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Aquele Abraço!
Mais um bamba da comunicação na Baixada Fluminense
recebe nosso abraço especial de
aniversário. Nesta quarta (11),
o promoter e colunista social,
Cláudio Moura, de Nova Iguaçu,
está celebrando 60 anos de vida
neste planeta. Parabéns, Cláudio! Aquela Abraço, Fera!!!

Frank Aguiar se apresenta em Nova Iguaçu

Esquetes
Ontem, às 20 horas,
aconteceu mais uma
Mostra de Esquetes,
no Teatro Sylvio Monteiro, centro de Nova
Iguaçu. A realização do
evento é da Cia Teia Artística, do professor de
teatro Rômulo Aranha.
O Sylvio Monteiro fica
na Rua Getúlio Vargas,
51 (antiga rua dos cartórios).

Na sexta-feira (13), a partir das 21h30, o cantor Frank
Aguiar estará se apresentando no palco João do Vale, do
Centro de Convivência Nordestina, em Nova Iguaçu.
O ‘Cãozinho dos Teclados’ como é conhecido trará
em seu repertório sucessos
como ‘Morango do Nordeste’, ‘Esperando na Janela’,
‘Mulher Madura’, ‘Moto-táxi’, dentre outros.
Os ingressos antecipados
para o show estão sendo vendidos na bilheteria da casa,
por R$ 30, e na compra de 2
entradas, o cliente leva gratuitamente um CD do artista.
O Centro de Convivência
Nordestina, fica na Rua Luís
Tomás, n° 390 - Bairro da
Luz, Nova Iguaçu.
O local oferece estacionamento gratuito para clientes
(sujeito a lotação). Classificação etária: 16 anos. Informações e reservas: 21 35846453 ou pelo WhatsApp
21990892384.

Cinema para
Idosos
Os idosos cadastrados no
Centro de Esporte e Lazer
da Terceira Idade de Queimados já têm programa
garantido para a tarde desta quinta (12). A Prefeitura
promoverá mais uma sessão do Cine Celti, desta vez
com a exibição do filme “Os
Parças”, a partir das 14h. As
sessões acontecem uma vez
por mês com a exibição de
filmes nacionais de diversos
gêneros.

divulgação

‘Cãozinho dos Teclados’ vai cantar no Centro de Convivência Nordestina

Show com Val
Bahia
As canções que fazem sucesso pelo Brasil nas vozes das divas
do sertanejo serão os
destaques do show que
a cantora Val Bahia
apresentará na sexta
(13), no Caxias Shopping. Com sua voz
potente e seu carisma
arrebatador, Val interpretará os principais
sucessos de Marília
Mendonça, Paula Fernandes, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria e Naiara Azevedo,
entre outras. Boa oportunidade para cantar
os grandes nomes femininos da música
sertaneja brasileira. O
show é gratuito e começa às 19h30. Vale
conferir. Local: Praça
de Alimentação do Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz,
2895, Duque de Caxias, RJ.

“Grupo Semente & Simone Mazzer cantam e tocam Nelson Cavaquinho”
Thiago Sacramento / Divulgação

Jota Carvalho
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O

incrível espetáculo “Grupo Semente & Simone
Mazzer cantam e tocam
Nelson Cavaquinho” promove
o encontro inédito da cantora Simone Mazzer com o Semente –
formado por João Callado (cavaquinho), Bernardo Dantas (violão
de 7 cordas), Bruno Barreto (voz
e percussão), Marcos Esguleba
(percussão) e Maninho (percussão) – nesta sexta, dia 13, no Teatro Rival Petrobras, às 19h30. Um
grande encontro para reverenciar
um grande compositor: Nelson
Cavaquinho, um dos mais importantes compositores do samba
carioca.
Nelson Cavaquinho (29 de
outubro de 1911 – 18 de fevereiro
de 1986) imprimiu sua assinatura
em sambas que se tornaram clássicos, como “Quando eu me chamar saudade” (parceria com Guilherme de Brito de 1972), “Folhas
secas” (com Guilherme de Brito,
1973), “Luz negra” (com Amâncio Cardoso, 1961) e “Juízo final”
(com Élcio Soares, 1973). A despedida, tema recorrente na obra
de Nelson Cavaquinho aparece
de diversas formas, seja falando
de amor, da vida boemia, da morte, ou somente para falar de momentos breves, como no samba
“Vou partir” (parceria com Jair do
Cavaquinho, 1965), em que o po-

(21) 98037-1338
Whatsapp

Frouxo virou macho e se lascou
Mais uma vez a Boca Maldita daquela cidade bastante conhecida da Baixada teve um prato
cheio em sua reunião no sábado que passou. O
político frouxão mandado pela mulher resolveu
dar uma de macho e, parece, se fu...
******************************************

