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Polícia civil/divulgação/reprodução

Polícia diz que tráfico da
Baixada matou vereador

Investigação aponta que o parlamentar do DEM Ciraldo Fernandes da Silva, que foi assassinado em Araruama, teria recusado pagar
propina a traficantes. Ele foi executado com pelo menos sete tiros quando deixava um bingo na localidade conhecida como Campo do Uta
7
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Casal de ex-políticos
infernizava vizinhos
na madrugada
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Ex-presidente do
TSE-RJ diz que
embolsou propina
no governo de Pezão
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Jesus sobre Neymar:
‘‘Ou ele muda ou não
vai chegar’’
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Aquele Abraço!
O abraço especial desta terça
(10) vai para Aline Cunha, de Belford Roxo. Poetisa e professora
de língua portuguesa, a talentosa
comemora mais um ano de vida
cercada pelo carinho dos familiares e os votos de ‘feliz aniversário’,
dos colegas de poesia e magistério.
Aquele Abraço, Aline!!!

Unidos da Ponte terá casal Plus Size na Sapucaí
Derrubando
qualquer
tipo de preconceito, seja
racial, sexual, físico, entre
outros, a Unidos da Ponte
apresentou o seu Casal Plus
Size. Raphael Khaleb e Verônica Moura irão conduzir
o terceiro pavilhão da Azul
e Branca de São João de
Meriti na Sapucaí em 2020.
Khaleb é do carnaval e
sempre coreografou guardiões de casais. Se tornou
Mestre-Sala no projeto Minueto do Samba, coordenado por Viviane Martins e
Carlinhos Brilhante, quando recebeu o convite para
o Arrastão de Cascadura,
onde desfilou em 2019.
Verônica sempre acompanhou a carreira e preparação da Amanda Poblete e
há sete meses começou no
mesmo projeto que Khaleb.
Atualmente com 49 anos e
quase 100kg nunca imaginou que fosse se tornar uma
Porta-bandeira.
A preparação do novo

Este colunista e
o incentivador do
esporte e cultura
no bairro Prata,
em Nova Iguaçu, Cláudio Carneiro, durante o
FutChurrasco do
Vasquinho da Prata. O evento aconteceu no sábado,
7 de setembro, e
teve muita gente
presente. Valeu!!!

divulgação

casal não será diferente dos
demais e terá muitas parcerias. A parte de resistência
física ficará por conta do fisioterapeuta Wesley Freitas.
Os professores do Minueto do

Samba ajudarão na postura e
finalizações. A parte coreográfica fica com Debora Santos, 1º PB da União do Parque
Acari, Hugo Cezar, da Sossego, e Yuri Gomes da Renascer

de Jacarepaguá.
A Unidos da Ponte será
a terceira escola a desfilar
na Sexta-Feira de Carnaval,
pela série A, com o enredo
“Elos da Eternidade”.

Lucas Brito
Hoje, o TopShopping recebe o cantor
Lucas Brito no palco
do Top Music. Cantor, músico e compositor, Lucas é nascido e criado em Nova
Iguaçu, na Baixada
Fluminense, e começou a carreira musical
como guitarrista da
banda Mafra, a qual
ainda faz parte.
Influenciado pelas
bandas nacionais e
internacionais, como
Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Capital
Inicial, Imagine Dragons, Bon Jovi, Pearl
Jam e Foo Fighters.
Lucas se apresentará às 19h, na praça
de alimentação do
3º piso - expansão.
O TopShopping fica
na Av. Gov. Roberto
Silveira 540, Centro
– Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

Padre Perereca vai sambar na Intendente Magalhães
Mari Penedo / Divulgação

(21) 98037-1338
Whatsapp

Casal do barulho nas madrugas
No bairro, ninguém quer ouvir falar no ex-prefeito
e sua mulher, responsáveis por barracos barulhentos
em madrugadas de tensão no apartamento que moraram um tempo, até poderem se mudar para região
mais nobre. Seu Apolônio, 75 anos, vizinho do apartamento ao lado, é um dos mais revoltados com o que
passou.
.*****************************************

Birita na ideia e brigas com o marido

Independentes de Olaria promete um carnaval para não fazer feio em 2020

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Lobo Forte
da Leopoldina já tem seu
samba-enredo para o
Carnaval 2020. A Independentes de Olaria escolheu a obra
durante a final, ocorrida no último sábado (7). A parceria
composta por Drummond, Gabe Samba,
Toinho,
Alexandre
Macaquinho,
Ren-

ne Barbosa, Tuninho,
Guilherme
Macedo,
Samuel Coelho, Jota
Montalvão e Adriel
Coelho, com participação especial de Gil
Branco e Ribamar,
venceu o concurso e
será o hino que a escola levará para a Intendente Magalhães.
Durante o evento, a
escola apresentou o seu
novo intérprete oficial,
Charles Silva, que assume o posto de Rodrigo Santos, que seguirá

na escola. “Para mim
é uma honra imensa
fazer parte de uma escola querida por todos
no mundo do samba. Chego para somar
com essa comunidade
maravilhosa e tenho
certezas que realizaremos mais um grandioso desfile”, revelou a
nova voz da escola.
Além da apresentação dos segmentos, a
escola contou com a
participação da Velha
Guarda da Imperatriz

Leopoldinense. Convidados como Elymar
Santos, os carnavalescos Severo Luzardo e
Guilherme
Estevão,
prestigiaram a festa. O
samba de 2020 embala
o enredo “O Acólito do
Rei – As memórias do
Padre Perereca”, que
será desenvolvido pelo
carnavalesco Marcos
Januário. A Independentes de Olaria abre
os desfiles da segunda-feira ‘gorda’ na Intendente Magalhães.

“Nos meus ouvidos ainda estão os gritos da mulher embriagada, chamando o cara de tudo quanto é
nome”, lembra Seu Apolônio.
“A dona acusava o marido de traidor e amante de
garotinhas que só queriam a grana dele”, acrescenta o
idoso. “Os barracos aconteciam pelo menos uma vez
por semana”, frisa.
******************************************

Levava chifres para aprender a ser esperto

“Você é um corno que merece os chifres que ganha
na cabeça de otário”, berrava a ex-primeira-dama, de
acordo com narrativa de Seu Apolônio.
“Só não sei se o rapaz era corneado só pela garota
ou pelas duas”, observa o ex-vizinho do casal. “Quando eles se mudaram do prédio fizemos churrasco para
festejar a volta do sono tranquilo”, finaliza o idoso.
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Execução em Araruama

Vereador foi morto a mando
do tráfico, afirma Polícia Civil
Ele foi morto com pelo menos sete tiros quando estava em um bingo
na localidade conhecida como Campo do UTA, no Bairro Fazendinha
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

T

raficantes de Duque
de Caxias assassinaram o vereador
Ciraldo Fernandes da Silva (DEM), de 57 anos, no
começo da noite do último
domingo em Araruama, na
Região dos Lagos. É o que
aponta a investigação da
Polícia Civil. Ele foi morto
com pelo menos sete tiros
quando estava em um bingo na localidade conhecida
como Campo do UTA, no
Bairro Fazendinha.
O caso está sendo
investigado pela 118ª DP
(Araruama). O corpo do
parlamentar, que foi velado
a noite toda na Câmara
Municipal da cidade, será
enterrado na manhã de hoje
no Cemitério Municipal de
Araruama.
Segundo a Polícia Militar,

Investigações
apontam recusa
de propina
A Polícia Civil também
investiga a motivação do
crime e uma das linhas
de investigação é que ele
teria se recusado a pagar
propina para traficantes da
região.
O caso está registrado na
118ª Delegacia de Polícia
de Araruama. Um inquérito

Ex-presidente do TCE diz que
recebeu propina de Pezão

Divulgação/TCE-RJ

Ex- presidente do TCE, Jonas Lopes, é ouvido na Justiça Federal
Em depoimento à Justiça Federal ontem, o
ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado
(TCE), Jonas Lopes, declarou que recebeu propina parcelada na gestão
do ex-governador Luiz
Fernando Pezão. Segundo ele, benefício girava
em torno de 1% do valor
das obras e foi paga dividida por conta da dificuldade no fluxo financeiro.
Jonas disse ainda que
os conselheiros da Corte repartiam entre si os
valores para fazer “vista
grossa” nos contratos. “O
presidente cuidava disso.
Eu recebia e dividia com
os outros (conselheiros),
exceto uma”, disse.
Ainda de acordo com o
ex-presidente do órgão,
a partir de 2014 o pagamento ficou mais difícil
por conta da Lava Jato.
O Estado já enfrentava
a crise financeira e Pezão replicou o esquema
de seu antecessor, Sérgio
Cabral (MDB). Lopes
afirmou também que,
mesmo de licença médica para tratar um câncer,
o ex-governador autori-

Paulo Henrique Cardoso / Inter TV RJ/Reprodução

dois homens armados em
uma moto efetuaram os
disparos. Ciraldo morreu
na hora. Uma das linhas
de investigação da Polícia
Civil é que o vereador
teria se recusado a pagar
propina a traficantes, o
que motivou sua morte.
Quem assumirá no lugar
de Ciraldo será o suplente
Jizamar Coutinho Souza,
conhecido como Borracha,
também do DEM.

zou o pagamento de propina.
A defesa de Pezão disse em nota que o ex-governador negou, “veementemente”, que tenha
recebido propina, e chamou as declarações do
ex-presidente do TCE de
“mentirosas”.
Sete delatores
ouvidos
pela Justiça
A Justiça do Rio ouve
ontem sete delatores que
colaboraram para a operação Boca de Lobo, que
prendeu o ex-governador
Luiz Fernando Pezão
(MDB). Renato Chebar, doleiro que disse ter
administrado US$ 100
milhões de Cabral, também foi ouvido. Além
dele e de Jonas Lopes,
ex-presidente do TCE;
seriam ouvidos ainda
Jonas Lopes Neto, filho do ex-presidente do
TCE; Carlos Miranda,
operador de Sérgio Cabral; Renato e Marcelo
Chebar, doleiros; Alvaro
Novis, doleiro; e Ricardo
Pernambuco, ex-Carioca
Engenharia.

