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o abraço especial desta terça 
(10) vai para aline Cunha, de Bel-
ford Roxo. Poetisa e professora 
de língua portuguesa, a talentosa 
comemora mais um ano de vida 
cercada pelo carinho dos familia-
res e os votos de ‘feliz aniversário’, 
dos colegas de poesia e magistério. 
aquele abraço, aline!!! 

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

Padre Perereca vai sambar na Intendente Magalhães
 MaRi Penedo / divulgação

Hoje, o TopShop-
ping recebe o cantor 
lucas Brito no palco 
do Top Music. Can-
tor, músico e compo-
sitor, lucas é nasci-
do e criado em nova 
iguaçu, na Baixada 
Fluminense, e come-
çou a carreira musical 
como guitarrista da 
banda Mafra, a qual 
ainda faz parte.

Influenciado pelas 
bandas nacionais e 
internacionais, como 
legião urbana, Char-
lie Brown Jr., Capital 
inicial, imagine dra-
gons, Bon Jovi, Pearl 
Jam e Foo Fighters. 
lucas se apresenta-
rá às 19h, na praça 
de alimentação do 
3º piso - expansão. 
O TopShopping fica 
na av. gov. Roberto 
Silveira 540, Centro 
– nova iguaçu. Tele-
fone: (21) 2667-1787.

Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

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

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 ve-
rônica 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 guar-
diões de casais. Se tornou 
Mestre-Sala no projeto Mi-
nueto do Samba, coordena-
do por viviane Martins e 
Carlinhos Brilhante, quan-
do recebeu o convite para 
o arrastão de Cascadura, 
onde desfilou em 2019.

verônica sempre acom-
panhou a carreira e prepa-
ração da amanda Poblete e 
há sete meses começou no 
mesmo projeto que Khaleb. 
atualmente com 49 anos e 
quase 100kg nunca imagi-
nou que fosse se tornar uma 
Porta-bandeira.

a preparação do novo 

casal não será diferente dos 
demais e terá muitas parce-
rias. a parte de resistência 
física ficará por conta do fi-
sioterapeuta Wesley Freitas. 
os professores do Minueto do 

Samba ajudarão na postura e 
finalizações. A parte coreo-
gráfica fica com Debora San-
tos, 1º PB da união do Parque 
acari, Hugo Cezar, da Sosse-
go, 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”.

divulgação

o lobo Forte 
da leopoldi-
na já tem seu 

samba-enredo para o 
Carnaval 2020. a in-
dependentes de ola-
ria escolheu a obra 
durante a final, ocor-
rida no último sá-
bado (7). a parceria 
composta por drum-
mond, gabe Samba, 
Toinho, alexandre 
Macaquinho, Ren-

ne Barbosa, Tuninho, 
guilherme Macedo, 
Samuel Coelho, Jota 
Montalvão e adriel 
Coelho, com partici-
pação especial de gil 
Branco e Ribamar, 
venceu o concurso e 
será o hino que a esco-
la levará para a inten-
dente Magalhães.

durante o evento, a 
escola apresentou o seu 
novo intérprete oficial, 
Charles Silva, que as-
sume o posto de Rodri-
go Santos, que seguirá 

na escola. “Para mim 
é uma honra imensa 
fazer parte de uma es-
cola querida por todos 
no mundo do sam-
ba. Chego para somar 
com essa comunidade 
maravilhosa e tenho 
certezas que realizare-
mos mais um grandio-
so desfile”, revelou a 
nova voz da escola.

além da apresenta-
ção dos segmentos, a 
escola contou com a 
participação da velha 
guarda da imperatriz 

leopoldinense. Con-
vidados como elymar 
Santos, os carnavales-
cos 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 indepen-
dentes de olaria abre 
os desfiles da segunda-
-feira ‘gorda’ na inten-
dente Magalhães.

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 mo-
raram um tempo, até poderem se mudar para região 
mais nobre. Seu apolônio, 75 anos, vizinho do apar-
tamento ao lado, é um dos mais revoltados com o que 
passou.

.*****************************************

Birita na ideia e brigas com o marido
“nos meus ouvidos ainda estão os gritos da mu-

lher 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. “Quan-
do eles se mudaram do prédio fizemos churrasco para 
festejar a volta do sono tranquilo”, finaliza o idoso.

este colunista e 
o incentivador do 
esporte e cultura 
no bairro Prata, 
em nova igua-
çu, Cláudio Car-
neiro, durante o 
FutChurrasco do 
vasquinho da Pra-
ta. o evento acon-
teceu no sábado, 
7 de setembro, e 
teve muita gente 
presente. valeu!!! 



geral

vereador foi morto a mando 
do tráfico, afirma Polícia civil 

GERAL

Ele foi morto com pelo menos sete tiros quando estava em um bingo 
na localidade conhecida como Campo do UTA, no Bairro Fazendinha
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Paulo HenRiQue CaRdoSo / inTeR Tv RJ/RePRodução 

ExEcução Em ArAruAmA 

ex-presidente do tce diz que 
recebeu propina de Pezão Papel da psicologia no SuaS 

é discutido em Belford roxo divulgação/TCe-RJ

RaFael BaRReTo/PMBR

parentes e amigos do vereador Ciraldo Fernandes em frente à Câmara Municipal

 Ex- presidente do tCE, Jonas Lopes, é ouvido na Justiça Federal 

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

Traficantes de Duque 
de Caxias assassi-
naram o vereador 

Ciraldo Fernandes da Sil-
va (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 bin-
go 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, 

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.

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 

a Secretaria de as-
sistência Social e Ci-
dadania de Belford 
Roxo realizou na úl-
tima segunda-feira 
mais um encontro de 
técnicos do SuaS 
(Sistema Único de 
assistência Social). 
dessa vez, o evento, 
que aconteceu no au-
ditório 2 da uniabeu, 
discutiu as contribui-
ções da Psicologia 
dentro do SuaS. a 
superintendente de 
Proteção Social Bá-
sica da Secretaria de 
estado de desen-
volvimento Social e 
direitos Humanos, 
psicóloga, professora 
e mestre em serviço 
social, Soraya Caval-
canti, palestrou sobre 
o assunto para mais 
de 60 coordenadores, 
técnicos de referência 
dos SuaS e os novos 
servidores (adminis-
tradores, 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 assis-
tência Social e Cida-
dania, diogo Bastos, 
o encontro foi alusivo 

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.

em depoimento à Jus-
tiça Federal ontem, o  
ex-presidente do Tribu-
nal de Contas do estado 
(TCe), Jonas lopes, de-
clarou que recebeu pro-
pina parcelada na gestão 
do ex-governador luiz 
Fernando Pezão. Segun-
do ele, benefício girava 
em torno de 1% do valor 
das obras e foi paga divi-
dida por conta da dificul-
dade no fluxo financeiro.

