANDIM FILHO
SILMAR DA CUNHA OLIVEIRA
DANDARA CAROLINO DOS SANTOS
KATIA DANIELE CARDOSO DA SILVA
GILMAR RODRIGUES DE SOUZA
ANDREA CRISTINA DA SILVA
CRISTIANO SILVA DOS ANJOS

PORTARIA Nº3945/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II,
símbolo CC-11, na Casa Civil.
ROSEMBERG MACENA GALVAO
HERON DANIEL DA SILVA MURIBECA
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
ALEXANDRE PINTO DA SILVA
CARLA GONÇALVES DA SILVA
CASSIA MICHELE DE ANDRADE
FABIO SOUZA FERRADOR OLIVEIRA
GILVAN MONÇAO ALMEIDA
PORTARIA Nº3937/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- MARTA SANTOS PEÇANHA
THAIS PEREIRA DA SILVA DA COSTA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 DE agosto de 2019, com fun- ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- SILVANIA GLORIA MUZY DA ROCHA DE OLIVEIRA
gânica Municipal, JULIO CESAR DA SILVA MONTEIRO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de PORTARIA Nº3946/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMServiço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaEducação.
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniPORTARIA Nº3938/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- ca Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
BRO DE 2019.
símbolo CC-8, na Casa Civil.
Exonerar, a contar de 05 de agosto de 2019, com
ROSILENE DE BARROS MENEZES DE ANDRADE
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
KEILA MARILENE DOS SANTOS MORAES
Orgânica Municipal, DAIANE DA SILVA SOUZA, do
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo MARIA INES ALVES DE MEDEIROS
YASMIM FERNANDES PIRES LIMA
CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.
TIAGO HENRIQUE BRAGANÇA
PORTARIA Nº3939/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- MARCELO COSTA PAZ
RAISSA SILVA DE ARAUJO
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- EDUARDO DA SILVA
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ- ROSANA DE LIMA RIBEIRO
nica Municipal, MIZAEL ROSA GOMES, para exercer o ELCIO RIBEIRO
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo GENIVALDO DOS SANTOS PEREIRA
ADRIANA DA SILVA CABRAL
CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
JAQUELINE SANTIAGO DA COSTA
PORTARIA Nº3940/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- FABRICIO BRITO DA SILVA
SERGIO MOREIRA DOS REIS
BRO DE 2019.
Excluir, SOLANGE TEIXEIRA CALDAS DOS SANTOS, DOUGLAS OLIVEIRA DO PRADO
da PORTARIA Nº3539/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, SAMUEL FRANÇA DOS SANTOS
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA GAPITO
publicada em 04/09/2019.
RENAN VIANA DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº3941/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- CARLOS JULIO SCHMIDT FERREIRA
VITOR BRAZ GOMES DE MAGALHAES
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- AFONSO DE OLIVEIRA
gânica Municipal, MICHELLE SANTOS DA SILVA, para IGOR MACHADO DE OLIVEIRA
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Mini abóboras
recheadas com
carne moída
Ingredientes
1 colher de sopa
azeite de oliva; ½ cebola picada em cubinhos; 1 dente de alho
picado; 200g de carne bovina moída; Sal
a gosto; Pimenta do
reino a gosto; 2 colheres de sopa de extrato de tomate; ½ maço
de salsinha picada; 2
abobrinhas de tronco
redondas.

Modo de preparo
Refogar a cebola e
o alho no azeite de
oliva.
Juntar a carne moída.
Temperar com sal e
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato
de tomate, em seguida a salsinha. Misturar
e reservar.
Em uma panela, com
água fervente, dispor
as abobrinhas e deixar cozinhar por 15
minutos. A casca e
o miolo devem ficar
macios. Cuidar para
não se desmancharem.
Com o auxílio de uma
faca, cortar a parte
de cima da abobrinha e com uma colher, retirar as sementes de dentro.
Rechear com a carne
moída e servir.