Parentes e amigos do vereador Ciraldo Fernandes em frente à Câmara Municipal
foi instaurado para apurar
as
circunstâncias
da
morte e diligências estão
em andamento, mas a
investigação está sob
sigilo, de acordo com a
Polícia Civil.
O Disque Denúncia
recebe informações sobre
o crime, por meio de seu
aplicativo para celulares,

por mensagem privada em
seu perfil no Facebook,
pelo WhatsApp/ Telegram
(21) 98849-6099 ou pelo
telefone (21) 2253-1177.
Luto de três dias
Ciraldo foi o terceiro
parlamentar mais votado
em Araruama nas eleições
de 2016 e estava no quarto

mandato. A Câmara de
Araruama e a Prefeitura
lamentaram a morte do
vereador e decretaram
luto oficial de três dias.
“Meus
sentimentos
aos familiares e amigos
do vereador Ciraldo!
Que Deus conforte o
coração de todos. Nos
deixou de uma forma

precoce
e
trágica,
agora está ao lado do
nosso Pai”, escreveu
a prefeita Lívia de
Chiquinho em suas
redes sociais. Por meio
de nota, o partido DEM
afirmou que lamenta
profundamente a morte
e se solidariza com a
dor dos parentes.

Papel da psicologia no SUAS
é discutido em Belford Roxo

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford
Roxo realizou na última
segunda-feira
mais um encontro de
técnicos do SUAS
(Sistema Único de
Assistência Social).
Dessa vez, o evento,
que aconteceu no auditório 2 da Uniabeu,
discutiu as contribuições da Psicologia
dentro do SUAS. A
superintendente
de
Proteção Social Básica da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos,
psicóloga, professora
e mestre em serviço
social, Soraya Cavalcanti, palestrou sobre
o assunto para mais
de 60 coordenadores,
técnicos de referência
dos SUAS e os novos
servidores (administradores, educadores
sociais, cuidador e
auxiliar de cuidador
e analistas jurídicos).
Na semana passada,
a secretaria realizou
uma capacitação com
os novos contratados
para que iniciem suas
atribuições no setor.
Encontro
alusivo
De acordo com o
secretário de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos,
o encontro foi alusivo

RAFAEL BARRETO/PMBR

O encontro reuniu mais de 60 coordenadores e técnicos de referência do SUAS

ao dia do Psicólogo
(27 de agosto). “Decidimos então discutir o
papel e função do profissional de psicologia
no SUAS. A Soraya
trouxe
informações
e conscientizou cada
profissional que dentro
do sistema tem uma
função e o conjunto
deles é a garantia dos
direitos dos usuários.
Foi um encontro proveitoso. Com esse desdobramento, iremos
amadurecer na cabeça dos nossos profissionais, que cada um
tem sua função e importância no SUAS”,
destacou Diogo que
ainda informou que
em 2017, foram realizados encontros por
categorias e depois um
encontro misto para
que os profissionais
pudessem entender sua
profissão e a execução
dela no SUAS.
A superintendente de

Proteção Social Básica da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Soraya
Cavalcanti,
trouxe
para o encontro contribuições e desafios do
psicólogo no Sistema
Único de Assistência
Social. “Ainda em comemoração ao mês da
psicologia, debatemos
a psicologia como ciência para o SUAS”,
explicou. A psicóloga começou contando
uma breve história da
psicologia, desde o seu
surgimento no Brasil
em 1830 e o seu lugar
no SUAS em 2004.
Desafios
Algumas das contribuições e desafios
foram: participar de
projetos, pesquisas e
discussões que repensem as práticas nos
equipamentos e que
colaborem para a supe-

ração dos antecedentes
históricos da prática
socioassistencialistas
fortalecendo assim o
modelo do SUAS; Intervir por meio da política social nos processos de sofrimentos
instalados nas comunidades, nos territórios onde as famílias
estabelecem seus laços
mais
significativos;
decodificar o que significam os diferentes
níveis de complexidade da proteção social
num cenário de intensas desigualdades sociais; Desafio de uma
atuação interdisciplinar; Atuar na perspectiva de uma psicologia
comprometida com a
transformação social;
Atuar na perspectiva
de valorização da experiência subjetiva do
sujeito contribuindo
para fazê-lo reconhecer a sua identidade; e
muitos outros itens.
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A Frente Parlamentar em defesa
da construção da Linha 4 do metrô
disse, ontem, que também pretende
pedir ao Ministério Público Federal
(MPF) recursos da operação Lava
Jato para retomar as obras.

Uma aluna da rede estadual em São
João de Meriti, foi suspensa por dez dias
após ter chutado um gato no corredor do
colégio. A suspensão é válida por dez dias.
O vídeo viralizou e a estudante foi ameaçada em redes sociais.

Edital do concurso I

Hipossuficiência II

Divulgação

Outras 5 vagas serão
reservadas aos candidatos
com hipossuficiência econômica, conforme disposto
no artigo 1º, da Lei Estadual nº 7.747, de 16 de outubro de 2017, devendo ser
observadas as exigências
contidas no subitem 5.3 do
edital do concurso.

O edital de abertura
para concurso de juiz
substituto do Tribunal
de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro foi
publicado na edição
da última quarta-feira,
do Diário da Justiça
Eletrônico do Estado
do Rio de Janeiro.

Reserva II
O XLVIII Concurso
para Ingresso na Magistratura de Carreira do
TJRJ oferece 50 vagas,
sendo 3 reservadas aos
candidatos com deficiência, conforme artigo 73
da Resolução nº 75/2009,
10 delas destinadas aos
candidatos negros.

Preliminar

A inscrição preliminar deve ser feita no
site da VUNESP, através do endereço www.
vunesp.com.br, no período de 18/09/2019 a
25/10/2019. O valor da
taxa de inscrição preliminar é de R$ 250.

‘Setembro amarelo’ na Alerj
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj)
inaugurou na última sexta-feira iluminação artística especial em apoio à campanha nacional do Setembro Amarelo de combate ao suicídio. A iniciativa tem a finalidade
de conscientizar sobre a valorização da vida e dar ainda
maior visibilidade a essa importante ação.

DIRETO AO PONTO

Em meio a polêmica, Bienal fecha com chave de ouro

A 19ª edição da Bienal Internacional do
Livro do Rio de Janeiro terminou ontem sob
uma nuvem de polêmica envolvendo uma
obra com temática homossexual. Entretanto,

Reprodução/Elizeu Pires

essa tempestade não
chegou a causar estragos ao evento, que foi
fechado com chave de
ouro. O balanço positivo mostra que as pessoas estão lendo mais e
buscando mais conhe-

cimento. Segundo os
organizadores, durante
os dez dias da Bienal,
passaram pelo Rio Centro, na Zona Oeste, mais
de 600 mil pessoas e foram vendidos mais de 4
milhões de livros, dos

5,5 milhões disponíveis. Na edição anterior
do evento, em 2017,
foram 3,6 milhões de
livros vendidos e público de 680 mil pessoas.
Um recorde em todos
os sentidos!

Justiça manda Resende
garantir acessibilidade
O Diogo Balieiro
(foto), vai ter de realizar obras para facilitar o
acesso de pessoas com
deficiência nas vias da cidade, edifícios e espaços
de uso público. Decisão
neste sentido foi toma-

da pelo juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Resende, em ação movida
pelo Ministério Público,
através da 3ª Promotoria
de Justiça de Tutela Coletiva (núcleo Volta Redonda).

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

pauta

Meriti faz ação para prevenir suicídio

Campanha une profissionais da Prefeitura em ciclo de palestras sobre
o tema para jovens e adolescentes de escolas da rede municipal
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m
comemoração ao Setembro
Amarelo, campanha de conscientização
sobre a prevenção do
suicídio, uma equipe da
Prefeitura de São João
de Meriti realizou um
ciclo de palestras em
escolas para os jovens e
adolescentes. Na manhã
de ontem, a ação aconteceu no Colégio Estadual
Doutor Aníbal Viriato de
Azevedo.
As palestras foram
realizadas pelas profissionais do Centro de
Atenção
Psicossocial
Infantojuvenil (Capsi)

Maninho, a coordenadora Camile Figueiredo
e a psicóloga Juliana
Alves, além da psicóloga do Centro de Referência em Assistência
Social (CRAS) Jardim
Iris, Kelly Manoela.
Na pauta foram tratados assuntos como automutilação, depressão,
bullying, solidão, baixa
autoestima, os fatores
de risco para o suicídio,
mitos e verdades, sintomas, entre outros. “É
dito que falar é sempre
a melhor solução, pois
chega uma hora que
a pessoa não suporta
a dor, o sofrimento e
ela precisa saber onde
buscar ajuda. Pode ser

com familiares, amigos,
professores, no Capsi ou
Centro de Valorização da
Vida pelo número 188”,
destacou a coordenadora
Camile Figueiredo.
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 órgão
funciona na Rua Padre
Marques, 314, Centro,
das 8h às 17h de dias
úteis e atende pelos telefones (21) 2665-6101 /
2779-9813.

beto franzen

Profissionais durante palestra no Colégio Estadual Doutor Aníbal Viriato de Azevedo

MUNDO

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Esgoto transborda em avenida movimentada em Meriti

Reprodução/facebook

Quem passa pela Avenida Presidente Kennedy se depara com o odor
do esgoto que transborda
em frente ao número 687.
Moradores e comerciantes relatam que o problema existe há meses, inclusive com a ocorrência
de acidentes, pois alguns
pedestres já caíram nesse
buraco. Eles fazem um
apelo à Prefeitura para enviar uma equipe ao local e
realizar a manutenção da
estutura.