Jonas disse ainda que 
os conselheiros da Cor-
te 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 paga-
mento ficou mais difícil 
por conta da lava Jato. 
o estado já enfrentava 
a crise financeira e Pe-
zão replicou o esquema 
de seu antecessor, Sérgio 
Cabral (MdB). lopes 
afirmou também que, 
mesmo de licença médi-
ca para tratar um câncer, 
o ex-governador autori-

zou o pagamento de pro-
pina. 

a defesa de Pezão dis-
se em nota que o ex-go-
vernador negou, “vee-
mentemente”, que tenha 
recebido propina, e cha-
mou 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 ope-
ração Boca de lobo, que 
prendeu o ex-governador 
luiz Fernando Pezão 
(MdB). Renato Che-
bar, doleiro que disse ter 
administrado uS$ 100 
milhões de Cabral, tam-
bém foi ouvido. além 
dele e de Jonas lopes, 
ex-presidente do TCe; 
seriam ouvidos ainda 
Jonas Lopes Neto, fi-
lho do ex-presidente do 
TCe; Carlos Miranda, 
operador de Sérgio Ca-
bral; Renato e Marcelo 
Chebar, doleiros; alvaro 
novis, doleiro; e Ricardo 
Pernambuco, ex-Carioca 
engenharia. 

ao dia do Psicólogo 
(27 de agosto). “deci-
dimos então discutir o 
papel e função do pro-
fissional 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 pro-
veitoso. Com esse des-
dobramento, iremos 
amadurecer na cabe-
ça dos nossos profis-
sionais, que cada um 
tem sua função e im-
portância no SuaS”, 
destacou diogo que 
ainda informou que 
em 2017, foram rea-
lizados 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 Bá-
sica da Secretaria de 
estado de desenvolvi-
mento Social e direi-
tos Humanos, Soraya 
Cavalcanti, trouxe 
para o encontro contri-
buições e desafios do 
psicólogo no Sistema 
Único de assistência 
Social. “ainda em co-
memoração ao mês da 
psicologia, debatemos 
a psicologia como ci-
ência para o SuaS”, 
explicou. a psicólo-
ga 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 con-

tribuições e desafios 
foram: participar de 
projetos, pesquisas e 
discussões que repen-
sem as práticas nos 
equipamentos e que 
colaborem para a supe-

ração dos antecedentes 
históricos da prática 
socioassistencialistas 
fortalecendo assim o 
modelo do SuaS; in-
tervir por meio da po-
lítica social nos pro-
cessos de sofrimentos 
instalados nas comu-
nidades, nos territó-
rios onde as famílias 
estabelecem seus laços 
mais significativos; 
decodificar o que sig-
nificam os diferentes 
níveis de complexida-
de da proteção social 
num cenário de inten-
sas desigualdades so-
ciais; Desafio de uma 
atuação interdiscipli-
nar; atuar na perspec-
tiva de uma psicologia 
comprometida com a 
transformação social; 
atuar na perspectiva 
de valorização da ex-
periência subjetiva do 
sujeito contribuindo 
para fazê-lo reconhe-
cer a sua identidade; e 
muitos outros itens.
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Campanha une profissionais da Prefeitura em ciclo de palestras sobre 
o tema para jovens e adolescentes de escolas da rede municipal 

Meriti faz ação para prevenir suicídio 

em comemora-
ção ao Setembro 
amarelo, campa-

nha 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 aconte-
ceu no Colégio estadual 
doutor aníbal viriato de 
azevedo.

as palestras foram 
realizadas pelas pro-
fissionais do Centro de 
atenção Psicossocial 
infantojuvenil (Capsi) 

edital do concurso i
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. 

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 amea-
çada em redes sociais.

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.

RePRodução/elizeu PiReS

Hipossuficiência II
outras 5 vagas serão 

reservadas aos candidatos 
com hipossuficiência eco-
nômica, conforme disposto 
no artigo 1º, da lei estadu-
al nº 7.747, de 16 de outu-
bro de 2017, devendo ser 
observadas as exigências 
contidas no subitem 5.3 do 
edital do concurso.

a assembleia legislativa do estado do Rio (alerj) 
inaugurou na última sexta-feira iluminação artística espe-
cial em apoio à campanha nacional do Setembro amare-
lo 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.

‘Setembro amarelo’ na Alerj

reserva ii
o Xlviii Concurso 

para ingresso na Magis-
tratura de Carreira do 
TJRJ oferece 50 vagas, 
sendo 3 reservadas aos 
candidatos com deficiên-
cia, conforme artigo 73 
da Resolução nº 75/2009, 
10 delas destinadas aos 
candidatos negros. 

Preliminar
a inscrição prelimi-

nar deve ser feita no 
site da vuneSP, atra-
vés do endereço www.
vunesp.com.br, no pe-
ríodo de 18/09/2019 a 
25/10/2019. o valor da 
taxa de inscrição preli-
minar é de R$ 250.

a 19ª edição da Bie-
nal internacional do 
livro do Rio de Janei-
ro terminou ontem sob 
uma nuvem de polê-
mica envolvendo uma 
obra  com temática ho-
mossexual. entretanto, 

essa tempestade não 
chegou a causar estra-
gos ao evento, que foi 
fechado com chave de 
ouro. o balanço positi-
vo mostra que as pes-
soas estão lendo mais e 
buscando mais conhe-

cimento. Segundo os 
organizadores, durante 
os dez dias da Bienal, 
passaram pelo Rio Cen-
tro, na zona oeste, mais 
de 600 mil pessoas e fo-
ram vendidos mais de 4 
milhões de livros, dos 

5,5 milhões disponí-
veis. na edição anterior 
do evento, em 2017, 
foram 3,6 milhões de 
livros vendidos e públi-
co de 680 mil pessoas. 
um recorde em todos 
os sentidos!

em meio a polêmica, Bienal fecha com chave de ouro

                                   divulgação 

DIrEto Ao poNto

BeTo FRanzen

Quem passa pela ave-
nida Presidente Kenne-
dy se depara com o odor 
do esgoto que transborda 
em frente ao número 687. 
Moradores e comercian-
tes relatam que o proble-
ma existe há meses, in-
clusive com a ocorrência 
de acidentes, pois alguns 
pedestres já caíram nesse 
buraco. eles fazem um 
apelo à Prefeitura para en-
viar uma equipe ao local e 
realizar a manutenção da 
estutura.

nos bairros

Esgoto transborda em avenida movimentada em Meriti
horahmunicipios@gmail.com Navio tomba e deixa 

desaparecidos 
eSTadoS uni-

doS - no último 
domingo, um navio 
cargueiro de uma 
companhia sul-core-
ana tombou e pegou 
fogo perto do porto de 
Brunswic, na costa da 
geórgia, nos eua. o 
acidente deixou qua-
tro pessoas desapa-
recidas. Segundo as 
autoridades, 20 pesso-
as, entre elas o piloto, 
foram resgatadas em 
segurança. os desapa-

 RePRodução/FaCeBooK 

Maninho, a coordena-
dora Camile Figueiredo 
e a psicóloga Juliana 
alves, além da psicó-
loga do Centro de Re-
ferência em assistência 
Social (CRaS) Jardim 
iris, Kelly Manoela.

na pauta foram trata-
dos assuntos como au-
tomutilação, depressão, 
bullying, solidão, baixa 
autoestima, os fatores 
de risco para o suicídio, 
mitos e verdades, sin-
tomas, 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 

MUNDO

Profissionais durante palestra no Colégio Estadual Doutor Aníbal Viriato de Azevedo 

recidos estavam na casa 
de máquinas do navio.

o navio pertence a 
uma empresa do grupo 
Hyundai. ele tinha para-
do horas antes no porto 
de Brunswick. a embar-
cação transportava vários 
carros, de acordo com a 
associated Press. a em-
presa, procurada pela 
emissora americana, não 
se pronunciou sobre o 
incidente. as causas do 
acidente estão sendo in-
vestigadas.