Estrogonofe
de frango
Ingredientes
500 gramas de peito
de frango cortado
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 xícara (chá)
de cogumelo variado
| variados escorridos
1 lata de creme de
leite • sal a gosto

Modo de preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte o frango e tempere com o sal.
Mexa até o frango
dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a
pimenta-do-reino e o
tomate picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e o
frango macio, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz e batata palha.

MARLON GUEDES
JOSE LUIS BASILIO VIANA
DANIEL MENDES DE LIMA
ALEXANDRE DA SILVA FRETAS
IARA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

REGINALDO PAULINO DE FIGUEIREDO FILHO
ROSELIA RODRIGUES DE ALMEIDA COUTO
RUAN DE SOUZA DIAS
SABRINA DE OLIVEIRA REIS
ULISSES DA SILVA TARGINO
WALTER JACK OIRES
PORTARIA Nº3947/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- YTALO BRAGA VIEIRA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- PORTARIA Nº3954/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMmento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ- BRO DE 2019.
nica Municipal, LILIAN DOS SANTOS TRIDADE, para Nomear, a contar desta data, com fundamento do disexercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
MARCELO COUTO, para exercer o cargo em comissão
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, no Gabinete do
Prefeito.
PORTARIA Nº3948/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3955/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMNomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- BRO DE 2019.
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni- Nomear, a contar desta data, com fundamento do disca Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exer- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
cerem o cargo em comissão de Secretário Executivo, RODRIGO DOS SANTOS MENEZES, para exercer o
símbolo CC-2, na Secretaria Municipal da Casa Civil.
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
KAREN LOPES DE SOUZA
CC-8, no Gabinete do Prefeito.
SANDRO XAVIER CORREA
ROBERTA FERNANDES PIRES
PORTARIA Nº3956/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMWAGNER SANTOS LIMA
BRO DE 2019.
ANDERSON ALVES DE MOURA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disFERNANDA RIBEIRO MATEUS MENEZES
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
ANDERSON OLIVEIRA DE MACEDO
JORGE DE OLIVEIRA MACEDO, para exercer o cargo
ALINE MARTINS RODRIGUES
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2,
RIVALDO DE SOUZA
no Gabinete do Prefeito.
PORTARIA Nº3949/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Assessor Executivo,
símbolo CC-4, na Secretaria Municipal da Casa Civil.
VANDER MARTINS FERREIRA
ARTHUR HILARIO DE JESUS
FLAVIO DE SOUZA ALVES
ANA MARIA DA ROCHA LIMA
TOMÁZ DE AQUINO DOS REIS
ERVITE COELHO DA SILVA
JORGE LUIZ DA SILVA
TIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA
ANDREZA FELIPE DE SOUZA

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
LAZARO PROCOPIO DE SOUZA, para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8,
na Casa Civil.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
ERRATA:
NA PORTARIA Nº 3335/SEMAD/2019 DE 27/08/2019,
PUBLICADA EM 28/08/2019
ONDE SE LÊ: PAULO VINICIUS DE ALMEIDA;
LEIA-SE: PAULO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS
- SEPE

Portaria n° 001/ SEPE/2019 de 06 de setembro de
2019
Designar a contar de 06 setembro de 2019, a comissão
de Fiscalização composta pelos servidores, Engenheiro Civil Diego Araújo de Jesus, matrícula n° 60/73.204
e Thiago Correa de Medeiros, matrícula n° 60/70.167,
sob a presidência do primeiro para fiscalizarem a obra
de “Construção de uma Escola situada na Rua José Sabóia - Bairro São Francisco e Construção de um Posto
de Saúde situado a Rua Taylor com a Rua Taquaral PORTARIA Nº3957/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- Bairro Xavante - Belford Roxo”, conforme legislação em
BRO DE 2019.
vigor e o contido nos autos do Processo Administrativo
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- n° 02/0137/2017, Apenso 02/0149/2017.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
MERHI DAYCHOUM
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, no
Secretário Especial de Projetos Especiais
Gabinete do Prefeito.
Mat. 60/67.193
JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ABRAÃO SILVA PRATA