Navio tomba e deixa
desaparecidos

ESTADOS
UNIDOS - No último
domingo, um navio
cargueiro de uma
companhia sul-coreana tombou e pegou
fogo perto do porto de
Brunswic, na costa da
Geórgia, nos EUA. O
acidente deixou quatro pessoas desaparecidas. Segundo as
autoridades, 20 pessoas, entre elas o piloto,
foram resgatadas em
segurança. Os desapa-

recidos estavam na casa
de máquinas do navio.
O navio pertence a
uma empresa do grupo
Hyundai. Ele tinha parado horas antes no porto
de Brunswick. A embarcação transportava vários
carros, de acordo com a
Associated Press. A empresa, procurada pela
emissora americana, não
se pronunciou sobre o
incidente. As causas do
acidente estão sendo investigadas.

esporte
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Jorge Jesus sobre Neymar: “Ou
ele muda ou não vai chegar”
Postura do jogador ex-Santos o atrapalha, diz o comandante
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

C

ontratado
pelo Flamengo há pouco
mais de dois meses,
o técnico Jorge Jesus demonstra uma
visão crítica em relação ao principal
jogador do futebol
brasileiro. Em entrevista ao programa
Esporte Espetacular,
da TV Globo, o treinador disse que a
postura de Neymar
tem o atrapalhado a
estar entre os melhores do mundo.
Perguntado
se
Neymar poderia estar no nível de nomes como Messi e
Cristiano Ronaldo,
Jesus afirmou: “Ou
ele vai mudar ou
não vai chegar. Se o
chip da cabeça dele
não mudar, ele não
vai chegar. Porque é
o que eu disse, entre
o prazer e a paixão
do jogo, e o prazer

de ter outras coisas
fora do jogo, o que é
mais importante? Se
esta for mais forte,
você nunca vai ser o
melhor”.
O treinador aproveitou para utilizar seu compatriota
como exemplo. “É
isso que o Ronaldo
tem, é o prazer, a
paixão que é muito
mais forte do que os
outros prazeres fora
do jogo. Ele também
faz, mas sabe fazer.
É a diferença”, concluiu.
Jorge Jesus também afirmou que
na Europa existe a
ideia de que os jogadores brasileiros
não gostam de trabalhar, mas reiterou
que sua experiência
no Flamengo prova
o contrário. “São totalmente profissionais e têm consciência do que fazem”.
(Fonte: Gazeta Esportiva)

Fellipe Bastos pede inteligência
ao Vasco diante da Chapecoense
Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Fellipe Bastos foi titular contra o Bahia
e depois falou em nome do grupo
Escalado entre os titulares na
vaga do suspenso Richard, Fellipe
Bastos foi um dos porta-vozes do
elenco cruzmaltino após a partida
contra o Bahia, disputada na manhã do último sábado (7) no Estádio de São Januário. Jogando na
Colina Histórica, vale lembrar, o
time perdeu para o Tricolor por 2 a
0, deixando assim escapar a chance
de encerrar a 18ª rodada do Brasileirão na zona de classificação para
a Conmebol Sul-Americana 2020.
- A equipe do Bahia veio muito
fechada, e sabíamos que precisávamos rodar a bola. A opção que
tivemos para levar perigo durante
o primeiro tempo foi arriscar de
fora da área, por isso tivemos vários chutes de longe. No segundo
tempo, logo no início, o Bahia fez o
gol e a gente teve que acelerar mais
o jogo, o que consequentemente provoca um maior número de
tentativas e também de erros. Não
fizemos o jogo que a gente gosta,
mas precisamos reunir forças, até
para recuperarmos em Chapecó
os pontos perdidos dentro de casa
- afirmou o camisa 6.

Ao ser questionado sobre o que
precisa ser mudado para o próximo
compromisso, no próximo sábado
(14), diante da Chapecoense, em
Santa Catarina, Fellipe Bastos frisou a importância de um melhor
capricho na última bola. O experiente volante frisou a importância também do Gigante da Colina
colocar em prático tudo que vem
trabalhando de forma intensa no
CT do Almirante com o treinador
Vanderlei Luxemburgo.
- Precisamos ser inteligentes, colocar em prática o que temos de melhor, fazer o nosso jogo. É necessário acertar a última bola também e
caprichar mais um pouquinho. Vamos rever a partida e corrigir tudo
durante essa semana de trabalho,
até porque não podemos repetir os
erros. A Chapecoense é forte dentro
de casa, mas precisamos pontuar lá
dentro. Já perdemos dois jogos seguidos e não podemos na situação
que nos encontramos perder duas
partidas seguidas. É importante
demais pontuar e vamos para Chapecó buscando esse objetivo - finalizou Fellipe Bastos.

afp

Treinador do Flamengo vê seu compatrioda Cristiano Ronaldo como um exemplo a ser seguido

Após gol da vitória, João Pedro
projeta próximo confronto Tricolor
Depois da vitória sobre
o Fortaleza no último sábado, o Fluminense já se
prepara para o confronto
com o Palmeiras hoje, às
21 horas no Alliaz Parque,
em partida adiada da 16ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. Autor do gol
sobre o time cearense,
João Pedro comemorou a
importante vitória e projetou o próximo duelo.
- Nosso grupo vem procurando ganhar os jogos.
Acho que a vitória contra
o Fortaleza pode ser uma
arrancada para a gente
conquistar os pontos e sair
da zona de rebaixamento.
Está faltando um pouco de
capricho no último passe,
na finalização, para conseguir fazer os gols. Agora
é concentrar e melhorar
no jogo para conseguir o
resultado - avaliou o jogador, falando sobre o
desempenho do time nos
últimos jogos.
- Contra CSA e Avaí, a
gente finalizou absurdamente e não saiu com a
vitória, mas quando a bola
começa a entrar, facilita. A
gente foi para São Paulo
para tentar conquistar os
três pontos, estamos precisando e vamos tentar essa
grande arrancada - disse.
João Pedro também comentou sobre o atual momento do adversário.
- O Palmeiras é um

Lucas Merçon/ FFC

Atacante marcou no triunfo sobre o Fortaleza no sábado e muda o foco para o Palmeiras
grande time, a gente sabe
da grandeza do Palmeiras,
mas o Fluminense também
é uma grande equipe e vai
jogar de igual para igual. Os
dois times vêm de momentos ruins, mas quando a bola
rola dentro de campo, vence
quem estiver melhor. Temos
que fazer nosso trabalho,
entrar em campo e dar nosso
melhor para tentar sair com
os três pontos, é isso que
importa - explicou o camisa
23, analisando o trabalho do

técnico Oswaldo de Oliveira.
- O Oswaldo pede para
a gente ser um pouco mais
agressivo e, com essa mudança, a gente pensa em
finalizar mais do que manter a posse de bola, pois o
resultado não vinha e tinha
que ser mais agressivo para
conquistar os gols. No trabalho dele, o Oswaldo fala
para a gente ser mais ofensivo e mais agressivo ali na
frente - destacou.

Para João Pedro, o time
tem totais condições de sair
da situação incômoda no
Brasileiro.
- A gente trabalha para
conquistar coisas boas. Infelizmente, o momento não
é tão bom, mas é trabalhar
para conseguir sair dessa
situação. Nosso grupo sabe
da nossa força e é entrar
dentro de campo e dar nosso melhor, se fizermos isso,
o Fluminense não vai cair ressaltou.
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queimados

CPI da fraude em concurso público
avança na Câmara de Vereadores
Eleição da mesa diretora não teve influência do Executivo

Divulgação

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

presidente da CPI
(Comissão
Parlamentar de Inquérito),
vereador Adriano Moriê
(PRP), que investiga possível fraude
no concurso público
realizado pela Câmara Municipal de
Queimados, recebeu
o documento da suspensão do exercício
das funções públicas
do procurador Cassios Valério Teixeira
da Silveira, determinada pela justiça
como uma prova de
que os trabalhos da
CPI estão no caminho certo.
Pivô da crise, o
procurador
afastado Cassios Valério,
que apresentou um
diploma falso de
mestrado,
atingiu
diretamente o ex-presidente Milton

Campos que concedeu uma gratificação mensal de
R$8.736,25 ao procurador, mesmo ele
estando ainda em
estágio
probatório, elevando assim
o seu salário para
R$18.749,91
em
apenas 15 dias após
a nomeação.
Segundo
Moriê,
até uma tentativa de
dissolvição da CPI
ocorreu e que a gravidade das suspeitas
merecem ser bem
investigadas
pois
se trata de dinheiro
público. “Queremos
que os culpados devolvam todo o dinheiro aos cofres
públicos e que eles
possam
responder
por seus atos à justiça”, afirmou o vereador.
Além de Moriê, o
presidente, compõe a
CPI o vereador Antonio Almeida (PSDB)
como relator.

Adriano Moriê: “Queremos que os culpados devolvam todo o dinheiro aos cofres públicos”

Novo presidente pede respeito à população
O Vereador Professor Nilton
Moreira Cavalcante (MDB),
eleito presidente da Câmara Municipal de Queimados assumiu a
cadeira no lugar de Milton Campos (MDB) que apresentou carta
de renúncia ao cargo. A gestão
anterior vinha sofrendo desgaste
com duas Comissões Parlamentares de Inquérito e uma Comissão Processante. Eleito por
unanimidade, Professor Nilton
faz parte do “grupo dos 10”, vereadores que iniciaram as CPIs e
a Comissão Processante. Com-

põem a mesa diretora os vereadores
Tuninho Vira Virou Como (PP)
como vice presidente e Getulio do
Tutu (PP) como secretário.
O novo presidente ressaltou a
importância da igualdade de tratamento aos vereadores para que eles
possam exercer suas funções com
tranquilidade. “Minha gestão vai
ser pautada no respeito aos meus
pares e a população. Vamos trabalhar para aprimorar o regimento interno da Casa, visando evitar que os
próximos presidentes criem raízes,
tentáculos que sempre atrapalham a

democracia”, afirmou o presidente.
A maioria dos 17 vereadores
ressaltou a importância do momento de mudança que a Câmara
Municipal está passando. O vereador Moriê (PRP) frisou que esta é
a primeira vez que uma eleição na
casa não sofre interferência do Executivo. Já o vereador Tuninho Vira
Virou (PP) lembrou que a Câmara
não pode continuar refém do poder
executivo. O vereador Getúlio do
Tutu afirmou que os 20 anos de gestão do ex-presidente se tornou uma
ditadura.

O Vereador Antonio Almeida
(PSDB), sugeriu ao novo presidente que faça uma auditoria nas
contas do ex-presidente. Já o vereador Cinei Duarte (PTB) ressaltou a importância de legislar com
isenção e transparência, opinião
seguida pelo vereador Wilsinho
Três Fontes (MDB) que acrescentou que os que acharam que os trabalhos das CPIs iriam acabar em
pizza, se enganaram. “Os resultados já estão aparecendo!”, vibrou
Wilsinho. (Fonte: Assessoria de
Imprensa da CMQ)

Fachin arquiva inquérito contra Indicação do PGR deve ser votada
Renan, Barbalho e ex-ministro de Lula na semana do dia 22, diz Alcolumbre
Marcelo Camargo / Agência Brasil

abr

Ministro atendeu pedido da PGR que não viu provas contra os políticos
O ministro Edson
Fachin, do STF
(Supremo Tribunal
Federal),
determinou o arquivamento de inquérito
contra os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e
Jader
Barbalho
(MDB-PA), além
do ex-ministro de
Minas e Energia
no governo Lula,
Silas Rondeau.
Os
emedebistas
eram investigados
desde 2015 com
base em delações
premiadas do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró e do ex-senador
Delcídio do Amaral. A Justiça apurava o pagamento
de vantagens indevidas aos políticos

pela
permanência
de Cerveró na diretoria da Petrobras.
Os valores seriam
fruto de contrato
para construção de
navios-sonda.
Na decisão (íntegra no Diário de
Justiça Eletrônico),
Fachin argumenta
que cabe ao STF
atender às solicitações da PGR (Procuradoria
Geral
da República). “É
pacífico o entendimento
jurisprudencial desta Corte
considerando obrigatório o deferimento da pretensão,
independentemente
da análise das razões invocadas.”
O magistrado ainda destacou que o
arquivamento não

impede a retomada
das apurações em
caso de indícios de
fato novo.
Sobre o senador
Jader Barbalho, o
ministro concordou
com a PGR e viu não
caber uma eventual punição, já que,
segundo argumento
do MPF (Ministério
Público
Federal),
o caso prescreveu.
Para pessoas com
mais de 70 anos, o
tempo da prescrição
cai pela metade.
Em sua conta no
Twitter, Renan Calheiros disse que
“mais 1 inquérito
aberto com base em
ouvir dizer, comentários acaba de ser
arquivado”.
(Fonte: Site Poder
360).