Justiça manda resende 
garantir acessibilidade
o diogo Balieiro 

(foto), vai ter de reali-
zar obras para facilitar o 
acesso de pessoas com 
deficiência nas vias da ci-
dade, edifícios e espaços 
de uso público. decisão 
neste sentido foi toma-

da pelo juízo da 1ª vara 
Cível da Comarca de Re-
sende, em ação movida 
pelo Ministério Público, 
através da 3ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Co-
letiva (núcleo volta Re-
donda).

com familiares, amigos, 
professores, no Capsi ou 
Centro de valorização da 
vida pelo número 188”, 
destacou a coordenadora 
Camile Figueiredo.

São 28 ruas demarca-
das no entorno do Cen-
tro com um total de 612 
vagas. deste total, 31 são 
destinadas a idosos e de-
ficientes físicos ou com 
dificuldade de locomo-
ção que tenham creden-
cial especial de estacio-
namento fornecida pela 
SeMuTTRan. o órgão 
funciona na Rua Padre 
Marques, 314, Centro, 
das 8h às 17h de dias 
úteis e atende pelos te-
lefones (21) 2665-6101 / 
2779-9813.
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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

oPinião

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

aFP

Fellipe Bastos pede inteligência 
ao vasco diante da chapecoense após gol da vitória, João Pedro

projeta próximo confronto tricolor

Fellipe Bastos foi titular contra o Bahia 
e depois falou em nome do grupo

treinador do Flamengo vê seu compatrioda Cristiano ronaldo como um exemplo a ser seguido 

RaFael RiBeiRo/vaSCo.CoM.BR

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 ma-
nhã do último sábado (7) no está-
dio 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 Brasi-
leirão na zona de classificação para 
a Conmebol Sul-americana 2020.

- a equipe do Bahia veio muito 
fechada, e sabíamos que precisá-
vamos rodar a bola. a opção que 
tivemos para levar perigo durante 
o primeiro tempo foi arriscar de 
fora da área, por isso tivemos vá-
rios 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 consequentemen-
te 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 fri-
sou a importância de um melhor 
capricho na última bola. o expe-
riente volante frisou a importân-
cia 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, co-
locar em prática o que temos de me-
lhor, fazer o nosso jogo. É necessá-
rio acertar a última bola também e 
caprichar mais um pouquinho. va-
mos 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 se-
guidos e não podemos na situação 
que nos encontramos perder duas 
partidas seguidas. É importante 
demais pontuar e vamos para Cha-
pecó buscando esse objetivo - fina-
lizou Fellipe Bastos.

depois da vitória sobre 
o Fortaleza no último sá-
bado, 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 proje-
tou o próximo duelo.

- nosso grupo vem pro-
curando 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 conse-
guir fazer os gols. agora 
é concentrar e melhorar 
no jogo para conseguir o 
resultado - avaliou o jo-
gador, falando sobre o 
desempenho do time nos 
últimos jogos.

- Contra CSa e avaí, a 
gente finalizou absurda-
mente 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 preci-
sando e vamos tentar essa 
grande arrancada - disse. 

João Pedro também co-
mentou sobre o atual mo-
mento do adversário.

- o Palmeiras é um 

Atacante marcou no triunfo sobre o Fortaleza no sábado e muda o foco para o Palmeiras

luCaS MeRçon/ FFC

Co n t r a t a d o 
pelo Flamen-
go há pouco 

mais de dois meses, 
o técnico Jorge Je-
sus demonstra uma 
visão crítica em re-
lação ao principal 
jogador do futebol 
brasileiro. em en-
trevista ao programa 
esporte espetacular, 
da Tv globo, o trei-
nador disse que a 
postura de neymar 
tem o atrapalhado a 
estar entre os me-
lhores do mundo.

Perguntado se 
neymar poderia es-
tar no nível de no-
mes 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 apro-
veitou para utili-
zar 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”, con-
cluiu.

Jorge Jesus tam-
bém afirmou que 
na europa existe a 
ideia de que os jo-
gadores brasileiros 
não gostam de tra-
balhar, mas reiterou 
que sua experiência 
no Flamengo prova 
o contrário. “São to-
talmente profissio-
nais e têm consciên-
cia do que fazem”. 
(Fonte: gazeta es-
portiva)

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 momen-
tos 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 olivei-
ra.

- o oswaldo pede para 
a gente ser um pouco mais 
agressivo e, com essa mu-
dança, a gente pensa em 
finalizar mais do que man-
ter a posse de bola, pois o 
resultado não vinha e tinha 
que ser mais agressivo para 
conquistar os gols. no tra-
balho dele, o oswaldo fala 
para a gente ser mais ofen-
sivo 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. in-
felizmente, 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 nos-
so melhor, se fizermos isso, 
o Fluminense não vai cair - 
ressaltou.
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CPI da fraude em concurso público 
avança na câmara de vereadores 
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Eleição da mesa diretora não teve influência do Executivo
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

quEImADos

divulgação

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

 Ministro atendeu pedido da PGR que não viu provas contra os políticos

Presidente do Senado disse que até dia 17 não há tempo para votação no plenário

Fachin arquiva inquérito contra 
Renan, Barbalho e ex-ministro de Lula

indicação do Pgr deve ser votada
na semana do dia 22, diz Alcolumbre

aBR
 MaRCelo CaMaRgo / agênCia BRaSil

o p r e s i d e n -
te da CPi 
( C o m i s s ã o 

Parlamentar de in-
quérito), verea-
dor adriano Moriê 
(PRP), que investi-
ga possível fraude 
no concurso público 
realizado pela Câ-
mara Municipal de 
Queimados, recebeu 
o documento da sus-
pensão do exercício 
das funções públicas 
do procurador Cas-
sios valério Teixeira 
da Silveira, deter-
minada pela justiça 
como uma prova de 
que os trabalhos da 
CPi estão no cami-
nho certo.

Pivô da crise, o 
procurador afasta-
do Cassios valério, 
que apresentou um 
diploma falso de 
mestrado, atingiu 
diretamente o ex-
-presidente Milton 

o ministro edson 
Fachin, do STF 
(Supremo Tribunal 
Federal), deter-
minou o arquiva-
mento de inquérito 
contra os senado-
res Renan Calhei-
ros (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 Petro-
bras nestor Cerve-
ró e do ex-senador 
delcídio do ama-
ral. a Justiça apu-
rava o pagamento 
de vantagens inde-
vidas aos políticos 

o presidente do 
Senado, davi alco-
lumbre (deM-aP), 
disse ontem (9) 
que a indicação do 
novo procurador-
-geral da República 
deve ser votada em 
plenário na sema-
na do dia 22 deste 
setembro. Como o 
mandato da atual 
p r o c u r a d o r a - g e -
ral Raquel dodge 
termina no dia 17 
deste mês, o cargo 
deverá ser ocupado 
interinamente por 
um substituto.

na semana pas-
sada, o presiden-
te Jair Bolsonaro 
indicou o subpro-

curador-geral au-
gusto aras para a 
função. a indicação 
passará por uma sa-
batina na Comissão 
de Constituição e 
Justiça (CCJ) do 
Senado e depois 
precisa ser aprova-
da por maioria em 
plenário.

“acho que não dá 
prazo [para votar 
até o dia 17], por-
que há um pedido de 
vista coletivo, que 
é natural a partir 
da sabatina. deve 
ser na semana do 
dia 22”, disse al-
columbre ao chegar 
na vice-presidência 
da República para 

uma reunião com 
Hamilton Mourão, 
que ocupa de forma 
interina o comando 
do país com o afas-
tamento do presi-
dente Jair Bolsonaro 
para a realização de 
uma cirurgia.   