Cadeado na periquita por um mês

O tributo será no Teatro Rival Petrobras e mostrará o melhor do compositor
eta fala do carnaval, e a filosofia de
bar, que aparece em sambas como
“Rugas” (com Ari Monteiro e Augusto Garcez, 1946). A voz rouca a
forma única de tocar violão (o cavaquinho, instrumento inicial do artista
e que o reverenciava foi substituído
no passar dos anos) fizeram a diferença deste sambista em sua obra.
Com a “maioridade” de 21 anos
de estrada, o Grupo Semente convidou Simone Mazzer para um show
com repertório exclusivamente de
Nelson Cavaquinho. A ideia é reverenciar a obra do compositor e
seus clássicos, composições que se
tornaram inesquecíveis para o gê-

nero do samba, mas que poderiam
perfeitamente estar entre clássicos
do jazz, do blues ou do R&B. Assim
o show tem como diferencial trazer
a versatilidade de Mazzer e sua interpretação conhecida em repertórios
rock/blues/jazzie, dividindo o palco
e canções com o grupo, e dando voz
aos sambas deste genial poeta.
Simone Mazzer é cantora e atriz.
Em 2015, lançou o seu primeiro
álbum solo, “Férias em videotape”,
escolhido pela crítica especializada
como um dos melhores do ano. O
álbum lhe rendeu a indicação de melhor cantora, ao lado de Gal Costa e
Elza Soares, e um troféu do 27º Prê-

mio da Música Brasileira, na categoria Revelação em 2016. A cantora
já emplacou três faixas em trilhas
sonoras em novelas e séries de TV:
“Tango do mal” e “Estrela blue”,
na Rede Globo, e “Dei um beijo na
boca do medo”, na Fox. Em 2018,
foi indicada novamente no 29º PMB
na categoria Melhor Cantora, pelo
álbum Simone Mazzer & Cotonete.
Simone vem produzindo singles e
videoclipes já garantidos no seu próximo álbum, previsto para este ano.
O Teatro Rival Petrobras fica na
Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/
Cinelândia - Rio de Janeiro. Informações: (21) 2240-9796.

Nandinho Boquinha de Veludo, presidente da
confraria, soube pela empregada de confiança do
casal, que a dona resolveu “colocar a periquita
em greve por 30 dias e o cara anda pulando mais
do que milho de pipoca em panela quente”.
******************************************

Vai arranjar biscate na rua

A empregada contou: “O cara de frouxo virou
homem e grita muito com a patroa. Teve dia dele
ameaçar arranjar um biscate na rua se a esposa
continuasse com o cadeado na porta do prazer. O
bicho tá pegando lá e não sei o que pode rolar se
o clima seguir assim. Essa greve tá deixando o
homem maluco”. *Pelo visto, o Boquinha de Veludo vai ter muita fofoca pra contar esta semana.
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serviço virtual

Belford Roxo firma parceria com a
Jucerja e passa a emitir alvará on-line
Com a adesão ao sistema será possível emitir alvará em até duas horas para
as empresas de baixa complexidade, sendo mais ágil e menos burocrático
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURA DE BELFORD ROXO

O

p r e f e i t o
de
Belford
Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho, e o presidente da Jucerja (Junta
Comercial do Estado
do Rio de Janeiro),
Vitor Hugo Feitosa,
assinaram o termo
de adesão para a implantação do sistema
de emissão automático de alvará definitivo. Com a adesão ao sistema será
possível emitir alvará em até duas horas
para as empresas de
baixa
complexidade, sendo mais ágil
e menos burocrático. Todo o processo
é realizado por meio
do Sistema Regin
(Registro
Integrado) da Jucerja. No
sistema antigo eram

divulgação

emitidos cerca de
200 alvarás por mês.
Com o novo modelo, este número sobe
para 600.
Fundamental
O prefeito Wagner
Carneiro, o Waguinho, destacou que
a parceria com a
Jucerja será fundamental para dar mais
agilidade na emissão
de alvarás. “Essa é
mais uma realização. Agora contamos
com o alvará automatizado que vai
facilitar a vida dos
empresários e contadores. Nossa cidade está crescendo e
evoluindo na questão de modernização. Antes, se levava muito tempo para
a emissão do alvará
e muitas pessoas desistiam. Agora, temos mais facilidade

O prefeito Waguinho ao lado do presidente da Jucerja, Vitor Hugo Feitosa com o delegado da CRC RJ,
Jorge Miguel de Moura, o procurador Fabrício de Almeida e a equipe da Secretaria de Fazenda
e agilidade para os para os empresários
que precisam”, des- e contadores da Baitacou o prefeito.
xada
Fluminense.
“Agora eles podem
Um grande
contar com essa despasso para os burocratização. Não
empresários vão mais precisar
trazer toda a docue
mentação na hora de
contadores
Para o presiden- solicitar seu alvará,
te da Jucerja, Vitor ou seja, é um avanço
Hugo Feitosa, esse enorme. Para a Juceré um grande passo ja é uma honra estar

assinando mais um
termo de adesão e integrar mais um município a aderir o alvará
online”, finalizou Vitor Hugo. O delegado
do CRC RJ, Jorge Miguel de Moura, destacou que o alvará online será importante
para toda a classe contábil. “Esse avanço no
município de Belford

Roxo põe a Baixada
na vanguarda da desburocratização nesse
momento crítico para
as empresas que passam por algumas dificuldades. E saímos na
frente para que o contribuinte e o empresário possam ser legalizados de uma forma
muito mais rápida”,
acentuou.