Presidente do Senado disse que até dia 17 não há tempo para votação no plenário
O presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
disse ontem (9)
que a indicação do
novo
procurador-geral da República
deve ser votada em
plenário na semana do dia 22 deste
setembro. Como o
mandato da atual
procuradora-geral Raquel Dodge
termina no dia 17
deste mês, o cargo
deverá ser ocupado
interinamente por
um substituto.
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro
indicou o subpro-

curador-geral Augusto Aras para a
função. A indicação
passará por uma sabatina na Comissão
de Constituição e
Justiça (CCJ) do
Senado e depois
precisa ser aprovada por maioria em
plenário.
“Acho que não dá
prazo [para votar
até o dia 17], porque há um pedido de
vista coletivo, que
é natural a partir
da sabatina. Deve
ser na semana do
dia 22”, disse Alcolumbre ao chegar
na vice-presidência
da República para

uma reunião com
Hamilton Mourão,
que ocupa de forma
interina o comando
do país com o afastamento do presidente Jair Bolsonaro
para a realização de
uma cirurgia.
Pela regra, após
o fim do mandato de Raquel Dodge, a PGR passará a
ser comandada pelo
subprocurador-geral
da República Alcides Martins, que é
o vice-presidente do
Conselho
Superior
do Ministério Público Federal (CSMPF). (Fonte: Agência Brasil)
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PM sufoca tráfico de Belford Roxo

Agentes do 39º BPM e do Choque realizam operação para impedir a venda de
drogas em duas comunidades. Seis criminosos acabaram atrás das grades
Reprodução / TV Globo

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

T

raficantes de
Belford Roxo
enfrentam
a
pressão da Polícia
Militar, que não dá
trégua à bandidagem
e realiza operações
constantes para coibir a venda de entorpecentes. Entre a
madrugada e manhã
de ontem, seis bandidos foram presos
em duas comunidades que sofrem sob o
domínio das facções.
Pela manhã, três
homens foram presos
no Castelar. A PM
informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) faziam
uma incursão na comunidade
quando
bandidos fortemente
armados
avistaram
a guarnição e dispararam diversos tiros
em dirreção a viatura.
Ainda de acordo

O fuzil e as pistolas foram apreendidas durante as operações de agentes do 39ª BPM e do Batalhão do Choque em duas comunidades dominadas por traficantes
com a corporação,
após cerco tático, os
policiais conseguiram deter três homens. Durante revista foram encontrados
farto material entorpecente e um fuzil
AK-47. O trio e o

material apreendido
foram encaminhados
para a 54ª DP (Belford Roxo).

foram presos por
policiais do Batalhão de Polícia de
Choque (BPCHQ),
na madrugada desConfronto
ta
segunda-feira
no Boa
(09/09),
durante
Esperança
patrulhamento
na
Três
criminosos Estrada Boa Espe-

rança, no município
de Belford Roxo, na
Baixada Fluminense.
De acordo com
informações,
os
criminosos
foram
abordados e atiraram contra os poli-

ciais, que também
reagiram. Após o
confronto, foram
apreendidos
três
pistolas, um Kit
Roni
(adaptador
para pistolas) e
cerca de 300 munições.

Bonde da Faca toca o terror no Rio PRF prende trio por suspeita
Reprodução/Whatsapp

A polícia trabalha para
tirar de circulação os criminosos que integram o Bonde da Faca que vem aterrorizando os bairros de Vila
Isabel e Andaraí, além dos
arredores da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) e do estádio do Maracanã, na Zona Norte do
Rio.
Os criminosos agem com
extrema violência, sempre
à noite, usando uma faca
como arma para o crime.
De acordo com as investigações, um dos líderes do
bonde foi identificado como
Hilton Marcos Noschang
da Costa, que responde a 29
processos na Justiça pelos
crimes de roubo, latrocínio
tentado e furto.
Uma das vítimas dos
bandidos foi uma morado-

Bando é liderado por Hilton Noschang da Costa
que estaá sendo procurado
ra do Andaraí. Ela foi surpreendida por Hilton que a
esfaqueou por trás, na altura da axila, após ela não ter
escutado a ordem de parada
do assaltante. Ainda segundo as investigações, no dia
8 de junho de 2018, Hilton
e um comparsa atacaram
duas mulheres que passavam pela Rua Professor Eu-

rico Rabelo, no Maracanã.
No dia 2 de maio também
do ano passado, o bando
abordou um rapaz que caminhava pela passarela do
metrô do Maracanã e portando uma faca anunciou
o assalto: “Perdeu, perdeu,
passa, tudo”. A vítima, que
foi ameaçada com uma
faca no seu peito, entregou
todos seus pertences.
A polícia informou que
o grupo também usa armas
de fogo e foi responsável
por um assalto às Lojas
Americanas na região em
que utilizou até uma tesoura para ameaçar as vítimas.
O Disque Denúncia está
oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil para
quem prestar informações
que ajudem na captura de
Hilton.

Suspeitos de chacina de Itaboraí são presos
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (GAECO/MPRJ)
prendeu quatro suspeitos de
envolvimento na chacina que
deixou nove pessoas mortas
em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, em janeiro
desse ano. Felipe César dos
Santos, vulgo Pietro, Felipe
Pereira Souza, vulgo Felipe
Reboque, Osmar da Silva
Gomes, vulgo Thirso e Thalisson Gomes de Oliveira são
acusados pelos homicídios de
nove pessoas. Outro integrante do grupo é Alexandre Loback Geminiani, vulgo Playboy, que continua foragido.
Os crimes ocorreram no
dia 20 de janeiro, em diferentes horários e lugares de

Reprodução/ TV Globo

de praticar rinha de galo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um galo
em um carro, em uma abordagem na BR 356, em São
João da Barra, no RJ, na tarde do último domingo. Três
homens foram presos, suspeitos de crime ambiental.
Em fiscalização no km
171, da BR-356, policiais rodoviários federais abordaram
um carro.
Durante a abordagem, foi
encontrado um galo, que supostamente teria participado
de rinha, e, também, bolsas
para transporte dos animais,
além de 24 bicos de metal,
duas esporas de plástico,
tesouras cirúrgicas, agulha
para sutura, alicate de corte
e seis comprimidos de remédio, que são utilizados para
tratar de labirintite após as
lutas, segundo os ocupantes
do veículo.
Dois passageiros do veículo já respondem processos
por crime ambiental.

Reprodução

O galo foi resgatado durante abordagem
A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de São João da Barra
e o veículo removido ao pátio
por infrações administrativas.

crime de maus tratos contra
animais.
Os agentes informaram
que Luiz é proprietário do
local onde ocorria uma rinha
de galo, organizada pela miDelegacia
lícia que atua na região, com
interdita
cerca de 40 galos de briga,
local usado
todos em estado precário de
pela milícia para
alojamento. A polícia enconrinha de galos
trou no local curativos para
E em Nova Iguaçu, policiais utilizar nos animais feridos,
da 56ª DP (Comendador Soa- gaiolas para transporte, enres) prenderam em flagrante, tre outras irregularidades.
no bairro Cabuçu, Luiz Rodri- O local foi interditado pelos
gues Vieira, conhecido como agentes e os animais foram
Jabá. Ele vai responder pelo apreendidos.

Van de acidente com feridos é cheio de multa

Marcas de sangue em um dos locais onde vítimas foram mortas, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio
Itaboraí, foram motivados por
vingança. De acordo com o
MPRJ, as vítimas foram mortas para dar uma “resposta” ao
assassinato de um policial militar, o cabo Rodrigo Marcos
Paiva, ocorrido dias antes, apesar de nenhum dos mortos ter
qualquer tipo de envolvimento
com o caso, segundo apontou

o MPRJ.
Além dos nove mortos,
mais quatro pessoas ficaram
feridas nos ataques. A primeira morte foi a de Lucas
Eduardo Brito, às 19h15, próximo à comunidade do Rato
Molhado. Às 19h30, em Manilha, Vanderson dos Santos
foi morto.

A van que capotou na madrugada de ontem no Aterro
do Flamengo, na Zona Sul do
Rio, tem 82 multas registradas
em pouco mais de quatro anos.
Em consulta ao site da Secretaria Municipal de Transportes
(SMTR) da prefeitura do Rio,
14 dessas infrações foram cometidas neste ano. Dessas infrações, dez foram registradas
por excesso de velocidade,
duas por avanço de sinal vermelho, uma por transitar na faixa exclusiva do BRT Transca-

rioca, próximo ao Complexo da
Maré, e outra por estacionamento
irregular. Oito pessoas ficaram
feridas.
O veículo capotou próximo à
sede do Botafogo. As vítimas foram socorridas e levadas para o
Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona
Sul carioca. Até o momento, não
há informações sobre a identificação e o estado de saúde das
pessoas.
De acordo com o SMTR, das
multas registradas por avanço

de sinal vermelho neste ano,
consideradas
gravíssimas,
com perda de sete pontos na
carteira e valor de R$ 293,47,
uma ocorreu na Rua República
Árabe da Síria, no bairro Portuguesa, e outra na Estrada do
Galeão, na Ilha do Governador.
Já as por excesso de velocidade
estão distribuídas pelos bairros
de Centro do Rio, Ipanema,
Flamengo, Ilha do Governador
e Senador Camará. Consideradas de gravidade média, levam
à perda de quatro pontos.
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Rádio Novos Rumos e fake news
no Desfile Cívico de Queimados
Tradicional evento da cidade, que teve como tema ‘Comunicação é a Arte de Educar para
Conviver’, aconteceu no último sábado e reuniu cerca de 10 mil espectadores na Vila Tinguá
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

U

m show de civismo em
comemoração aos 197
anos de Independência
do Brasil: assim foi o clima do
último sábado, em Queimados.
Debaixo de um céu azul e forte calor, o tradicional Desfile
Cívico movimentou a cidade
e levou cerca de 10 mil amantes da pátria à Rua Guilherme
Weinschenck, bairro Vila do
Tinguá, para comemorar a data.
Organizado pela Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação, o evento teve
como tema “Comunicação é a
Arte de Educar para Conviver”
– assunto abordado durante
todo o ano letivo nas escolas
municipais.