PORTARIA Nº3958/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na
Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3950/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- JANUARIA DA SILVA NUNES DE PAULA
BRO DE 2019.
LENIRA FILGUEIRAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- JOÃO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- ALINE MACEDO PESSANHA PRATA
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para
exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico, PORTARIA Nº3959/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMsímbolo CC-6, na Secretaria Municipal da Casa Civil.
BRO DE 2019.
EDSON ROCHA DE LIMA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disWILLIAM DA SILVA ROCHA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
ALESSANDRO DOS SANTOS MAGALHÃES
WILBERLAN ANDRADE DOS SANTOS, para exercer o
JAQUELINE DOS SANTOS MATUAN
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo
AMÓS ALVES DE SOUZA
CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
ANDERSON MATTOS DE ALMEIDA
LUZINETE AMARO DA SILVA
PORTARIA Nº3960/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMMARCELO ALVES DA SILVA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disPORTARIA Nº3951/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEM- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
BRO DE 2019.
PATRICIA REGINA DOMINGOS DA SILVA SANTOS,
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- para exercer o cargo em comissão de Assessor Exemento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni- cutivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Educa Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exer- cação.
cerem o cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal da Casa Civil.
PORTARIA Nº3961/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMHERON MORAES DE SAMPAIO
BRO DE 2019.
ALDO CESAR ALVES MEDEIROS
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disDANIELE MORAES DE SAMPAIO
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
ROBSON JUNIOR DE JESUS LEITE
JADIR ELIAS CARVALHO DOS SANTOS, do cargo em
ALOIR TAVARES DE SAMPAIO
comissão de Subprocurador, símbolo CC-1, da Procuradoria Geral do Município.
PORTARIA Nº3952/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3962/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMNomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- BRO DE 2019.
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- Exonerar a contar de 05 de agosto de 2019, com fundagânica Municipal, IVONETE PEIXOTO, para exercer o mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâcargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão nica Municipal, CARLA VANESSA DA PENHA MATIAS
Educacional, símbolo AEG, na Secretaria Municipal de DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor de
Educação.
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de
Educação.
PORTARIA Nº3953/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3963/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMNomear, a contar desta data, com fundamento do dis- BRO DE 2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Nomear, a contar de 06 de setembro de 2019, com
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, Orgânica Municipal, RAPHAEL SIMONIN MATIAS, para
na Secretaria Municipal de Educação.
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo,
ADRIANA SOARES ROCHA DE OLIVEIRA
símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.
AGNALDO DUTRA MARIANO
BARBARA CRISTINA SANTOS DE SOUZA DIAS
PORTARIA Nº3964/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMCASSIO VINICIUS DE PAULA CUNHA
BRO DE 2019.
CLAUDIO PINHEIRO DA ROCHA RAMOS
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaEDILSON DA SILVA RIBEIRO
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniEDSON COUTO
ca Municipal, VINICIUS MENEZES DE OLIVEIRA, para
IZAIR ALVES VALIM
exercer o cargo em comissão de Assessor de GabineJAQUELINE DE PAULA CUNHA
te, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Ciência e
MARCIO DE OLIVEIRA COSTA
Tecnologia.
ORILDO OLAVIO PORTO
PAULO ROBERTO FERREIRA
PORTARIA Nº3965/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMRAYSSA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA SAM- BRO DE 2019.
PAIO
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº 211/GDP/PREVIDE/2019, DE 15 DE
AGOSTO DE 2019.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais,
							