Empecilhos que não deixavam avançar na implantação
O secretário adjunto
de Fazenda, Luciano
Lima, informou que há
décadas tentam implantar esse projeto, mas
sempre tinham empecilhos que não deixavam avançar. “Agora
esse processo será muito rápido. O Regin é

um órgão centralizador
que vai reunir todos os
documentos que serão
necessários para a confecção do alvará automatizado. Diante disso,
após o registro na Jucerja e na Receita Federal,
o município vai disponibilizar o seu alvará, com

agilidade e dinamismo.
Esperamos a cooperação e a parceria de todos os empreendedores
que desejam estar junto
conosco nesse projeto.
Queremos avançar e
atrair novos empreendedores, pois temos muita
demanda de serviços”,

Olho grande pode deixar o MDB
de Magé ainda mais vazio
Única figura na proa do MDB
de Magé, o presidente da Câmara
de Vereadores, Rogério do Valle,
convidou várias pessoas para um
encontro em Piabetá, evento político realizado no dia 30 de agosto,
com a presença de três nomes da
família Reis, os deputados Gutemberg, Rosenverg, e Jane Reis,
que, mesmo sendo de Duque de
Caxias, deverá comandar o diretório mageense do partido. Rogério
convidou, mas foi a ausência sentida no encontro, onde sobrou espaço para o deputado estadual Renato Cozzolino Harb, pré-candidato
a prefeito.
O que se comenta nos bastidores
é que o vereador mais votado em
2016 teria levado uma pernada de
anão do prefeito Washington Reis,
que pretende estender seus tentáculos para Magé, Guapimirim e
pelo menos para outros dois muni-

Reprodução

cípios da Baixada Fluminense, embora não saiba nem se conseguirá
registrar sua candidatura à reeleição,
já que tem uma condenação criminal no Supremo Tribunal Federal.
O nome de Rogério do Valle é
ouvido nos corredores da política
em Magé como possível candidato
à sucessão do prefeito Rafael Santos
de Souza, o Tubarão , assim como
o do deputado Vandro Lopes Gon-

çalves, o Vandro Família. Porém,
como a família Reis está dominando o MDB, subentende-se que o
atual presidente da Câmara Municipal só conseguiria ser o candidato
da legenda se recebesse a benção
dos Reis. No caso de Vandro a situação é mais tranquila, pois a sua
legenda não tem dono.
Em silêncio
Enquanto o prefeito Washington
Reis e os dois deputados da família ficam ciscando no terreiro mageense, o prefeito Rafael Tubarão
se tranca, usando o silêncio como
estratégia. O grupo político que o
ajudou na reeleição em 2016 se
divide nas apostas. Uns dizem que
Rogério seria o nome no bolso do
colete de Rafael, outros apostam
em Vandro e alguns em nenhum
dos dois, preferindo olhar para uma
possível terceira via.

destacou Luciano. “Estamos fazendo o nosso
papel, que é simplificar
esse processo, que é o
mais moderno do Brasil, com uma plataforma que reúne vários
órgãos com o objetivo
de conceder a licença
aos empreendedores”,

acrescentou ao lado do
secretário de Fazenda,
Rafael Albuquerque.
Participaram da assinatura do termo de adesão
o delegado do Conselho
Regional de Contabilidade, Jorge Miguel de
Moura, o assessor da
presidência da Jucerja,

Delmir Custódio, o secretário de Fazenda, Rafael Albuquerque, seu
adjunto, Luciano Lima,
os executivos, Marcos
Ximenes e Wellington
Cortês, a chefe de gabinete, Renata de Almeida, e o procurador geral,
Fabrício de Almeida.

Mais de 860 ambulâncias novas vão reforçar Samu
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu
192) recebeu do Ministério da Saúde 866 novas
unidades para o atendimento à população em
todo o país. Os veículos
vão para 672 municípios
em 24 estados. Até o final do ano, está prevista
a liberação de mais 199
unidades. O investimento total será de R$ 199,7
milhões.
De acordo com o ministério, com as aquisições deste ano, a frota do
Samu 192 será renovada
100% em até cinco anos.
O Samu 192 está presente, atualmente, em 3.618
municípios, com 3.274
ambulâncias, sendo 252
motolâncias, 12 embarcações (ambulancha), 14
aeromédicos e 191 cen-

Rovena Rosa/Agência Brasil

Os veículos vão para 672 municípios em 24 estados
trais de regulação.
Ao todo, 174 milhões de
pessoas (83,69% da população) dos 210 milhões de
brasileiros contam com a
cobertura do serviço. O
serviço é prestado 24 horas por dia para socorrer
rapidamente
pacientes
com necessidade de ser
levados a unidades que

prestam serviços de urgência ou emergência,
como hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs), para
atendimentos clínicos,
cirúrgicos e obstétricos,
entre outros, evitando
sofrimento, sequelas ou
mesmo a morte. Fonte:
Agência Brasil

ERRATA - O Hora H cometeu um equívoco na manchete de capa ‘Ex-presidente do TSE-RJ diz que embolsou

propina no governo de Pezão’, publicada na página 03. O correto é afirmar que trata-se do ex-presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Jonas Lopes, que prestou depoimento à Justiça
Federal na última segunda-feira sobre a partilha de propina entre os conselheiros da Corte. Pedimos desculpas.
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O RJ ganhou um banco de perucas para
pacientes com câncer. O objetivo é atender
gratuitamente 60 mulheres em tratamento
por mês. O banco é uma parceria entre o Instituto COI e a ONG Cabelegria e funciona na
Barra da Tijuca.

Uma pessoa se mata a cada 40 segundos no
mundo. Os dados são da Organização Mundial
da Saúde. A agência da ONU apontou ainda
que esta foi a segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, depois de acidentes de
trânsito.

Explicações I

Vistoria I

Divulgação

A Lei 8.371/19, que desobrigou a vistoria anual
e permitiu a entrega do
Certificado de Registro de
Licenciamento de Veículo (CRLV) pelos Correios,
será atualizada, determinando que o envio seja
feito apenas com Aviso de
Recebimento (AR).