Pela regra, após 
o fim do manda-
to de Raquel dod-
ge, a PgR passará a 
ser comandada pelo 
subprocurador-geral 
da República alci-
des Martins, que é 
o vice-presidente do 
Conselho Superior 
do Ministério Públi-
co Federal (CSM-
PF). (Fonte: agên-
cia Brasil)

Campos que con-
cedeu uma grati-
ficação mensal de 
R$8.736,25 ao pro-
curador, mesmo ele 
estando ainda em 
estágio probató-
rio, 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 gra-
vidade das suspeitas 
merecem ser bem 
investigadas pois 
se trata de dinheiro 
público. “Queremos 
que os culpados de-
volvam todo o di-
nheiro aos cofres 
públicos e que eles 
possam responder 
por seus atos à jus-
tiça”, afirmou o ve-
reador. 

além de Moriê, o 
presidente, compõe a 
CPi o vereador anto-
nio almeida (PSdB) 
como relator.

pela permanência 
de Cerveró na dire-
toria da Petrobras.

os valores seriam 
fruto de contrato 
para construção de 
navios-sonda.

na decisão (ín-
tegra no diário de 
Justiça eletrônico), 
Fachin argumenta 
que cabe ao STF 
atender às solicita-
ções da PgR (Pro-
curadoria geral 
da República). “É 
pacífico o enten-
dimento jurispru-
dencial desta Corte 
considerando obri-
gatório o deferi-
mento da pretensão, 
independentemente 
da análise das ra-
zões invocadas.”

o magistrado ain-
da 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 eventu-
al 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 Ca-
lheiros disse que 
“mais 1 inquérito 
aberto com base em 
ouvir dizer, comen-
tários acaba de ser 
arquivado”.

(Fonte: Site Poder 
360).

o vereador Professor nilton 
Moreira Cavalcante (MdB), 
eleito presidente da Câmara Mu-
nicipal de Queimados assumiu a 
cadeira no lugar de Milton Cam-
pos (MdB) que apresentou carta 
de renúncia ao cargo. a gestão 
anterior vinha sofrendo desgaste 
com duas Comissões Parlamen-
tares de inquérito e uma Co-
missão Processante. eleito por 
unanimidade, Professor nilton 
faz parte do “grupo dos 10”, ve-
readores 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 trata-
mento 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 traba-
lhar para aprimorar o regimento in-
terno 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 mo-
mento de mudança que a Câmara 
Municipal está passando. o verea-
dor Moriê (PRP) frisou que esta é 
a primeira vez que uma eleição na 
casa não sofre interferência do exe-
cutivo. 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 ges-
tão do ex-presidente se tornou uma 
ditadura.

o vereador antonio almeida 
(PSdB), sugeriu ao novo presi-
dente que faça uma auditoria nas 
contas do ex-presidente. Já o ve-
reador Cinei duarte (PTB) ressal-
tou a importância de legislar com 
isenção e transparência, opinião 
seguida pelo vereador Wilsinho 
Três Fontes (MdB) que acrescen-
tou que os que acharam que os tra-
balhos das CPis iriam acabar em 
pizza, se enganaram. “os resulta-
dos já estão aparecendo!”, vibrou 
Wilsinho. (Fonte: assessoria de 
imprensa da CMQ)

Novo prEsIDENtE pEDE rEspEIto à populAção
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PM sufoca tráfico de Belford Roxo 
7Polícia
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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

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

Traficantes de 
Belford Roxo 
enfrentam a 

pressão da Polícia 
Militar, que não dá 
trégua à bandidagem 
e realiza operações 
constantes para coi-
bir a venda de en-
torpecentes. entre a 
madrugada e manhã 
de ontem, seis ban-
didos foram presos 
em duas comunida-
des que sofrem sob o 
domínio das facções. 

Pela manhã, três  
homens foram presos 
no Castelar. a PM 
informou que agen-
tes do 39º BPM (Bel-
ford Roxo) faziam 
uma incursão na co-
munidade quando 
bandidos fortemente 
armados avistaram 
a guarnição e dispa-
raram diversos tiros 
em dirreção a viatu-
ra.

ainda de acordo 

PrF prende trio por suspeita 
de praticar rinha de galo

a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) resgatou um galo 
em um carro, em uma abor-
dagem na BR 356, em São 
João da Barra, no RJ, na tar-
de do último domingo. Três 
homens foram presos, sus-
peitos de crime ambiental.

Em fiscalização no km 
171, da BR-356, policiais ro-
doviários federais abordaram 
um carro. 

durante a abordagem, foi 
encontrado um galo, que su-
postamente 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 remé-
dio, que são utilizados para 
tratar de labirintite após as 
lutas, segundo os ocupantes 
do veículo.

 dois passageiros do veí-
culo já respondem processos 
por crime ambiental.

a ocorrência foi encami-
nhada para delegacia de Polí-
cia Civil de São João da Barra 
e o veículo removido ao pátio 
por infrações administrativas.

dELEgaCIa 
IntErdIta 

LOCaL UsadO 
pELa MILíCIa para 
rInha dE gaLOs

e em nova iguaçu, policiais 
da 56ª dP (Comendador Soa-
res) prenderam em flagrante, 
no bairro Cabuçu, luiz Rodri-
gues vieira, conhecido como 
Jabá. ele vai responder pelo 

Bonde da Faca toca o terror no rio 
a polícia trabalha para 

tirar de circulação os crimi-
nosos que integram o Bon-
de da Faca que vem aterro-
rizando os bairros de vila 
isabel e andaraí, além dos 
arredores da universidade 
do estado do Rio de Janeiro 
(uerj) e do estádio do Ma-
racanã, 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 investi-
gações, 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-

com a corporação, 
após cerco tático, os 
policiais consegui-
ram deter três ho-
mens. durante revis-
ta foram encontrados 
farto material entor-
pecente e um fuzil 
aK-47. o trio e o 

crime de maus tratos contra 
animais.

os agentes informaram 
que luiz é proprietário do 
local onde ocorria uma rinha 
de galo, organizada pela mi-
lícia que atua na região, com 
cerca de 40 galos de briga, 
todos em estado precário de 
alojamento. a polícia encon-
trou no local curativos para 
utilizar nos animais feridos, 
gaiolas para transporte, en-
tre outras irregularidades. 
o local foi interditado pelos 
agentes e os animais foram 
apreendidos.

RePRodução/WHaTSaPP

Bando é liderado por hil-
ton noschang da Costa 
que estaá sendo procurado 

o grupo de atuação es-
pecial de Combate ao Crime 
organizado (gaeCo/MPRJ) 
prendeu quatro suspeitos de 
envolvimento na chacina que 
deixou nove pessoas mortas 
em itaboraí, Região Metro-
politana 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 Tha-
lisson gomes de oliveira são 
acusados pelos homicídios de 
nove pessoas. outro integran-
te do grupo é alexandre lo-
back geminiani, vulgo Play-
boy, que continua foragido.

os crimes ocorreram no 
dia 20 de janeiro, em dife-
rentes horários e lugares de 

itaboraí, foram motivados por 
vingança. de acordo com o 
MPRJ, as vítimas foram mor-
tas para dar uma “resposta” ao 
assassinato de um policial mi-
litar, o cabo Rodrigo Marcos 
Paiva, ocorrido dias antes, ape-
sar de nenhum dos mortos ter 
qualquer tipo de envolvimento 
com o caso, segundo apontou 

Suspeitos de chacina de Itaboraí são presos 
RePRodução/ Tv gloBo

o MPRJ.
além dos nove mortos, 

mais quatro pessoas ficaram 
feridas nos ataques. a pri-
meira morte foi a de lucas 
eduardo Brito, às 19h15, pró-
ximo à comunidade do Rato 
Molhado. Às 19h30, em Ma-
nilha, vanderson dos Santos 
foi morto.