Desfilando pela primeira vez, a estudante da E.
M. Scintilla Exel, Letícia
Oliveira (9), afirmou que
adora utilizar os aparelhos eletrônicos para se
comunicar. “Estou aman-

Dragões
Iguaçuanos
abre desfile
A Banda Marcial Dragões
Iguaçuanos, do Colégio Novo
Horizonte, abriu o desfile dando um show de cidadania com
suas músicas e coreografias.
Em seguida, a Guarda Municipal, agentes do 24º Batalhão
de Polícia Militar, alunos da
Vila Olímpica e do Centro de
Esporte e Lazer da Terceira
Idade também fizeram suas
apresentações.
Mas o show principal ficou
por conta dos estudantes das 30
escolas municipais e três creches públicas de Queimados.
Com cartazes, figurinos e danças especialmente ensaiadas,
os pequenos demonstraram que
entendem muito de comunicação.

Igor Lima/PMQ

Estudantes levaram para a avenida homenagem à comunicação em todas as linguagens

Durante todo o desfile, os estudantes mostraram que não
importa o meio de comunicação, importante mesmo é se
comunicar. As possibilidades
apresentadas destacaram desde
métodos antigos, como a rádio
Novos Rumos – que foi homenageada por diversas escolas por
ser a primeira rádio comunitária
do Brasil e funcionar na cida-

de - aos mais recentes, como as regarem consigo mensagens de
redes sociais.
combate ao bullying virtual e às
fake news.
Inclusão e
De acordo com o secretário da
combate às
pasta, Lenine Lemos, a imporfake news
tância do tema tem sido debatiA Língua Brasileira de Si- da durante todo o ano letivo nas
nais, jornais, televisões, livros, escolas municipais. “Estamos
revistas e telefones também vivendo um momento muito
foram homenageados durante importante na comunicação do
as apresentações. Além de car- Brasil e não podíamos deixar de

Alunos falam da emoção em participar do evento

do representar minha escola nesse desfile. O celular é um dos maiores
meios de comunicação
que eu utilizo, apesar de
ter horário certo para mexer em casa”. De acordo

com a mãe da pequena,
Alessandra Oliveira (39),
a menina insistiu muito
para participar do ato de
civismo. “É o primeiro
ano dela na escola pública e só tenho elogios

a fazer. Graças à dedicação dos professores e
orientadores, o nível de
aprendizado dela evoluiu
muito”, concluiu a moradora do bairro Fanchem.
Outro participante do

desfile, o pequeno Alian
Silva (12), da Escola
Municipalizada
Santo
Expedito, declarou já
ser veterano no evento.
“Gosto muito de participar deste momento tão

falar sobre este tema num evento
tão importante como este. Acredito que a comunicação e a informação verídica também são
fatores importantes para o desenvolvimento da nossa cidade.
Hoje nossos pequenos alunos
apresentaram tudo que aprenderam em sala durante esse período com nossas educadoras”,
concluiu o educador.

importante para nós brasileiros. É um pequeno
gesto para demonstrar
meu amor pela minha cidade e escola”, afirmou o
morador do bairro Santo
Expedito.

Governo debate solução para Procon atende sobre Saque do FGTS
obra de metrô da Gávea

Governo do estado/Divulgação

te momento em busca de
uma solução – afirmou o
governador.
Um estudo parcial realizado por técnicos da
PUC-RJ será entregue, na
próxima sexta-feira, ao
secretário de Transportes,
Delmo Pinho. O material, que está sendo proReunião do governador Wilson Witzel e integrantes de entidades duzido pela universidade
Integrantes da Asso- que é preciso buscar uma sem custos para o estaciação de Moradores da solução rápida para evitar do, apresenta alternativas
Gávea (Amagávea), da riscos à população e aos possíveis e seus prováveis
custos para solucionar o
Pontifícia Universidade imóveis da região.
- O Governo do Estado problema da obra paraCatólica (PUC-RJ) e parlamentares foram recebi- está fazendo todos os es- lisada. “Evidentemente
dos ontem pelo governa- forços necessários para existem caminhos, mas
dor Wilson Witzel para tentar resolver o proble- eles dependem da velocidiscutir a situação da esta- ma do “buraco da vergo- dade de mitigação de risção Gávea, da linha 4 do nha”. Essa é uma questão cos, mas principalmente
metrô, que teve as obras de responsabilidade civil. da disponibilidade de reparalisadas em 2015. No Que bom que a sociedade cursos”, ressaltou o secreencontro, Witzel reiterou está se unindo a nós nes- tário de Transportes.

OMS alerta para estratégias contra o suicídio

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) alertou
para a adoção de estratégias para evitar o suicídio.
Do 183 países integrantes,
apenas 38 pesquisados pelo
organismo, entre eles o Brasil, contam com a medida
nacional de prevenção, Embora represente um aumento
de quase 35% em comparação aos 28 países que, já em
2014, tinham estabelecido
políticas públicas para lidar
com o tema, o resultado ainda é considerado insuficiente pela OMS.
Em um relatório divulgado, ontem, véspera do Dia
Mundial para a Prevenção
ao Suicídio, a organização
alerta sobre a necessidade

dos governantes mundiais
estabelecerem estratégias
nacionais, instituindo medidas preventivas e orientações claras para auxiliar
a população a lidar com o
tema, que costuma ser encoberto por uma nuvem de
preconceitos e incompreensão.
De acordo com a organização, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos, no
mundo. Número que, conforme destaca o relatório,
não representa fielmente a
realidade, já que, para cada
morte devidamente registrada, há muitas outras tentativas e óbitos que não chegam
a ser contabilizados como
suicídios.

Segundo a OMS, apenas
80 dos 183 países-membros
da organização dispõem de
informações de “boa qualidade” sobre o tema, o que
dificulta a elaboração de
uma estratégia nacional eficaz. O autoextermínio já é a
segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos,
atrás apenas dos acidentes
de trânsito, segundo a OMS.
Globalmente, se analisados
os gêneros, o suicídio é a
segunda causa de mortes
entre meninas de 15 a 19
anos (depois de problemas
decorrentes da maternidade)
e a terceira entre garotos da
mesma faixa etária (superada por acidentes de trânsito
e por casos de agressão).

Desde ontem, o Procon
Estadual reforça seu atendimento com dois funcionários da Caixa Econômica para tratar de Saque
ao FGTS. A retirada de
R$500 de contas ativas e
inativas do FGTS foi liberada pela Medida Provisória 889/2019 e poderá ser
feita a partir da sexta-feira,
13 de setembro. O gerente
regional da Caixa, Augusto de Souza, faz uma alerta
aos interessados.
“Os trabalhadores precisam ficar alertas à documentação necessária e
datas que o serviço estará disponível”, afirmou o
Souza. O presidente do
Procon-RJ, Cássio Coelho,
chama a atenção para fraudes que já estão ocorrendo.
“O consumidor não deve
realizar nenhum procedimento por meio de links
enviados por e-mail, SMS
ou Whatsapp. Criminosos estão se aproveitando
desse momento para solicitar dados e terem acesso
à conta - disse Coelho. A
liberação da retirada segue

Reprodução

O gerente regional da Caixa, Augusto de Souza, e presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho
um cronograma estipulado
pela Caixa que vai até 31 de
março de 2020 e que pode
ser consultado através dos
canais eletrônicos, telefone
ou pelo aplicativo FGTS.
O consumidor deve ficar
atento ao procedimento
em que se enquadra. Se
o trabalhador tiver conta
poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. Para quem
possui “cartão e senha

cidadão”, ou apenas a
“senha cidadão” o saque
pode ser feito nos terminais de autoatendimento.
Os demais consumidores
poderão efetuar o saque
diretamente no caixa presencial. Os valores até R$
100 poderão ser retirados
em casas lotéricas, mediante apresentação de
documento de identidade
original com foto e número do CPF.

BRASIL

Mais de 4 mil focos de queimadas no Bioma
AMAZONAS - O sistema
de monitoramento de focos
ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe) informou ontem que
nos primeiros oito dias do
mês de setembro foram registrados 4.935 focos de
queimadas no bioma Amazônia.
O número representa uma
queda de 61% em relação
ao mesmo período no ano
anterior. O dado mais recente do Programa Queimadas
é do último domingo.
O sistema tem atualização
diária. Do início de janeiro

Amanda Perobelli/Reuters

Foco de fogo na floresta amazônica em
Mato Grosso, no dia 4 de setembro
até o dia 8 de setembro de
2019, o bioma Amazônia
acumula 51.760 focos de
queimadas. No mesmo perí-

odo do ano anterior, foram
34.995 focos. O aumento
neste ano é, portanto, de
48%.
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Cadastramento biométrico em Quatis

Prefeitura realiza agendamento para moradores com dificuldades de acesso à
internet. É preciso apresentar documento de identidade e do título de eleitor
Luis Eduardo
(Luisinho)

P

or determinação do
prefeito Bruno de Souza (MDB), a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
começou na última segunda-feira, o agendamento para
o cadastramento biométrico
destinado principalmente aos
eleitores da cidade com dificuldades de acesso à internet.
O agendamento no Centro
Administrativo do Município
poderá ser realizado de segunda a sexta-feira, de 13h30m às
16h30m, mediante a apresentação do documento de identidade e do título de eleitor.
Uma vez marcado o dia do
cadastro, os eleitores deverão
se dirigir ao cartório de Porto
Real, na data e horário agendados.
O prefeito explica que o
agendamento no primeiro andar do prédio da administração municipal (foto) amplia a
parceria firmada entre a prefeitura e a justiça eleitoral no
sentido de cadastrar os dados

biométricos dos eleitores da
cidade até o dia 01º de dezembro, prazo estabelecido para
a coleta das informações. O
cadastro biométrico é proveniente de uma determinação
do Tribunal Superior Eleitoral
e tem como objetivo aumentar
a segurança no processo de
votação e a identificação dos
eleitores.
“A nossa administração está
disponibilizando o agendamento nas instalações da prefeitura no sentido de facilitar
este procedimento aos eleitores
que têm dificuldades de acessar a internet, especialmente
no caso dos moradores da zona
rural. É importante frisar que
a prefeitura vai agendar o dia
e o horário do cadastramento
biométrico junto à página na
internet do Tribunal Regional
Eleitoral. A partir deste agendamento, os eleitores saberão o
dia e o horário nos quais a coleta vai ser efetivada no cartório de Porto Real”, declarou o
prefeito, lembrando que o agendamento só pode ser feito por
meio do endereço eletrônico do
TRE (www.tre-rj.jus.br).