O ministro da Ciência e
Tecnologia, Marcos Pontes, foi convidado por três
comissões da Câmara dos
Deputados para esclarecimentos sobre a exoneração
de Ricardo Galvão, da diretoria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe).

Audiência pública II
A audiência pública foi
pedida por diversos deputados, entre eles Camilo
Capiberibe (PSB-AP). Ele
questiona a demissão de
Galvão após a divulgação
de dados sobre desmatamento da Amazônia, que
foi contestado pelo presidente Jair Bolsonaro.

SAC 24 horas por dia do Uber

Segunda discussão II

Os aplicativos de transporte particular de passageiros,
como o Uber, podem ter que disponibilizar Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC) por telefone e que funcione 24 horas por dia. É o que determina o projeto de lei
704/19, de autoria do deputado André Ceciliano (PT), que
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou, por 45 votos a 4, ontem, em discussão única. O texto
seguirá para o governador Wilson Witzel, que terá até 15
dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

É o que define o projeto
de lei 896/19 foi aprovado
em segunda discussão pela
Assembleia Legislativa do
RJ ontem. O texto seguirá
para o governador Wilson
Witzel, que terá até 15 dias
úteis para sancioná-lo ou
vetá-lo.

DIRETO AO PONTO

Filho de Bolsonaro é repudiado em Brasília

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, voltou
a polemizar ao contextualizar sobre o avanço da
democracia no País que,
segundo ele, não acontecerá com a celeridade

esperada. De pronto, a
declaração provocou o
repúdio de vários políticos, inclusive da direção
do PSC, partido ao qual
ele é filiado, e do presidente da Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP).

Ao manifestar “desprezo” por comentários
no sentido oposto, Alcolumbre disse que a democracia está fortalecida.
“No Senado, o Parlamento brasileiro, a democracia está fortalecida, as

instituições estão todas
pujantes, trabalhando a
favor do Brasil. Então,
uma manifestação ou
outra em relação a esse
enfraquecimento tem da
minha parte o meu desprezo”, disse.

Instituto lança o
‘Decola Jovem’ em Caxias
Incentivar os jovens a encontrarem
no
empreendedorismo uma alternativa de trabalho e
geração de renda,
em um cenário de
crise que atingiu
fortemente este público, é o objetivo
do programa Decola Jovem, do Instituto Souza Cruz.
Em
atividade
há quase 20 anos,
o Instituto Souza Cruz já investe
na geração de novas fontes de renda
para jovens rurais,
por meio da educação empreendedora
associada ao apoio
técnico para a criação de novos negó-

cios no campo.
Ao todo, já apoiou
mais de 2500 jovens e alcançou
mais de 3500 pessoas direta e indiretamente. Devido
ao sucesso dos seus
projetos nas zonas
rurais, chega a Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, para alavancar o
potencial empreendedor da juventude
urbana.
O programa Decola Jovem é integralmente
gratuito e conta com 60
vagas para jovens
entre 18 e 29 anos,
que têm uma ideia
de negócio para tirar do papel.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

capacitação

Controle social e transparência em Meriti

Conselho Municipal de Saúde de São João promoveu um curso de capacitação
sobre Controle Social, Lei de Acesso à Informação e Portal da Transparência
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Conselho
Municipal
de Saúde de
São João de Meriti
promoveu ontem um
curso de capacitação
sobre Controle Social, Lei de Acesso à
Informação e Portal
da Transparência. A
iniciativa, que teve
apoio da prefeitura,
aconteceu no auditório do PAM Meriti.
O curso foi direcionado a conselheiros de saúde,
profissionais e gestores da área, usuários do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS),
e prestadores de
serviço do SUS. A
pauta foi conduzida pelo auditor federal de Finanças e
Controle, da Controladoria Geral da
União, Seção Rio
de Janeiro, Lidienio
Lima de Menezes.
“Toda vez que podemos reunir pessoas para que estas
fiquem cientes do
direito de acesso à
informação, é algo
que fortalece a sociedade, pois estas
participam de uma
forma mais consciente para contribuir com a melhoria

da política pública”,
destacou Lidienio.
A capacitação foi
dividida
em
dois
dias.
A
próxima
acontecerá no dia 24
de setembro. “Este
curso faz parte da
Política
Nacional
de Educação Permanente para Controle
Social do SUS, por
isso é fundamental
a participação não
somente dos conselheiros, mas de toda
a sociedade”, completou o secretário
de comunicação do
Conselho Municipal
de Saúde de São João
de Meriti, Alexandre
de Castro.

beto franzem

A iniciativa, que teve apoio da prefeitura, aconteceu no auditório do PAM Meriti.

brasil

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Moradores acumulam entulho em São João de Meriti

Reprodução/facebook

No Jardim Metrópoles,
lixo e animais mortos, além
de entulhos são um prato
cheio para ratos e mosquitos, que provocam doenças
as mais diversas. De acordo
com denúncia postada nas
redes sociais, alguns moradores são os responsáveis
pelo problema: enquanto a
Prefeitura faz sua parte, eles
tratam de não manter terrenos e calçadas limpas. Quem
mora na região faz um apelo
ao município para intensificar a fiscalização