O galo foi resgatado durante abordagem 

RePRodução 

     Marcas de sangue em um dos locais onde víti-
mas foram mortas, em Itaboraí, na Região Metro-
politana do rio 

material apreendido 
foram encaminhados 
para a 54ª dP (Bel-
ford Roxo).

COnFrOntO 
nO BOa 

EspErança 
Três criminosos 

foram presos por 
policiais do Bata-
lhão de Polícia de 
Choque (BPCHQ), 
na madrugada des-
ta segunda-feira 
(09/09), durante 
patrulhamento na 
estrada Boa espe-

rança, no município 
de Belford Roxo, na 
Baixada Fluminen-
se. 

de acordo com 
informações, os 
criminosos foram 
abordados e atira-
ram contra os poli-

ciais, que também 
reagiram. após o 
confronto, foram 
apreendidos três 
pistolas, um Kit 
Roni (adaptador 
para pistolas) e 
cerca de 300 mu-
nições.

ra do andaraí. ela foi sur-
preendida por Hilton que a 
esfaqueou por trás, na altu-
ra da axila, após ela não ter 
escutado a ordem de parada 
do assaltante. ainda segun-
do as investigações, no dia 
8 de junho de 2018, Hilton 
e um comparsa atacaram 
duas mulheres que passa-
vam pela Rua Professor eu-

rico Rabelo, no Maracanã. 
no dia 2 de maio também 
do ano passado, o bando 
abordou um rapaz que ca-
minhava pela passarela do 
metrô do Maracanã e por-
tando 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 tesou-
ra para ameaçar as vítimas. 
o disque denúncia está 
oferecendo uma recom-
pensa de R$ 1 mil para 
quem prestar informações 
que ajudem na captura de 
Hilton.

van de acidente com feridos é cheio de multa 
a van que capotou na ma-

drugada 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 Secre-
taria Municipal de Transportes 
(SMTR) da prefeitura do Rio, 
14 dessas infrações foram co-
metidas neste ano. dessas in-
frações, dez foram registradas 
por excesso de velocidade, 
duas por avanço de sinal ver-
melho, uma por transitar na fai-
xa 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 fo-
ram socorridas e levadas para o 
Hospital municipal Miguel Cou-
to, na gávea, também na zona 
Sul carioca. até o momento, não 
há informações sobre a identi-
ficação 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 Por-
tuguesa, 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. Considera-
das de gravidade média, levam 
à perda de quatro pontos.



Alunos falam da emoção em participar do evento
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rádio novos rumos e fake news 
no Desfile Cívico de Queimados

igoR liMa/PMQ
Secretaria de coMunicação 

Social daS PreFeituraS 
do rio de Janeiro 

Mais de 4 mil focos de queimadas no Bioma
aManda PeRoBelli/ReuTeRS

Procon atende sobre Saque do FGTS
RePRodução

O gerente regional da Caixa, augusto de sou-
za, e  presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho

Foco de fogo na floresta amazônica em 
Mato Grosso, no dia 4 de setembro 

Desfilando pela primei-
ra vez, a estudante da e. 
M. Scintilla exel, letícia 
Oliveira (9), afirmou que 
adora utilizar os apare-
lhos eletrônicos para se 
comunicar. “estou aman-

do representar minha es-
cola nesse desfile. O ce-
lular é um dos maiores 
meios de comunicação 
que eu utilizo, apesar de 
ter horário certo para me-
xer 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 pú-
blica e só tenho elogios 

a fazer. graças à dedi-
cação dos professores e 
orientadores, o nível de 
aprendizado dela evoluiu 
muito”, concluiu a mora-
dora 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 partici-
par deste momento tão 

importante para nós bra-
sileiros. É um pequeno 
gesto para demonstrar 
meu amor pela minha ci-
dade e escola”, afirmou o 
morador do bairro Santo 
expedito.

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

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

um 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 for-
te calor, o tradicional Desfile 
Cívico movimentou a cidade 
e levou cerca de 10 mil aman-
tes 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.

dragõEs
 IgUaçUanOs 
aBrE dEsFILE 

a Banda Marcial dragões 
iguaçuanos, do Colégio novo 
Horizonte, abriu o desfile dan-
do um show de cidadania com 
suas músicas e coreografias. 
em seguida, a guarda Muni-
cipal, 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 cre-
ches públicas de Queimados. 
Com cartazes, figurinos e dan-
ças especialmente ensaiadas, 
os pequenos demonstraram que 
entendem muito de comunica-
ção.

Governo debate solução para 
obra de metrô da Gávea

goveRno do eSTado/divulgação 

reunião do governador Wilson Witzel  e integrantes de entidades 
integrantes da asso-

ciação de Moradores da 
gávea (amagávea), da 
Pontifícia universidade 
Católica (PuC-RJ) e par-
lamentares foram recebi-
dos ontem pelo governa-
dor Wilson Witzel para 
discutir a situação da esta-
ção gávea, da linha 4 do 
metrô, que teve as obras 
paralisadas em 2015. no 
encontro, Witzel reiterou 

que é preciso buscar uma 
solução rápida para evitar 
riscos à população e aos 
imóveis da região.

- o governo do estado 
está fazendo todos os es-
forços necessários para 
tentar resolver o proble-
ma do “buraco da vergo-
nha”. essa é uma questão 
de responsabilidade civil. 
Que bom que a sociedade 
está se unindo a nós nes-

aMazonaS - o sistema 
de monitoramento de focos 
ativos do instituto nacio-
nal de Pesquisas espaciais 
(inpe) informou ontem que 
nos primeiros oito dias do 
mês de setembro foram re-
gistrados 4.935 focos de 
queimadas no bioma ama-
zônia. 

o número representa uma 
queda de 61% em relação 
ao mesmo período no ano 
anterior. o dado mais recen-
te do Programa Queimadas 
é do último domingo. 

o sistema tem atualização 
diária. do início de janeiro 

desde ontem, o Procon 
estadual reforça seu aten-
dimento com dois funcio-
nários da Caixa econô-
mica para tratar de Saque 
ao FgTS. a retirada de 
R$500 de contas ativas e 
inativas do FgTS foi libe-
rada pela Medida Provisó-
ria 889/2019 e poderá ser 
feita a partir da sexta-feira, 
13 de setembro. o gerente 
regional da Caixa, augus-
to de Souza, faz uma alerta 
aos interessados.