Divulgação/PMq

Os eleitores deverão se dirigir ao cartório de Porto Real, na data e horário agendados

Através da unidade volante do CRAS
Para informar os moradores
da zona rural sobre o agendamento na Prefeitura de Quatis,
a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos divulgará a realização
deste serviço através da unidade volante do CRAS (Centro
de Referência de Assistência
Social), que toda semana presta

Palestra marca Semana da
Educação Infantil em Piraí

A palestra ‘Impactos
da Musicalidade na Educação Infantil – Projeto Pensando na Frente’
aconteceu na manhã de
quarta-feira da semana
passada, no CEAMTEC
–
Colégio
Estadual
Affonsina Mazillo Teixeira Campos, no Centro,
em Piraí. O evento foi
voltado para diretores,
orientadores, professores, auxiliares de creche,
mediadores e inspetores
de alunos que atuam em
educação infantil na rede
municipal de ensino.
O evento faz parte da
Semana Municipal de
Educação Infantil, que
acontece do dia 26 ao dia
30 de agosto, em todas as
escolas de educação infantil da rede municipal
através de diversas atividades, dentro das escolas,

Divulgação/PMP

Evento aconteceu no Colégio Estadual Affonsina
Mazillo Teixeira Campos
com a utilização de brin- da Pastoral da Criança, a
quedos e brincadeiras di- médica Zilda Arns (faledáticas, mostras pedagó- cida em 2010), a Semana
gicas, apresentações para da Educação Infantil tem
a comunidade, Jogos de como objetivo valorizar a
Educação Infantil (JEIP). primeira infância através
Instituída pela Lei nº da garantia da promoção
12.602, de 3 de abril de de ações educativa de
2012, que também criou qualidade, articuladas à
o Dia Nacional da Edu- valorização do papel dos
cação Infantil, comemo- professores que atuam
rado em 25 de agosto, em junto à crianças de 0 a 5
homenagem à fundadora anos de idade.

Saúde de Angra ganha R$ 6 milhões em investimento
A saúde em Angra dos Reis segue avançando. Em breve, a Unidade Mista de Saúde do Frade será
reformada. Já no Parque Mambucaba, será construída a Clínica da
Família, o Centro de Especialidades Médicas (CEM) será reformado e o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) vai ser ampliado. As
obras serão viabilizadas por dois
convênios, no valor de R$ 6 milhões, assinados no fim da tarde da
última segunda-feira, entre a Prefeitura de Angra e a Eletronuclear.
“Este valor será debitado de uma
dívida que a Eletronuclear tem
com o município, relativa a um
compromisso socioambiental pela
aprovação de Angra 3, no valor de
R$ 218 milhões. Estes investimen-

tos vão melhorar a saúde da população do Frade e Parque Mambucaba, especialmente de quem não tem
plano de saúde”, disse o prefeito, ao
lado do vice-prefeito, agradecendo
especialmente a parceria da Eletronuclear para abertura da UPA Infantil Agda Maria que, em dois anos de
funcionamento, já atendeu a mais
de 150 mil crianças.
O presidente da Eletronuclear
frisou que os investimentos são de
importância significativa para a empresa, “Com estas duas unidades
trabalhando como referência, junto
ao Hospital da Praia Brava, vamos
conseguir uma melhoria enorme
no atendimento médico da região.
Eu espero que este seja um ponto
marcante e também uma virada

para que a gente consiga retomar
as atividades junto à Prefeitura
de Angra. Ganhamos nós e ganha, principalmente, a comunidade”, destacou, ao lado dos
diretores de Administração e
Finanças; Técnico e de Operações.
Quem também comemorou
a conquista foi o secretário de
Saúde. “Em nome de toda a
saúde de Angra, eu agradeço
a Eletronuclear por essa parceria. A gente está muito otimista
para continuar o trabalho que
vem sendo feito no 4º distrito.
É um momento muito nobre
para todos nós, especialmente
para os usuários do Sistema
Único de Saúde”, afirmou.

serviços às famílias daquela região na área de assistência social.
Além disso, segundo a diretora de
Proteção Básica da pasta, Irenia
Roselena, a informação vai ser
propagada também nos postos de
saúde e nas escolas dos distritos
de Falcão e São Joaquim, e nas
escolas municipais de Joaquim
Leite e Santana, que também se

localizam na área rural de Quatis.
A parceria entre a Prefeitura de
Quatis e a justiça eleitoral visando à realização da coleta de dados
dos eleitores da cidade foi firmada
no final de julho. Desde o começo de agosto, a prefeitura vem
informando a população sobre
o levantamento em suas mídias
digitais (página na internet e no

facebook); mediante a produção
de reportagens para os meios de
comunicação social com alcance no Município, especialmente
jornais impressos, canais de televisão e emissoras de rádio; e
a afixação de cartazes informativos em escolas municipais, postos de saúde e outras repartições
públicas da cidade.

Resende adquire caminhão comboio
A Prefeitura de Resende, por
meio das Secretarias de Administração e de Desenvolvimento
Rural, adquiriu um caminhão
comboio Ford Cargo para compor a frota municipal. O veículo
pesado foi entregue no Pátio da
Administração Municipal, no
bairro Jardim Jalisco. O novo
veículo foi destinado à Secretaria de Desenvolvimento Rural,
para dar suporte aos serviços
de manutenção das estradas
vicinais e obras, bem como na
logística de outros trabalhos realizados para a conservação da
limpeza do município.
O caminhão comboio, que
transporta combustíveis e produtos como óleos e graxa, se tornará um importante aliado para
os trabalhos de infraestrutura de
abastecimento e lubrificação de
máquinas. A aquisição faz parte
da política de renovação da frota
municipal.
O secretário de Desenvolvimento Rural, Vinicius Cibien de

Divulgação/PMr

Veículo reforça a
Oliveira, explicou que o caminhão
passou a integrar a frota, visando
facilitar os serviços desenvolvidos
com o emprego de maquinário e
seu abastecimento, dentre outras
utilidades.
“O caminhão comboio com
motor diesel 4x2 possui módulo
blindado acoplado para produtos
lubrificantes, tais como: óleo diesel e graxa. O veículo é dotado de
conjunto com abastecedor de óleo
diesel, além de tanque reservatório para coleta e transporte de óleo
com capacidade mínima de 200
litros. Também possui reservatórios para água com capacidades
mínimas de 200 e 700 litros. O ca-

frota municipal
minhão é equipado com esguicho
regulável com mangueira e medidores de óleos lubrificantes analógicos para todos os tipos. O novo
integrante da frota ajudará muito
no abastecimento e lubrificação
das máquinas e demais trabalhos
de logística. A aquisição do transporte próprio gera economicidade
aos cofres públicos, além de agilizar os serviços previstos no cronograma de obras da Prefeitura.
Durante este processo de modernização, a pasta já foi contemplada com quatro retroescavadeiras, entregues no ano passado, e
uma motoniveladora (Patrol) em
fevereiro de 2019.

Volta Redonda capacita profissionais de
educação física durante jogos estudantis
A Prefeitura de
Volta
Redonda
oferece três cursos de capacitação
gratuitos para os
profissionais
de
Educação
Física
do município durante a realização
dos Jogos Estudantis (Jevre 2019). O
primeiro workshop
realizado na tarde
da última segunda-feira abordou o
tema ‘Fundamen-

tos básicos do basquete e metodologia
de treinamento para
equipes nas categorias de base’ na
tarde desta segunda-feira, dia 02, no
Ginásio Poliesportivo do Clube dos
Funcionários, parceiro da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer nesta
capacitação.
A palestra, ministrada pelo profes-

sor Daniel Muller
Lima, o Dagobel,
reuniu cerca de 30
profissionais
de
Educação Física e
estagiários das secretarias
municipais de Educação
(SME); Esporte e
Lazer (Smel); e Fevre (Fundação Educacional de Volta
Redonda); além de
professores de escolas particulares,
inscritos no Jevre.
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Áries
Seja flexível para lidar
com as mudanças e com
os imprevistos tanto para
desenvolver
projetos
quanto para se relacionar
com os amigos. A vida pede de
você desenvoltura no campo das
ideias, porque isso vai ajudá-lo a se
encontrar profissionalmente.

Touro
As

mudanças

planos

e

de

as

ideias

proporcionam

novos

rumos!

Tudo

isso

mexe muito com você

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 098/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09 horas, do dia 20 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 098/2019
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo me-

nor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA para atender a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte
integrante do Processo Administrativo nº 4066/2019. 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$ 197.637,60 (cento e noventa
e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta
centavos).
Porto Real, 09 de Setembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

e pode acentuar a ansiedade. Seja leve
e flexível. É momento de refazer as
malas e de desenvolver a autonomia
e independência.

Gêmeos
A vida pede de você
abertura para novas
ideias e também para
o campo filosófico.
Tenha atenção com
as mudanças bruscas na tentativa de
alcançar logo os resultados. Dê um
passo de cada vez. É imprescindível
renovar as crenças.

Câncer

Para desenvolver os
projetos que você
tem
mente,
pode
haver
complicações
com
trabalhos
de
equipes ou com a convivência com
algumas pessoas. A vida pede de você
desprendimento e transformações.
Tenha atenção com imprevistos.

Leão
O
relacionamento
passa por mudanças e
a pessoa amada não se
sente encaixada. Busque
analisar as necessidades
de ambos e avaliar se estão na mesma
frequência de ideias. Os projetos
podem interferir e mexer com o futuro
da relação.

Virgem
Há
mudanças
no
trabalho. Esteja aberto
a novos rumos e a novas
formas de desenvolver
as suas capacidades.
A vida pede que você
seja flexível. Tenha atenção com
decisões precipitadas, mas é fato que
as mudanças, de fato, irão acontecer.

Libra

O(s) filho(s) passa(m)
por
inovações
e
mudanças.
É
importante
avaliar
as circunstâncias e
permitir que as mudanças aconteçam
da melhor forma. O mesmo pode
acontecer com o namoro e com a
forma de desenvolver os seus talentos.

Escorpião
Tenha atenção com
o
controle.
Você
vai perceber que é
impossível
controlar
o incontrolável. A sua
atuação em família pode seguir com
afastamentos ou desprendimento. Seja
flexível para encarar as mudanças e as
relações em família.

Sagitário
É importante avaliar
como é possível atuar
com algumas pessoas
que interferem em seu
trabalho ou na sua
rotina. A vida pede de
você conexão com novos ideais e
valores; somente será possível fazer
diferença. Reflita sobre a necessidade
de fazer alguns cursos. Tenha atenção
no trânsito.

Capricórnio
O céu aponta algum
tipo de encerramento
profissional.
A
experiência pode tocar
os recursos materiais
ou algum tipo de investimento. Tenha
atenção aos imprevistos e a situações
que pedem de você flexibilidade e
desenvoltura.