Aras participa de reunião
de líderes do Senado
BRASÍLIA - Escolhido pelo presidente
Jair Bolsonaro para
ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, Augusto Aras
passou parte do dia no
Senado. Ele será sabatinado pelos senadores
mas, antes disso, tem
se reunido com alguns
deles. Na tarde de ontem, esteve presente
na reunião de líderes
da Casa e ouviu sobre
a preocupação dos par-

lamentares sobre sua independência em relação a
Bolsonaro.
O senador Otto Alencar
(PSD-BA) disse que Aras
“respondeu à altura”. “Ele
não colocou nenhum alinhamento com o presidente
da República. Essa questão
foi levantada e ele respondeu à altura. [Disse] que a
indicação do presidente não
vai dar nenhuma conotação
de que ele vai seguir aquilo que o presidente deseja”.
Fonte: Agência Brasil

esporte
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Rafinha revela DNA do Flamengo
em coletiva de imprensa: “Trabalho”
Jogador diz que aconselha os mais novos no cotidiano
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

ão falta trabalho, dedicação e concentração ao elenco
rubro-negro, como
destacou o lateral-direito
Rafinha
em entrevista coletiva na manhã de
ontem, terça-feira
(10), no Ninho do
Urubu. Questionado sobre a boa fase
do rubro-negro, o
jogador falou que
sempre busca dar
conselhos e manter os pés no chão
dos atletas mais
novos. “Eu procuro sempre ficar perto dos mais novos.
Sei como é. O Flamengo é um clube
muito grande. Vivi
isso muito na minha carreira. A gente sempre procura
passar informação

para eles. Futebol
é complicado porque quando você
pensa que está por
cima pode ficar por
baixo. Não é só alegria. Tem uma frase
que eu gosto, que é:
“o sucesso e o fracasso não são para
sempre”. Mas eles
são muito espertos.
Eles escutam. São
diferentes.
Para
mim não surpreende o que acontece
nos jogos porque eu
vejo eles treinando.
Podem voar o mais
alto que for, mas
se possível deixar
o pé no chão que o
sucesso vem naturalmente”, destaca.
Para Rafinha, o
DNA do time do
Flamengo se resume em uma palavra: trabalho. “É
trabalho. Vem sendo feito intensa-

Clayton analisa estreia e mira
confronto contra a Chapecoense

Rafael Ribeiro/Vasco

Atacante carrega a bola durante a partida contra o Bahia em São Januário

O sábado (7/9) não foi
um dia feliz para o Vasco, que acabou superado pelo Bahia em São
Januário, mas vai ficar
marcado para o atacante
Clayton. O jogador fez
sua estreia com a camisa cruzmaltina, diante
de mais de 20 mil torcedores e falou um pouco
sobre a experiência em
atuar pela primeira vez
no Caldeirão, elogiou a
postura da torcida e lamentou o resultado negativo.
- Foi um prazer imenso jogar diante da torcida do Vasco. Eles lotaram o estádio, fizeram a
parte deles e nós ficamos
devendo. Queríamos a
vitória, mas infelizmente não veio, vamos batalhar nos próximos jogos
para pontuar e dentro de
casa fazer a nossa obrigação, que é vencer disse o atacante.

Clayton já virou a
chave e mirou o próximo confronto do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro. Para o
camisa 20, o jogo contra a Chapecoense, no
sábado (14), às 19h, na
Arena Condá, será um
confronto direto e é fundamental para o Cruzmaltino conseguir um
bom resultado fora de
casa:
- No momento, é um
confronto direto, nós
não queremos entrar naquela faixa da tabela e
vamos fazer o possível
para sair vitorioso de lá,
temos que procurar vencer esses adversários
dentro e fora de casa.
Agora é focar, trabalhar
forte durante a semana
e ver o que o Vanderlei
vai falar e como ele vai
preparar o time para a
sequência do Brasileirão.

Alexandre Vidal/CRF

Lateral-direito valoriza desempenho da equipe rubro-negra e o resultado em campo

mente todos os dias.
Não é surpresa (a
boa fase) porque da
forma que a gente
está trabalhando, é
natural esse desen-

volvimento. A gente aplica a execução
dos treinos nos jogos. Os jogadores
captam a mensagem e a executam”,

ressalta.
O elenco rubro-negro retorna ao
trabalho na manhã
de hoje, no Ninho
do Urubu. O próxi-

mo jogo da equipe
será contra o Santos, no sábado (14),
no Maracanã. (Fonte: Site Oficial do
Fla)

Botafogo se anima com retorno e
boa atuação de Leonardo Valencia
O Botafogo precisa melhorar o
seu poder de criatividade para não
ter sustos no Campeonato Brasileiro
e, quem sabe, lutar
por coisas maiores
do que simplesmente permanecer
na elite do futebol
nacional. Por conta disso, uma das
boas notícias do último final de semana, na vitória sobre
o Atlético-MG, foi
o retorno do meia
chileno Leonardo
Valencia.
Sem estar no
mercado em busca de meias e procurando atacantes
que fechem o elenco para o restante
do ano, a presença
do jogador foi um
fato a se comemorar em General Severiano. Valencia
entrou no segundo
tempo e mostrou
boa participação,
se movimentando
e dando assistência para o gol de