“os trabalhadores pre-
cisam ficar alertas à do-
cumentação necessária e 
datas que o serviço esta-
rá disponível”, afirmou o 
Souza. o presidente do 
Procon-RJ, Cássio Coelho, 
chama a atenção para frau-
des que já estão ocorrendo. 
“o consumidor não deve 
realizar nenhum procedi-
mento por meio de links 
enviados por e-mail, SMS 
ou Whatsapp. Crimino-
sos estão se aproveitando 
desse momento para soli-
citar dados e terem acesso 
à conta - disse Coelho. a 
liberação da retirada segue 

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%.

te momento em busca de 
uma solução – afirmou o 
governador.

um estudo parcial re-
alizado por técnicos da 
PuC-RJ será entregue, na 
próxima sexta-feira, ao 
secretário de Transportes, 
delmo Pinho. o mate-
rial, que está sendo pro-
duzido pela universidade 
sem custos para o esta-
do, apresenta alternativas 
possíveis e seus prováveis 
custos para solucionar o 
problema da obra para-
lisada. “evidentemente 
existem caminhos, mas 
eles dependem da veloci-
dade de mitigação de ris-
cos, mas principalmente 
da disponibilidade de re-
cursos”, ressaltou o secre-
tário de Transportes.

oMS alerta para estratégias contra o suicídio
a organização Mundial 

da Saúde (oMS) alertou 
para a adoção de estraté-
gias para evitar o suicídio. 
do 183 países integrantes, 
apenas 38 pesquisados pelo 
organismo, entre eles o Bra-
sil, contam com a medida 
nacional de prevenção, em-
bora represente um aumento 
de quase 35% em compara-
ção aos 28 países que, já em 
2014, tinham estabelecido 
políticas públicas para lidar 
com o tema, o resultado ain-
da é considerado insuficien-
te pela oMS.

em um relatório divulga-
do, ontem, véspera do dia 
Mundial para a Prevenção 
ao Suicídio, a organização 
alerta sobre a necessidade 

dos governantes mundiais 
estabelecerem estratégias 
nacionais, instituindo me-
didas preventivas e orien-
tações claras para auxiliar 
a população a lidar com o 
tema, que costuma ser en-
coberto por uma nuvem de 
preconceitos e incompreen-
são.

de acordo com a organi-
zação, uma pessoa se suici-
da a cada 40 segundos, no 
mundo. número que, con-
forme destaca o relatório, 
não representa fielmente a 
realidade, já que, para cada 
morte devidamente registra-
da, há muitas outras tentati-
vas 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 quali-
dade” sobre o tema, o que 
dificulta a elaboração de 
uma estratégia nacional efi-
caz. o autoextermínio já é a 
segunda causa de morte en-
tre 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 (supera-
da por acidentes de trânsito 
e por casos de agressão).

Durante todo o desfile, os es-
tudantes mostraram que não 
importa o meio de comunica-
ção, importante mesmo é se 
comunicar. as possibilidades 
apresentadas destacaram desde 
métodos antigos, como a rádio 
novos Rumos – que foi home-
nageada por diversas escolas por 
ser a primeira rádio comunitária 
do Brasil e funcionar na cida-

de - aos mais recentes, como as 
redes sociais.

InCLUsãO E
 COMBatE às 
FakE nEWs

a língua Brasileira de Si-
nais, jornais, televisões, livros, 
revistas e telefones também 
foram homenageados durante 
as apresentações. além de car-

regarem consigo mensagens de 
combate ao bullying virtual e às 
fake news.

de acordo com o secretário da 
pasta, lenine lemos, a impor-
tância do tema tem sido debati-
da durante todo o ano letivo nas 
escolas municipais. “estamos 
vivendo um momento muito 
importante na comunicação do 
Brasil e não podíamos deixar de 

falar sobre este tema num evento 
tão importante como este. acre-
dito que a comunicação e a in-
formação verídica também são 
fatores importantes para o de-
senvolvimento da nossa cidade. 
Hoje nossos pequenos alunos 
apresentaram tudo que apren-
deram em sala durante esse pe-
ríodo com nossas educadoras”, 
concluiu o educador.

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 va-
lor será depositado auto-
maticamente. Para quem 
possui “cartão e senha 

cidadão”, ou apenas a 
“senha cidadão” o saque 
pode ser feito nos termi-
nais de autoatendimento. 
os demais consumidores 
poderão efetuar o saque 
diretamente no caixa pre-
sencial. os valores até R$ 
100 poderão ser retirados 
em casas lotéricas, me-
diante apresentação de 
documento de identidade 
original com foto e núme-
ro do CPF.

BRASIL
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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)

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

Por determinação do 
prefeito Bruno de Sou-
za (MdB), a Secreta-

ria 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 difi-
culdades de acesso à internet. 
o agendamento no Centro 
administrativo do Município 
poderá ser realizado de segun-
da a sexta-feira, de 13h30m às 
16h30m, mediante a apresen-
tação do documento de iden-
tidade 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 agen-
dados.

o prefeito explica que o 
agendamento no primeiro an-
dar do prédio da administra-
ção municipal (foto) amplia a 
parceria firmada entre a pre-
feitura e a justiça eleitoral no 
sentido de cadastrar os dados 

biométricos dos eleitores da 
cidade até o dia 01º de dezem-
bro, prazo estabelecido para 
a coleta das informações. o 
cadastro biométrico é prove-
niente 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 agenda-
mento nas instalações da pre-
feitura no sentido de facilitar 
este procedimento aos eleitores 
que têm dificuldades de aces-
sar 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 agen-
damento, os eleitores saberão o 
dia e o horário nos quais a co-
leta vai ser efetivada no cartó-
rio de Porto Real”, declarou o 
prefeito, lembrando que o agen-
damento só pode ser feito por 
meio do endereço eletrônico do 
TRe (www.tre-rj.jus.br).

INclusão DIgItAl

divulgação/PMQ

Palestra marca Semana da 
educação infantil em Piraí

Resende adquire caminhão comboio 

SUl-FlUMiNENSE 9

divulgação/PMP

Veículo reforça a frota municipal 

divulgação/PMR

a palestra ‘impactos 
da Musicalidade na edu-
cação infantil – Proje-
to Pensando na Frente’ 
aconteceu na manhã de 
quarta-feira da semana 
passada, no CeaMTeC 
– Colégio estadual 
affonsina Mazillo Tei-
xeira Campos, no Centro, 
em Piraí. o evento foi 
voltado para diretores, 
orientadores, professo-
res, 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 in-
fantil da rede municipal 
através de diversas ativi-
dades, dentro das escolas, 

a Prefeitura de Resende, por 
meio das Secretarias de admi-
nistração e de desenvolvimento 
Rural, adquiriu um caminhão 
comboio Ford Cargo para com-
por a frota municipal. o veículo 
pesado foi entregue no Pátio da 
administração Municipal, no 
bairro Jardim Jalisco. o novo 
veículo foi destinado à Secreta-
ria de desenvolvimento Rural, 
para dar suporte aos serviços 
de manutenção das estradas 
vicinais e obras, bem como na 
logística de outros trabalhos re-
alizados para a conservação da 
limpeza do município. 

o caminhão comboio, que 
transporta combustíveis e pro-
dutos como óleos e graxa, se tor-
nará 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 desenvolvi-
mento Rural, vinicius Cibien de 

com a utilização de brin-
quedos e brincadeiras di-
dáticas, mostras pedagó-
gicas, apresentações para 
a comunidade, Jogos de 
educação infantil (JeiP).

instituída pela lei nº 
12.602, de 3 de abril de 
2012, que também criou 
o dia nacional da edu-
cação infantil, comemo-
rado em 25 de agosto, em 
homenagem à fundadora 

da Pastoral da Criança, a 
médica zilda arns (fale-
cida em 2010), a Semana 
da educação infantil tem 
como objetivo valorizar a 
primeira infância através 
da garantia da promoção 
de ações educativa de 
qualidade, articuladas à 
valorização do papel dos 
professores que atuam 
junto à crianças de 0 a 5 
anos de idade.

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 die-
sel e graxa. o veículo é dotado de 
conjunto com abastecedor de óleo 
diesel, além de tanque reservató-
rio para coleta e transporte de óleo 
com capacidade mínima de 200 
litros. Também possui reservató-
rios para água com capacidades 
mínimas de 200 e 700 litros. o ca-

minhão é equipado com esguicho 
regulável com mangueira e medi-
dores de óleos lubrificantes analó-
gicos 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 trans-
porte próprio gera economicidade 
aos cofres públicos, além de agili-
zar os serviços previstos no crono-
grama de obras da Prefeitura.

durante este processo de mo-
dernização, a pasta já foi contem-
plada com quatro retroescavadei-
ras, entregues no ano passado, e 
uma motoniveladora (Patrol) em 
fevereiro de 2019.