			
RESOLVE:
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a RUAN
CHAGAS DA ROCHA e JOSÉ RICARDO RIBEIRO
DA ROCHA, na condição de filho menor e cônjuge da
ex-servidora ADRIANA LIMA CHAGAS DA ROCHA,
matrícula 10/07.549, aposentada em 22/10/2018, através da Portaria nº 2216 de 22/10/2018, publicada em
23/10/2018, no Jornal Hora H, falecida em 09/06/2019,
com fundamento no art. 40, § 7º, I, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03 c/c art. 73, I, 74, I, 75, §3º,
II, IV, b, 5 da LC nº 083/06, com proventos mensais e
integrais no valor de R$ 2.356,01 (dois mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e um centavo), à razão de 100%
do valor dos proventos, sendo R$ 1.745,19 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), a título de vencimento base do cargo LC 723 de
1999) e R$ 610,82 (seiscentos e dez reais e oitenta e
dois centavos), correspondentes à 35% (trinta e cinco
por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio
(art. 67, da LC 014/1997), com divisão de 50% da importância total para cada um dos beneficiários, até que
o filho alcance a maioridade e pelo prazo de até 20 (vinte) anos, para o viúvo, conforme contido no Processo
PREVIDE n° 00469/2019. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos
a partir de 09 de junho de 2019.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
Republicado por ter saído com incorreção.
PORTARIA Nº 222/GDP/ PREVIDE/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais
RESOLVE:
Cancelar a Aposentadoria Por Invalidez concedida a
Luiz Sergio de Souza Almeida, matrícula nº 10/05370,
através da Portaria nº 1326/GP/2016 de 01 de Junho
de 2016, publicada em 02/06/2016, e a retificação na
Portaria N°1030/GP/2017 de 23 de Fevereiro de 2017,
publicada em 24/02/2017, publicadas no Jornal Hora H,
conforme contido nos autos do Processo Administrativo
do PREVIDE nº 00089/2018. Esta portaria entrará em
vigor na data de 29 de Julho de 2019.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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série b1

De olho no G2, America encara
o Serra Macaense no Ferreirão
Motivação não falta aos rubros para chegar às semis do returno

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

V

ivo na Taça
Corcovado
e totalmente
motivado em busca
de um lugar na semifinal do returno,
o America encara
mais um desafio na
Série B1 do Estadual. Neste sábado, Dia
da Independência do
Brasil, os rubros voltarão a Cardoso Moreira para encarar o
Serra Macaense, às
15h.
As duas vitórias
obtidas nos últimos
jogos, contra Campos e Tigres, levaram
o America aos nove
pontos em cinco partidas e aproximaram
o time da luta pelo
G-2. Na frente do
Mecão estão o líder
Artsul (14 pontos em
seis jogos), seguido
por Sampaio Corrêa
(10 em 6), Goyta-

caz (10 em 5) e São
Gonçalo (10 em 5).
Há quatro jogos pela
frente e a meta seguirá absolutamente viável em caso de novo
triunfo.
É a segunda ida a
Cardoso Moreira - local mais distante da
capital - em menos
de uma semana, mas
isso não é problema
para o grupo, garantem os jogadores. “A
viagem é desgastante,
mas nosso time está
focado no que quer e
tem objetivos claros
na competição”, disse o atacante Raphael
Carioca.
Transmissão - O
jogo pode ser acompanhado nos stories
do Instagram oficial
do Mecão.
Formação - O America teve duas formações bem diferentes
nos últimos jogos e
o mesmo pode vir a
acontecer no confron-

Márcio Menezes / America Rio

RETORNO - O volante Araruama está confirmado após resolver problemas particulares
to deste sábado. Uma
presença,
porém,
é certa. O volante
Araruama estará em
campo após desfalcar
o time por conta de
problemas particula-

res.
Último
confronto - America e Serra
Macaense abriram a
Série B1 do ano passado, no dia 20 de
maio, e houve empa-

te em 1 a 1. Renatinho
fez o gol do America,
em jogo realizado no
Moacyrzão, em Macaé.
Arbitragem - Apita
o jogo, Mario Vinicius Baptista Valentin,

auxiliado por Marcio
Moreira de Queiros e
Adolfo Roberto da Silva.
(Fonte: Márcio Menezes / Site Oficial do
Mecão)