Vitor Silva / Divulgação

Meia foi um dos destaques do Glorioso na vitória sobre o Atlético-MG

Alex Santana, que
selou a vitória alvinegra.
O jogador não
atuava desde o fim
de julho, pois estava
envolvido em negociações com clubes
chilenos, que acabaram não se concretizando. Assim,
a diretoria exerceu
o direito de renovar
automaticamente
por mais um ano o
vínculo do atleta.
A partir de agora, ele deverá ser
utilizado com mais

frequência
pela
comissão
técnica, pois Eduardo
Barroca gostou do
rendimento do jogador. Porém, ele
deve começar entre
os reservas a partida contra o Ceará
no sábado (14), às
21h, na Arena Castelão, em Fortaleza,
pela última rodada
do primeiro turno do Campeonato
Brasileiro. Com 26
pontos conquistados, o Alvinegro
quer se aproximar

do G-6, a zona de
classificação para a
Copa Libertadores
e se afastar de vez
da zona de rebaixamento.
Fora de campo,
a diretoria segue
trabalhando
para
colocar em dia os
vencimentos
dos
jogadores e dos funcionários. Com dois
meses em atraso,
os atletas podem, a
partir de outubro,
conquistar na Justiça a rescisão unilateral de contrato
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Mesquita

Prefeitura instala Conselho para
atender reclamações de contribuintes

São mais de 1.900 processos acumulados no setor fazendário

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

C

om a finalidade de atender
aos
contribuintes que consideram que seus direitos
foram desfavoráveis
em processos junto à
secretaria de Fazenda, a Prefeitura de
Mesquita reinstalou
o Conselho específico que trata desses
assuntos.
Os membros do
novo Conselho de
Contribuintes foram
empossados dia 5
de setembro para o
biênio 2019/2020.
O grupo já está em
ação e tem pela frente o desafio de decidir sobre mais de
1.900 processos acumulados no setor fazendário.
O Conselho de
Contribuintes é um
órgão
colegiado,
criado por lei, e integrado por representantes do governo,
comércio e indústria,
CRECI (Conselho
Regional de Corretores de Imóveis),
CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e da Ordem

dos Advogados do
Brasil (OAB). Segundo o presidente
do órgão, Marcos
Dias, os conselheiros
tem a atribuição de
julgar, em 2ª instância, os recursos de
decisões referentes
a processos administrativos tributários,
de natureza contenciosa.
Para Marcos, isso
significa que os contribuintes que não
concordam com as
decisões de 1ª instância do setor, já
podem recorrer dos
procedimentos
indeferidos pela secretaria de Fazenda,
caso entenda que a
decisão tenha sido
desfavorável ao seu
direito. “Todas as
reuniões (julgamentos) são públicas e a
função principal do
Conselho é mostrar
transparência do governo, dentro do que
determina com a legislação”, completa
o vice-presidente do
órgão, Luiz Alberto
de Melo Rosa.
Como a gestão dos
conselheiros anterior
acabou em fevereiro, o novo Conselho

Maicon Ferraz / PMM

Representado por vários setores da sociedade, o Conselho já está em ação na secretaria de Fazenda da cidade

de Contribuintes tem
pela frente o desafio
decidir sobre 1.923
processos
acumulados na secretaria
de Fazenda. “Nossa
ideia é que, pela primeira vez no município de Mesquita,
o contribuinte tenha
uma resposta mais
rápida, pois o poder
público deve esse
tipo de satisfação à
população”, avalia
Marcos. “Nosso papel é mostrar trans-

Lava Jato no Rio pede parte do
valor recuperado de 72 delatores
Procuradores
do
MPF-RJ (Ministério
Público Federal do Rio
de Janeiro) responsáveis pela Lava Jato no
Estado pediram ao juiz
Marcelo Bretas, da 7ª
Vara Criminal do Rio,
parte do dinheiro devolvido por 72 delatores na operação. A manifestação foi enviada
na última segunda-feira. O valor não foi
divulgado.
O valor recuperado dos colaboradores
deve ser destinado à
União. No entanto, os
procuradores sugeriram uma divisão “meio
a meio”.
O parecer do MPF
-RJ ainda precisa passar à União, que deve
opinar se concorda
com a divisão proposta. A AGU (Advocacia
Geral da União) e o
Estado do Rio também
poderão se manifestar.
A decisão cabe à Justiça.
A lista dos delatores
inclui somente aqueles que tiveram participação nos crimes
praticados pela organização criminosa do
ex-governador Sérgio

Ascom / Governo do Estado

parência e fidedignidade dos atos da
administração
pública fazendária, de
acordo com a legislação vigente”, assegura Luiz Alberto.
Dona de um estabelecimento comercial, Maria das Neves, 56 anos, disse
que a existência de
um Conselho para
esse fim ajuda a mostrar que o governo da
cidade é bem intencionado. “Chega de

coisa escondida nesse país”, exalta.
O
presidente da Ordem
dos Advogados do
Brasil (OAB), seção
Nova Iguaçu/Mesquita, Hilário Franco,
considera importante
a instalação do órgão.
“A responsabilidade é
grande e esse Conselho possui alguns dos
nossos representantes
mais
competentes.
Nós oferecemos todo
o suporte para ajudar”, evidenciou.

Segundo Phelipe
Amorim, membro do
Conselho, as principais demandas são
prescrição de débitos
(quando o fisco perde o prazo para cobrança dos tributos)
e, além deste, existe
também processos
de impugnação de
lançamento (quando o contribuinte, de
alguma forma, não
concorda com os lançamentos impostos a
ele), entre outros.