Para informar os moradores 
da zona rural sobre o agenda-
mento na Prefeitura de Quatis, 
a Secretaria Municipal de as-
sistência Social e direitos Hu-
manos divulgará a realização 
deste serviço através da unida-
de volante do CRaS (Centro 
de Referência de assistência 
Social), que toda semana presta 

serviços às famílias daquela re-
gião 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 visan-
do à realização da coleta de dados 
dos eleitores da cidade foi firmada 
no final de julho. Desde o come-
ço 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 alcan-
ce no Município, especialmente 
jornais impressos, canais de te-
levisão e emissoras de rádio; e 
a afixação de cartazes informati-
vos em escolas municipais, pos-
tos de saúde e outras repartições 
públicas da cidade.

AtrAvés DA uNIDADE volANtE Do crAs

Evento aconteceu no Colégio Estadual affonsina 
Mazillo teixeira Campos 

Saúde de angra ganha r$ 6 milhões em investimento 
a saúde em angra dos Reis se-

gue avançando. em breve, a uni-
dade Mista de Saúde do Frade será 
reformada. Já no Parque Mambu-
caba, será construída a Clínica da 
Família, o Centro de especialida-
des Médicas (CeM) será reforma-
do e o Serviço de Pronto atendi-
mento (SPa) vai ser ampliado. as 
obras serão viabilizadas por dois 
convênios, no valor de R$ 6 mi-
lhões, assinados no fim da tarde da 
última segunda-feira, entre a Pre-
feitura 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 popu-
lação do Frade e Parque Mambuca-
ba, especialmente de quem não tem 
plano de saúde”, disse o prefeito, ao 
lado do vice-prefeito, agradecendo 
especialmente a parceria da eletro-
nuclear para abertura da uPa infan-
til 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 em-
presa, “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 ga-
nha, principalmente, a comu-
nidade”, destacou, ao lado dos 
diretores de administração e 
Finanças; Técnico e de ope-
rações.

Quem também comemorou 
a conquista foi o secretário de 
Saúde. “em nome de toda a 
saúde de angra, eu agradeço 
a eletronuclear por essa parce-
ria. 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. 

a Prefeitura de 
volta Redonda 
oferece três cur-
sos de capacitação 
gratuitos para os 
profissionais de 
educação Física 
do município du-
rante a realização 
dos Jogos estudan-
tis (Jevre 2019). o 
primeiro workshop 
realizado na tarde 
da última segunda-
-feira abordou o 
tema ‘Fundamen-

tos básicos do bas-
quete e metodologia 
de treinamento para 
equipes nas cate-
gorias de base’ na 
tarde desta segun-
da-feira, dia 02, no 
ginásio Poliespor-
tivo do Clube dos 
Funcionários, par-
ceiro da Secretaria 
Municipal de es-
porte e lazer nesta 
capacitação.

a palestra, minis-
trada pelo profes-

sor daniel Muller 
lima, o dagobel, 
reuniu cerca de 30 
profissionais de 
educação Física e 
estagiários das se-
cretarias munici-
pais de educação 
(SMe); esporte e 
lazer (Smel); e Fe-
vre (Fundação edu-
cacional de volta 
Redonda); além de 
professores de es-
colas particulares, 
inscritos no Jevre.

Volta Redonda capacita profissionais de 
educação física durante jogos estudantis



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.

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.

Áries

As mudanças de 

planos e as ideias 

proporcionam novos 

rumos! Tudo isso 

mexe muito com você 

e pode acentuar a ansiedade. Seja leve 

e flexível. É momento de refazer as 

malas e de desenvolver a autonomia 

e independência.

Touro

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.

Gêmeos

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.

Câncer

Leão

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.

Virgem

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.

Libra

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.

Escorpião

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.

Sagitário

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.

Capricórnio

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.

Aquário

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.

Peixes

teRça-feiRa, 10 de setembRo de 2019atoS oFiciaiS10

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de belford Roxo
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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 pú-
blico 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 Et-
tore, 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 NE-
CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA para atender a 
SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE conforme espe-
cificações 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 COM-
PRAS E CONTRATOS

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

R O X O
  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

09 DE SETEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
10/09/2019 – CÓD-PMBR 167.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº3966/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3909 e 3910/SE-
MAD/2019 DE 06/09/2019, publicada em 07/09/2019.

PORTARIA Nº3967/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3203 e 3209/SE-
MAD/2019 DE 26/08/2019, publicada em 27/08/2019.

PORTARIA Nº3968/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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, símbo-
lo 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 SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, 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 SETEM-
BRO 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, sím-
bolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
GIANLuCA CARDOZO PIRES       
DENIZE SOuZA ABILIO

PORTARIA Nº3971/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, 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 SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercerem do cargo em comissão de Assessor Es-
tratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG na Se-
cretaria Municipal de Educação.
hEROS SAINATO GuIMARAES
ROSANA SANTANA DE LIMA

PORTARIA Nº3973/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, 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

PORTARIA Nº3974/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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 nomes abaixo relacionados, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Conservação.
MANOELA PEREIRA ALENCAR DE MELLO
LuIZ CARLOS FERNANDES NEGRÃO

PORTARIA Nº3975/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Conservação.
FERNANDO CALADO GuEDES
FRANCISCO CARLOS DE SOuZA
WALDEVINO APARECIDO DA CRuZ
GILBERTO DA COSTA MORAIS
TERESA CRISTINA DE LIMA BRAGA

PORTARIA Nº3976/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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, CARLOS LEANDRO ROSA ChA-
GAS, do cargo em comissão de Assessor de Serviço 
I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conser-
vação.

PORTARIA Nº3977/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VALDEMIR hENRIQuE SANTOS 
SILVESTRE , para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria 
Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº3978/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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 nomes relacionados abaixo, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Saúde.
DIALTEIA REGOLO BAPTISTA
ANGELICA APARECIDA BAPTISTA RAMOS
VANESSA SANTOS NEGREIROS

PORTARIA Nº3979/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem  o Cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
JuLIANA DE CASTRO RAMOS RABELO
JACQuELINE DE MORAIS LOPES
IGOR GOMES LEMOS

PORTARIA Nº3980/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar de 01 de stembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GABRIEL DA SILVA ALVES, do 
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão 
Educacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº3981/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, GuSTAVO hENRIQuE PAuLA DOS 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG, 
na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3982/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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, MONIQuE LIMA SOuZA RIBEIRO 
DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Munici-
pal de Educação.

PORTARIA Nº3983/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-

BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, DAIANA LINO SOuZA RIBEIRO DA 
SILVA, para exercerem o cargo em comissão de Asses-
sor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Munici-
pal de Educação.