Aquário
Tenha atenção com
a pressa e com a
necessidade
de
mudança. Cuide da
sua imagem e do seu
físico. A vida pede de
você desenvolvimento para lidar com
novos projetos, além de congruência
em suas ações.

Peixes
Existe o desejo de se
afastar de algumas
pessoas
próximas.
Tudo bem fazer isso,
mas antes é preciso
entender por que está vivendo isso e
por que o afeta tanto. A vida pede de
você novas elaborações emocionais. O
autoconhecimento é fundamental.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B E L F O R D PORTARIA Nº3974/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMROXO
BRO DE 2019.
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
09 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM
Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, do
10/09/2019 – CÓD-PMBR 167.
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo
CC-11, da Secretaria Municipal de Conservação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – MANOELA PEREIRA ALENCAR DE MELLO
SEMAD
LUIZ CARLOS FERNANDES NEGRÃO
PORTARIA Nº3966/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3909 e 3910/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, publicada em 07/09/2019.
PORTARIA Nº3967/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3203 e 3209/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, publicada em 27/08/2019.
PORTARIA Nº3968/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
BIANCA CÂNDIDA GONÇALVES
MARCIO PHELLIP BRAZ PENHA
MARCIO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS
PORTARIA Nº3969/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de
Educação.
ELIZIA DE SOUZA
ALAN BERNARDO DE OLIVEIRA
MARIZETE MEDAUAR DOS SANTOS
PORTARIA Nº3970/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
GIANLUCA CARDOZO PIRES
DENIZE SOUZA ABILIO
PORTARIA Nº3971/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de
Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de
Educação.
TALITA DE SOUZA GOMES
THAYLON PAULO DE SOUSA GREGORIO
PORTARIA Nº3972/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
para exercerem do cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG na Secretaria Municipal de Educação.
HEROS SAINATO GUIMARAES
ROSANA SANTANA DE LIMA
PORTARIA Nº3973/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de
Educação.
SHEILA FERREIRA DO AMARAL
ELAINE BORGES DOS SANTOS
FABIANA DA SILVA ALMEIDA
LEANDRA RIBAMAR DA CRUZ DA SILVA
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR
RAFAELA FIGUEIREDO DA SILVA MELO
FLAVIA CRISTINA DA SILVA DIAS
TATIANA PEIXOTO FLORES
WESLEY MOREIRA ESCOLACIO
BRUNO DE OLIVEIRA

BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DAIANA LINO SOUZA RIBEIRO DA
SILVA, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3984/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
PORTARIA Nº3975/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, REINALDO DOS SANTOS, do
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados,
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de PORTARIA Nº3985/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMServiço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
Conservação.
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
FERNANDO CALADO GUEDES
Orgânica Municipal, MARCO AURELIO RIBEIRO, para
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
WALDEVINO APARECIDO DA CRUZ
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
GILBERTO DA COSTA MORAIS
TERESA CRISTINA DE LIMA BRAGA
PORTARIA Nº3986/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMPORTARIA Nº3976/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
BRO DE 2019.
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE EDUARDO SILVA, do cargo
Orgânica Municipal, CARLOS LEANDRO ROSA CHA- em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC11, da Secretaria Municipal de Educação.
GAS, do cargo em comissão de Assessor de Serviço
I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de ConserPORTARIA Nº3987/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMvação.
BRO DE 2019.
PORTARIA Nº3977/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrBRO DE 2019.
gânica Municipal, GEORGE FERREIRA BORGES, para
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
Orgânica Municipal, VALDEMIR HENRIQUE SANTOS símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
SILVESTRE , para exercer o cargo em comissão de
PORTARIA Nº3988/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMAssessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria
BRO DE 2019.
Municipal de Conservação.
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
PORTARIA Nº3978/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, JEAN CARLOS EUSTAQUIO DA
BRO DE 2019.
Exonerar a contar de 01 de setembro de 2019, com ROCHA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do
cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo PORTARIA Nº3989/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
CC-11, da Secretaria Municipal de Saúde.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com funDIALTEIA REGOLO BAPTISTA
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrANGELICA APARECIDA BAPTISTA RAMOS
gânica Municipal, ANDERSON MOREIRA, para exercer
VANESSA SANTOS NEGREIROS
o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo
PORTARIA Nº3979/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
BRO DE 2019.
Nomear a contar de 01 de setembro de 2019, com PORTARIA Nº3990/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMfundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei BRO DE 2019.
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
para exercerem o Cargo em comissão de Assessor de fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Orgânica Municipal, RONALDO BASTOS BATISTA, do
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo
Saúde.
CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
JULIANA DE CASTRO RAMOS RABELO
JACQUELINE DE MORAIS LOPES
PORTARIA Nº3991/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMIGOR GOMES LEMOS
BRO DE 2019.
PORTARIA Nº3980/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 01 de stembro de 2019, com gânica Municipal, WAGNER DO NASCIMENTO FRANfundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei ÇA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de
Orgânica Municipal, GABRIEL DA SILVA ALVES, do Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Educação.
Educacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal de
PORTARIA Nº3992/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMEducação.
BRO DE 2019.
PORTARIA Nº3981/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun- Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- para exercerem o cargo em comissão de Assessor de
gânica Municipal, GUSTAVO HENRIQUE PAULA DOS Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Asses- Saúde.
sor Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG, ALESSANDRO DA SILVA KREM
AMANDA NUNES DA SILVA
na Secretaria Municipal de Educação.
ANGÉLICA JACINTO PACHECO
PORTARIA Nº3982/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- ARTHUR DE SOUZA BRANDÃO
EATRIZ CORREA FONTES
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com BRUNA DUARTE DOS SANTOS KREM
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei DAIANA ARAÚJO DA SILVA
Orgânica Municipal, MONIQUE LIMA SOUZA RIBEIRO INGRID DE LINS SILVA
DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Asses- JOSÉ ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO
sor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Munici- JOSÉ HENRIQUE VICENTE THEODORO
LARISSA SANTOS CASA NOVA
pal de Educação.
LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
PORTARIA Nº3983/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- MAX PATRICK LOPES KREM
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

FILÉ DE PEIXE ASSADO
Ingredientes
500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro) / 4 batatas grande
descascada em rodelas
de 0,5 centímetro de espessura / 2 tomates picadinhos / 1/2 pimentão(se
ele for grande)
1 cebola média picada em cubos / 1 colher
(sopa) cheia de alcaparras / cheiro-verde a gosto
/ coentro a gosto (opcional) / 1/2 colher (sopa)
de sal / 1 dente de alho
(pequeno) bem espremido / azeite a gosto

Modo de preparo
Tempere o filé de peixe
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola,
pimentão e alcaparras e
tempere com um pouco
de sal e junte o cheiro
verde e coentro
Reseve
Unte um refratário com
azeite, e forre com as batatas cruas
Cubra as batatas com
o peixe e por cima distribua a mistura do tomate
Regue com bastante
azeite e leve ao forno
por mais ou menos 30 a
40 minutos
Quando secar o líquido
que acumula no fundo
da forma quando está
assando e ficar dourado
está pronto
Sirva com arroz intergal
ou branco, é uma delícia!

MOQUECA DE PEIXE
Ingredientes
4 postas de cação ou
garoupa (700 gramas) /
suco de 1 limão / 1 cebola grande cortada
em rodelas / 1 pimentão
vermelho cortado em rodelas / 1 pimentão verde
cortado em rodelas/ 2
tomates maduros cortados em rodelas / 2 colheres (sopa) de coentro
picado / 200 ml de leite
de coco / 1 colher (sopa)
de azeite de dendê / 2
tabletes de caldo de camarão

Modo de preparo
Lave bem o peixe, regue com o suco de limão e deixe descansar
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande,
coloque o peixe, a cebola, os pimentões, os
tomates e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de
caldo de camarão, misture-os ao leite de coco
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo,
com a panela parcialmente tampada, por 20
minutos
Mexa algumas vezes
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

MILTON DE PAIVA SILVA
ISSEIAS DOS SANTOS VIEIRA
NÚBIA TELES PEREIRA
RENAN MATIAS PEREIRA
ROBSON ALAM FERREIRA MACIEL
VANESSA DE ANDRADE LOYOLA THEODORO

LUÃ DA SILVA CANDIDO
REGINALDO ALVES
COSME ALEXANDRE TEIXEIRA SEBASTIANA
VERA APARECIDA TEODORO DOS SANTOS
JULIANA DE ANDRADE SILVESTRE
GRAYCE DE MORAIS PEIXOTO