Jean Wyllys fará residência em
Harvard com estudo sobre fake News
Ascom / Governo do Estado

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), quer
usar recursos para finalizar as obras da Linha 4 do metrô

Cabral (MDB).
Os outros valores custodiados na 7ª Vara Federal, como o de veículos e mansões leiloados
só poderão ser utilizados quando o processo
estiver transitado em
julgado. No caso de colaborações premiadas,
os valores são depositados e resta saber quem
será o beneficiado pela
devolução.
A Frente Parlamentar
em defesa da construção
da Linha 4 do metrô na
Gávea disse, ontem, que
vai pedir ao MPF-RJ
recursos da operação
Lava Jato para retomar
as obras. A estimativa
é que a conclusão custe
R$ 300 milhões.

Na última semana,
o governador do Rio,
Wilson Witzel (PSC),
disse que esta era uma
possibilidade e que vinha pedindo os recursos desde janeiro, que
estimou o valor de R$
1 bilhão para concluir a
obra. Witzel ainda chegou a dizer que a estação seria aterrada por
faltas de recursos e que
o governo tinha outras
prioridades.
Em resposta, a força-tarefa da Lava Jato afirmou em nota que o pedido só foi feito há duas
semanas e que Witzel
quer colocar responsabilidade da conclusão
da estação Gávea no
MPF.1.

O ex-deputado poderá dar aulas sobre o assunto na mesma
universidade após seis meses de estudos

O
ex-deputado
federal Jean Wyllys
fará uma residência
em Harvard, nos
Estados Unidos, de
acordo com o jornal
Extra. O professor
vai se aprofundar
em uma pesquisa
de andamento sobre
a ligação entre notícias falsas e discur-

sos de ódio contra
minorias, em parceria com a fundação
Open Society.
A residência no
Instituto de Pesquisa Afro-Latinoamericanos vai durar
um semeste. No período, Jean Wyllys
poderá dar aulas
sobre o assunto em

Harvard.
Em seu Instagram, Jean Wyllys
comentou a mudança colocando uma
música de Maria
Bethânia na legenda. Na foto, um crachá e um bloco de
notas de Harvard.
(Fonte: Último Segundo - iG)
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Assassinato em Araruama

Suspeito de matar vereador é preso

Traficante também entregou comparsa por participação na execução de Ciraldo
Fernandes. Motivação, segundo a polícia, seria rixa entre vítima e um dos envolvidos
Reprodução/Whatsapp

Yuri é suspeito de participar da morte do vereador Ciraldo. E a pistola que teria sido usada no crime foi apreendida pela polícia
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

I

nvestigações da Polícia Civil apontam
para uma rixa entre o
vereador Ciraldo Fernandes da Silva (DEM), de 57
anos, e um dos envolvidos
no crime, que está foragido. Ontem, agentes da
118ª (Araruama) e policiais militares da 3ª Com-

panhia do 25ºBPM (Cabo
Frio) prenderam, um dos
suspeitos do parlamentar.
Yuri dos Santos Ortega
Santana, 18, foi preso em
Araruama, na Região dos
Lagos, município onde
Ciraldo foi executado, na
noite do último domingo. Com o marginal, as
equipes apreenderam uma
pistola com numeração
raspada, que teria sido uti-

lizada no assassinato.
Durante depoimento na
unidade, ele confessou ter
participado do crime ao
lado de um outro homem
também já identificado.
Yuri rerlatou que teria
sido convidado pelo outro
assassino para participar
da morte do vereador. Ele
contou que está em Araruama há puco tempo e que
integra a maior facção cri-

minosa do Rio. O bandido
estaria ainda envolvido
no tráfico da localidade
conhecida como Campo
do UTA no bairro Fazendinha, onde ocorreu o crime.

Peregrino informou que
a prisão do outro assassino poderrá ocorrer em um
curto espaço de tempo.
Peregrino comentou a rápida elucidação do crime.
“O desfecho bem sucedido da investigação em
Outra prisão
curto espaço de tempo dea qualquer
monstra que a população
momento
pode confiar no trabalho
Titular da 118ª DP, a da Polícia Civil”, saliendelegada Janaina Cristina tou.

Suspeito de matar político em Magé roda em Caxias
O homem suspeito
de envolvimento na
morte do ex-vereador
de Magé Darcy Gomes dos Santos Filho,
em abril deste ano, foi
capturado por agentes
da 61ª DP (Xerém),
na manhã de ontem.
Marcos Felipe da Silva Areias, conhecido
como ‘XU’, foi loca-

lizado numa casa, na
comunidade Vale da
Mata, no distrito de
Duque de Caxias. Contra ele, havia um mandado de prisão pelo
crime de homicídio.
De acordo com os
agentes, ao ser surpreendido pela equipe, o
suspeito tentou escapar do cerco, fugindo

pela janela da casa. No
entanto, foi alcançado
e capturado. Segundo
as investigações, o crime foi motivado por
uma “disputa pelo domínio de jogos de azar
na cidade de Magé”. A
polícia disse ainda que
Marcos e outros dois
homenes foram contratados para “execu-

Este é o segundo caso
de assassinato envolvendo
um político da Fazendinha
só neste ano. Em maio, o
ex-vereador Sérgio Cunha
de Andrade, o Serginho
da Lotada, foi encontrado
morto na mesma região. O
crime também é investigado pela 118ª DP. O corpo de Ciraldo foi enterrado na manhã de ontem no
Cemitério Municipal.
Divulgação/Polícia Civil

tar” o político.
Durante o ataque,
um dos disparos atingiu uma criança de
três anos, que estava
perto do local do crime. O menino foi levado Hospital estadual
Adão Pereira Nunes
(HEAPN), em Saracuruna, também em Caxias.