PORTARIA Nº3984/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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, REINALDO DOS SANTOS, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3985/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARCO AuRELIO RIBEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3986/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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, JOSE EDuARDO SILVA, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-
11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3987/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, GEORGE FERREIRA BORGES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3988/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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, JEAN CARLOS EuSTAQuIO DA 
ROChA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço 
I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3989/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ANDERSON MOREIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3990/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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, RONALDO BASTOS BATISTA, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3991/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, WAGNER DO NASCIMENTO FRAN-
ÇA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº3992/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
ALESSANDRO DA SILVA KREM
AMANDA NuNES DA SILVA
ANGÉLICA JACINTO PAChECO
ARThuR DE SOuZA BRANDÃO
EATRIZ CORREA FONTES
BRuNA DuARTE DOS SANTOS KREM
DAIANA ARAÚJO DA SILVA
INGRID DE LINS SILVA
JOSÉ ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO
JOSÉ hENRIQuE VICENTE ThEODORO
LARISSA SANTOS CASA NOVA
LuIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
MAX PATRICK LOPES KREM

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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ingredientes

Modo de preparo

Filé de PeiXe aSSado

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

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 ba-
tatas cruas
cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua 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 delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

Modo de preparo

lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
Esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
retire do fogo e sirva

MOQUECA DE PEIXE

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

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

PORTARIA Nº3994/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal Educação.
LENO SOARES MAChADO
SARA ARCANJO DE OLIVEIRA
RAFAEL MOuRA DA SILVA
VANDA VIANNA CARVALhO MELLO
EDNA DA SILVA
MARINE DA SILVA COSTA
JÉSSICA DE SOuSA CACIANO
hELENA CRISTINA DA SILVA
LuCAS VITÓRIO DA SILVA
KEZIA CENI DE ALMEIDA CAMPOS
LEIDE DA LuZ ANDRADE PEÇANhA

PORTARIA Nº3995/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal Educação.
ROSILENE FIDELIS DA SILVA
ENDERSON FREITAS
SÂMIA DA SILVA RODRIGuES
CARLOS hENRIQuE ALVES DE MORAES
ARGEu VALENTE BRAGA
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
VANESSA FERREIRA GOMES
LuIZ CARLOS FERNANDES DE SOuZA
EVERTON DA CONCEIÇÃO COSTA
LuCAS DE ALMEIDA SOuZA
CRISTIANE CERQuEIRA TALON DA SILVA
ELAINE MARTINEZ DOS SANTOS
DALVA DE OLIVEIRA GOMES DE SOuZA
LuANA DE OLIVEIRA COSTA
DOuGLAS NADAES ChAGAS DA SILVA

PORTARIA Nº3996/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, SIMONE DO NASCIMENTO SILVA, 
para exercer o cargo de Diretor da Creche Municipal 
Tania Maria da Silva Lima, símbolo CC-7, na Secretaria 
Municipal Educação.

PORTARIA Nº3997/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, VITÓRIA CRISTINA LORIVAL DA FON-
SECA, para exercer o cargo de Vice-Diretor da Creche 
Municipal Tania Maria da Silva Lima, símbolo CC-9, na 
Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº3998/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço 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

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

PORTARIA Nº3999/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Ges-
tão Educacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal 
Educação.
EDGAR PEREIRA DOS SANTOS
CARLOS EDuARDO PEREIRA CORREA

PORTARIA Nº4000/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Edu-
cacional, símbolo AEG, na Secretaria Municipal Educa-
ção.
GABRIELLA SANTANA DE OLIVEIRA
JuZIER LACERDA DE OLIVEIRA
ELISANGELA CORDEIRO
ANDREA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA
RONALDO DE SOuZA CARVALhO
JuCIER LACERDA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº4001/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal Educação.
LINDAuRA GAuDÊNCIO DO NASCIMENTO CORRÊA
RODRIGO SILVA VIANA
ALEXIA NEVES DOS SANTOS
JOSÉ WILTON PEREIRA LEITE
FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA
VITORIA SANTANA DE OLIVEIRA
ROSINEI BOTELhO DE FREITAS SOARES
MARIA ALICE DA SILVA JOÃO
WILLIAM SOARES DA SILVA
CARLOS VITORINO DE AZEVEDO

PORTARIA Nº4002/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, EDSON LuCAS CORDEIRO FILhO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, 
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal da Casa Civil.

PORTARIA Nº4003/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exer-
cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal Educação.
ARMANDO LuIZ CORDEIRO
LEONARDO FONSECA SANTOS
JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA
ANDERSON CLAuDIO DA SILVA VAZ
GLAuCIA NEVES SILVA

PORTARIA Nº4004/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MANOELA PEREIRA DE ALENCAR, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal Educação.

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

PORTARIA Nº4006/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, JESSICA OLIVEIRA SOuZA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº4007/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Excluir, AMANDA FERREIRA DA SILVA NuNES, da 
PORTARIA Nº3479/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEM-
BRO DE 2019, publicada em 03/09/2019.

PORTARIA Nº4008/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica 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.

PORTARIA Nº4009/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEM-
BRO 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 SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica 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 SETEM-
BRO 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 SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MIZAEL ROSA GOMES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

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 Nº3490/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEM-
BRO DE 2019. 

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.

NA PORTARIA Nº3944/SEMAD/2019 DE 06 DE SE-
TEMBRO DE 2019. Publicada em 07/09/2019 
ONDE SE LÊ: ThALES hENRIQuE DA SILVA TRIN-
DADE;
LEIA-SE : ThALLES hENRIQuE DA SILVA TRINDADE.

ONDE SE LÊ: ANDREZA FELIPE DE SOuZA;
LEIA-SE : ANDREZA FELIPE DE SOuSA.

NA PORTARIA Nº3949/SEMAD/2019 DE 06 DE SE-
TEMBRO DE 2019. Publicada em 07/09/2019 
ONDE SE LÊ: RODRIGO DOS SANTOS MENEZES;
LEIA-SE : ROMILDO DOS SANTOS MENEZES,

NA PORTARIA Nº3946/SEMAD/2019 DE 06 DE SE-
TEMBRO 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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Jogadores falam sobre a parceria no gol contra os gonçalenses

DuquE DE cAxIAs

dudu e vitinho exaltam grupo
na vitória sobre o São Gonçalo

Quando tudo en-
caminhava para 
um 0 a 0 no Mar-

rentão, aos 47 minutos, 
no chamado “apagar das 
luzes”, uma dupla que 
entrou no segundo tempo 
apareceu para dar a vitó-
ria ao duque de Caxias 
sobre o São gonçalo por 
1 a 0: dudu e vitinho. o 
primeiro já é ídolo do clu-
be e conhecido pelo tor-
cedor, enquanto o segun-
do, 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 con-
segui fazer o gol no final-
zinho 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 – comemo-
rou vitinho.

ainda na véspera do 
jogo contra o São gonça-
lo, dudu estava animado 
por ter sido relacionado 
para o confronto. após en-
trar no segundo tempo, o 
atacante, que já fez tantos 
gols pelo Tricolor, conse-
guiu 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 elen-
co pelo triunfo.

– Primeiramente agra-
decer a deus por ter me 
dado a oportunidade de 
ter a visão do passe ao vi-
tinho, 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.

vitinho (E) agradece ‘aos céus’ o primeiro gol como profissional no tricolor da Baixada

jota caRvalHo

jota.carvalho@yahoo.com

Confiança! Sim, essa é 
a palavra que não falta no 
vocabulário da dupla do 
duque de Caxias. Mes-
mo sabendo que a vitória 
vem para elevar o estado 
de espírito do elenco ain-
da 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 aju-
da muito a dar ainda mais 

aRTHuR BaRReTo / dCFC / aMS

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 ne-
nhum tipo de erro que ve-
nha prejudicar a nossa atu-
ação 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 du-
que de Caxias vai até 
nilópolis para enfrentar 
a equipe do nova Ci-
dade, nesta quarta-feira 
(11), às 15h, no estádio 
Joaquim Flores. (Fonte: 
Sidney Araujo/Site Ofi-
cial / dCFC)