PORTARIA Nº3993/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, ANDERSON PEREIRA DA SILVA,
para exercer o cargo em comissão de ADMINISTRADOR DE POLICLÍNICA, símbolo CC-5, na Secretaria
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº3999/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal
Educação.
EDGAR PEREIRA DOS SANTOS
PORTARIA Nº3994/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- CARLOS EDUARDO PEREIRA CORREA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- PORTARIA Nº4000/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMdamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- BRO DE 2019.
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para Nomear, a contar desta data, com fundamento do disexercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
ço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal Educação. os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
LENO SOARES MACHADO
em comissão de Assessor Estratégico de Gestão EduSARA ARCANJO DE OLIVEIRA
cacional, símbolo AEG, na Secretaria Municipal EducaRAFAEL MOURA DA SILVA
ção.
VANDA VIANNA CARVALHO MELLO
GABRIELLA SANTANA DE OLIVEIRA
EDNA DA SILVA
JUZIER LACERDA DE OLIVEIRA
MARINE DA SILVA COSTA
ELISANGELA CORDEIRO
JÉSSICA DE SOUSA CACIANO
ANDREA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA
HELENA CRISTINA DA SILVA
RONALDO DE SOUZA CARVALHO
LUCAS VITÓRIO DA SILVA
JUCIER LACERDA DE OLIVEIRA
KEZIA CENI DE ALMEIDA CAMPOS
LEIDE DA LUZ ANDRADE PEÇANHA
PORTARIA Nº4001/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3995/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- Nomear, a contar de 01 de setembro 2019, com funBRO DE 2019.
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrNomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servigânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para ço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal Educação.
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi- LINDAURA GAUDÊNCIO DO NASCIMENTO CORRÊA
ço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal Educação. RODRIGO SILVA VIANA
ROSILENE FIDELIS DA SILVA
ALEXIA NEVES DOS SANTOS
ENDERSON FREITAS
JOSÉ WILTON PEREIRA LEITE
SÂMIA DA SILVA RODRIGUES
FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA
CARLOS HENRIQUE ALVES DE MORAES
VITORIA SANTANA DE OLIVEIRA
ARGEU VALENTE BRAGA
ROSINEI BOTELHO DE FREITAS SOARES
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
MARIA ALICE DA SILVA JOÃO
VANESSA FERREIRA GOMES
WILLIAM SOARES DA SILVA
LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA
CARLOS VITORINO DE AZEVEDO
EVERTON DA CONCEIÇÃO COSTA
LUCAS DE ALMEIDA SOUZA
PORTARIA Nº4002/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMCRISTIANE CERQUEIRA TALON DA SILVA
BRO DE 2019.
ELAINE MARTINEZ DOS SANTOS
Nomear, a contar de 01 de setembro 2019, com fundaDALVA DE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniLUANA DE OLIVEIRA COSTA
ca Municipal, EDSON LUCAS CORDEIRO FILHO, para
DOUGLAS NADAES CHAGAS DA SILVA
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I,
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal da Casa Civil.
PORTARIA Nº3996/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº4003/SEMAD/2019 DE 09 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- Nomear, a contar de 01 de setembro 2019, com fundagânica Municipal, SIMONE DO NASCIMENTO SILVA, mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânipara exercer o cargo de Diretor da Creche Municipal ca Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exerTania Maria da Silva Lima, símbolo CC-7, na Secretaria cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
Municipal Educação.
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal Educação.
ARMANDO LUIZ CORDEIRO
PORTARIA Nº3997/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- LEONARDO FONSECA SANTOS
BRO DE 2019.
JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- ANDERSON CLAUDIO DA SILVA VAZ
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ- GLAUCIA NEVES SILVA
nica Municipal, VITÓRIA CRISTINA LORIVAL DA FONSECA, para exercer o cargo de Vice-Diretor da Creche PORTARIA Nº4004/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMMunicipal Tania Maria da Silva Lima, símbolo CC-9, na BRO DE 2019.
Secretaria Municipal Educação.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº3998/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM- MANOELA PEREIRA DE ALENCAR, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- Secretaria Municipal Educação.
damento do disposto 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 Educação.
CHARLENE FARIAS DA SILVA
SILVANA RAMOS SILVA DE FARIAS
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
JULIA DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA
RAQUEL L DA SILVA
ISABELA GADELHA DE FARIAS
VITORIA SOUZA DA SILVA
ANDRESSA DIAS ANA
LILIAN SANTOS DE OLIVEIRA
GABRIELLE GALDINO MACHADO
GABRIELA CRISTINO SEBASTIAN
ALINE DA SILVA AUGUSTO
SANDRA MARIA DOS SANTOS ANGELO
ANA CAROLINE RAMOS DO NASCIMENTO
TAISA TAVARES DE OLIVEIRA
VERA REGINA TEODORO CORDEIRO
SONIA PEREIRA CONCEIÇÃO
FRANCIS REIS DA SILVA
SIMONE AMORIN DA SILV
GILBERTO DIAS
MICHELI FIDELIS CAVALCANTI DA SILVA
MARCIA DA SILVA LOBO
PRISCILA SILVA SCHNEIDS
EDIVANIA VITORINO DA SILVA
LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA
ALESSANDRO FERREIRA NOGUEIR
FABIANE CAMPAQNUCCI DE SOUZA
JESSICA DA ROSCA PEREIRA

PORTARIA Nº4009/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir, EDSON ROCHA DE LIMA e WILLIAM DA SILVA
ROCHA, da PORTARIA Nº3950/SEMAD/2019 DE 06
DE SETEMBRO DE 2019, publicada em 07/09/2019.
PORTARIA Nº4010/SEMAD/2019 DE 09 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 Técnico
de Planejamento, símbolo CC-4, na Casa Civil.
EDSON ROCHA DE LIMA
WILLIAN DA SILVA LOPES
PORTARIA Nº4011/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, DAIANE DA SILVA SOUZA, do
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº4012/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, MIZAEL ROSA GOMES, para
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
ERRATAS:
NA PORTARIA Nº3952/SEMAD/2019 DE 06/09/2019,
PUBLICADA EM 07/09/2019
ONDE SE LÊ: IVONETE PEIXOTO;
LEIA-SE: IVONETE PEIXOTO.
NA PORTARIA Nº 3946/SEMAD/2019 DE 06/09/2019,
publicado em 07/09/2019.
Onde se lê: ELCIO RIBEIRO;
Leia-se: ELÇO RIBEIRO.
NA PORTARIA Nº 3950/SEMAD/2019 DE 06/09/2019,
publicado em 07/09/2019.
Onde se lê: WILLIAM DA SILVA ROCHA;
Leia-se: WILLIAM DA SILVA LOPES.
NA PORTARIA Nº 3578/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
publicado em 04/09/2019.
Onde se lê: MICHELE SOBRAL RIBEIRO
Leia-se: MICHELI SOBRAL RIBEIRO
Onde se lê: VALERIA PEREIRA PEREIRA;
Leia-se: VALERIA TAVEIRO DO NASCIMENTO.
NA PORTARIA Nº 3529/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
publicado em 04/09/2019.
Onde se lê: FERNANDO ANTONIO MARTINS JUNIOR;
Leia-se: FERNANDO ANTONIO MARTINS DUARTE
JUNIOR.
NA PORTARIA Nº 3533/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
publicado em 04/09/2019.
Onde se lê: RODRIGO RIBEIRO MAURICIO;
Leia-se: RODRIGO RIBEIRO DUTRA.
Onde se lê: ODAN PEREIRA CHAVES;
Leia-se: ODAN OLIVEIRA CHAVES.
NA PORTARIA Nº 3535/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
publicado em 04/09/2019.
Onde se lê: GLAUCO PAZ;
Leia-se: GLAUCO DE SOUZA PAZ.

PORTARIA Nº4005/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, do
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
CC-8, na Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº3490/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº4006/SEMAD/2019 DE 09 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, JESSICA OLIVEIRA SOUZA, do cargo em
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na
Secretaria Municipal Educação.

NA PORTARIA Nº3944/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019. Publicada em 07/09/2019
ONDE SE LÊ: THALES HENRIQUE DA SILVA TRINDADE;
LEIA-SE : THALLES HENRIQUE DA SILVA TRINDADE.

NA PORTARIA Nº 3490/SEMAD/2019 DE 02/09/2019,
publicado em 03/09/2019.
Onde se lê: FERNANDO DA SILVA JUNIOR;
Leia-se: FERNANDO GOMES DA SILVA JUNIOR.

ONDE SE LÊ: ANDREZA FELIPE DE SOUZA;
LEIA-SE : ANDREZA FELIPE DE SOUSA.

PORTARIA Nº4007/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
NA PORTARIA Nº3949/SEMAD/2019 DE 06 DE SEExcluir, AMANDA FERREIRA DA SILVA NUNES, da TEMBRO DE 2019. Publicada em 07/09/2019
PORTARIA Nº3479/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEM- ONDE SE LÊ: RODRIGO DOS SANTOS MENEZES;
BRO DE 2019, publicada em 03/09/2019.
LEIA-SE : ROMILDO DOS SANTOS MENEZES,
PORTARIA Nº4008/SEMAD/2019 DE 09 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 Executivo,
símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania.

NA PORTARIA Nº3946/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019. Publicada em 07/09/2019
ONDE SE LÊ: RAISSA SILVA DE ARAUJO;
LEIA-SE : RAISSA SILVA DE ARAUJO OLIVEIRA.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
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duque de caxias

Dudu e Vitinho exaltam grupo
na vitória sobre o São Gonçalo
Jogadores falam sobre a parceria no gol contra os gonçalenses

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Q

uando tudo encaminhava para
um 0 a 0 no Marrentão, aos 47 minutos,
no chamado “apagar das
luzes”, uma dupla que
entrou no segundo tempo
apareceu para dar a vitória ao Duque de Caxias
sobre o São Gonçalo por
1 a 0: Dudu e Vitinho. O
primeiro já é ídolo do clube e conhecido pelo torcedor, enquanto o segundo, tem apenas 23 anos
e quer fazer sua história
com a camisa do Tricolor
da Baixada. Nas graças do
povo, Vitinho fala sobre a
parceria no momento do
gol e exalta o grupo pela
conquista de mais três
pontos no Carioca Série
B1.
– Graças a Deus eu consegui fazer o gol no finalzinho com um passe do
Dudu. Quero agradecer
a ele e toda equipe que
acreditou em mim. Des-

de a minha primeira vez
no profissional o professor
Mário acreditou no meu
potencial e hoje eu pude
ajudar o time – comemorou Vitinho.
Ainda na véspera do
jogo contra o São Gonçalo, Dudu estava animado
por ter sido relacionado
para o confronto. Após entrar no segundo tempo, o
atacante, que já fez tantos
gols pelo Tricolor, conseguiu achar um belo passe
para Vitinho marcar o seu
primeiro como profissional
do Duque de Caxias. Feliz
com tantas realizações, o
atacante tricolor vibra com
o gol do companheiro e
também parabeniza o elenco pelo triunfo.
– Primeiramente agradecer a Deus por ter me
dado a oportunidade de
ter a visão do passe ao Vitinho, e ele foi muito feliz
ao bater de primeira para a
gente sair com a vitória. O
time todo está de parabéns
pela entrega e luta – disse
Dudu.

Arthur Barreto / DCFC / AMS

Vitinho (E) agradece ‘aos céus’ o primeiro gol como profissional no Tricolor da Baixada
Confiança! Sim, essa é
a palavra que não falta no
vocabulário da dupla do
Duque de Caxias. Mesmo sabendo que a vitória
vem para elevar o estado
de espírito do elenco ainda mais, os dois jogadores
sabem que no Carioca B1
não dá para respirar; já tem
que pensar no próximo de-

safio. Focados em ajudar
o Tricolor na busca pelo
acesso, Vitinho fala sobre
a importância da vitória e
Dudu já projeta a partida
contra o Nova Cidade.
– Dá muita confiança. A
gente vem brigando para
poder ficar nas primeiras
posições e essa vitória ajuda muito a dar ainda mais

confiança ao nosso time
para as próximas partidas
– analisou Vitinho.
– A gente tem que ter os
pés no chão e entrar ligado
e confiante para não ter nenhum tipo de erro que venha prejudicar a nossa atuação lá, e se Deus quiser
ir para conquistar os três
pontos – finalizou Dudu.

Na liderança do Grupo
B da Taça Corcovado
com 15 pontos, o Duque de Caxias vai até
Nilópolis para enfrentar
a equipe do Nova Cidade, nesta quarta-feira
(11), às 15h, no Estádio
Joaquim Flores. (Fonte:
Sidney Araujo/Site Oficial / DCFC)