Suspeito de matar delegado morre Dois mortos em confronto em
boca de fumo de Nova Iguaçu
em operação no Jacarezinho

O suspeito foi baleado
e morto durante operação
realizada por policiais militares e civis ontem na comunidade do Jacarezinho,
Zona Norte do Rio. Anderson Vinícius de Souza
Fagundes Rocha, conhecido como Remela, era o
principal suspeito do homicídio do delegado Fábio
Monteiro no Buraco do
Lacerda, no bairro do Jacaré, em janeiro deste ano.
Fabio era delegado, ex-agente federal, instrutor e
professor da corporação.
O corpo dele foi encontrado dentro da mala de um
veículo Chevrolet Cobalt
preto, na Avenida Dom
Helder Câmara.
A Polícia Civil informou que agentes receberam informações que Remela estava atuando como

Reprodução

Delegado Fábio Monteiro era instrutor da Polícia Civil
Remela foi encaminhado
“contenção” do tráfico de
drogas em um dos acessos para o Hospital Geral de
da Rua da Feira, no Jaca- Bonsucesso e morreu após
rezinho. Ainda segundo a chegar à unidade hospitacorporação, Remela e ou- lar. A ação foi realizada por
tros dois suspeitos atiraram agentes da Coordenadocontra os policiais quando ria de Recursos Especiais
perceberam a presença de- (CORE) e do serviço reserles no local. Houve con- vado da Coordenadoria de
Polícia Pacificadora.
fronto e ele foi baleado.

Suspeito vai pro saco em operação policial
Policiais militares realizaram uma operação na
tarde de ontem na comunidade Vila Cruzeiro, na Vila
da Penha, Zona Norte do
Rio, e um suspeito morreu.
A corporação informou que
equipes da UPP Vila Cru-

zeiro foram recebidos a tiros por suspeitos durante
patrulhamento na região.
Renato Jorge da Silva
Domingos, de 23 anos, foi
encontrado ferido com uma
pistola, um carregador e
dez cartuchos. Ele tem pas-

sagem na polícia por receptação. O suspeito foi encaminhado para o Hospital
Estadual Getúlio Vargas, na
Penha, mas morreu quando
chegou ao local. A ocorrência foi encaminhada para a
Delegacia de Homicídio.

A chapa esquentou na
tarde de ontem na comunidade Burado do Boi,
em Nova Iguaçu. Dois
suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos durante
confronto com policiais
militares do 20º BPM
(Mesquita). Eles seriam
segurança do traficante
Peixão, um dos chefes
da facção que controla a
venda de entorpecentes
da área.
De acordo com as primeiras informações, os
PMs foram incursionavam na comunidade para
coibir a ação de traficantes
quando foram recebidos a
tiros por um grupo de cerca de cinco criminosos.
Os policiais revidaram e
houve troca de tiros. Um
dos homens mortos era
conhecido como Shortão.
Outros dois bandidos foram presos e encaminhados a delegacia.

Reprodução/Whatsapp

Populares atearam fogo a pneus de galhos de árvore na Estrada do Ambaí

vil, na Zona Norte do Rio,
é um dos bandidos mais
cruéis do Rio de Janeiro.
Na madrugada do dia 26
de maio ele ordenou aos
comparsas a execução de
sete homens por estarem
em uma favela dominada
por uma facção criminosa
rival.
Testemunhas relataram
que as vítimas identificaComida aos
das como Matheus Silva
porcos
das Neves, Alexandre GoÁlvaro Malaquias San- mes Correia, Rafael Mata Rosa, o ‘Peixão’ da galhães Celestino, Thiago
Cidade Alta, em Cordo- Moreira Sbano, Adalberto

Bispo Pereira Neto, Darlan Gonçalves e Victor
Hugo de Queiroz Surcin
foram tiradas de um bar e
mortas a tiros e golpes de
faca pelo grupo liderado
por ‘Peixão’.
Na última segunda-feira, a Justiça decretou
a prisão de onze traficantes da Cidade Alta pelo
assassinato e ocultação de
cadáver dos sete jovens na
comunidade Cinco Bocas,
em Brás de Pina. Até hoje
os corpos não foram localizados.
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Capacitação

Drones a serviço dos bombeiros

Corporação do Rio de Janeiro treina militares para operar Veículos Aéreos Não Tripulados. Ao todo, a edição de 2019 reúne
20 alunos, entre os quais um agente federal de Segurança Institucional do Ministério Público do Trabalho, da União
Divulgação/Governo do estado

Bombeiros militares são habilitados a operar o sistema de aeronaves remotamente pilotados no trabalho de resgate de vítimas
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

A

quarta turma do
Curso de Especialização em Veículos Aéreos Não Tripulados (Cevant), do Corpo
de Bombeiros Militar do
Rio de Janeiro, concluirá
a formação nesta semana.
A capacitação, coordenada pelo Grupamento de
Operações Aéreas (GOA),
tem por finalidade a habilitação dos profissionais

Dos 20 alunos da edição
deste ano, duas são mulheres. São as primeiras que
sairão habilitadas para operar os drones fluminenses.
Há quatros anos na corporação, a tenente Larissa

para que possam operar
o sistema de aeronaves
remotamente
pilotadas
(RPAs), mais conhecido
como drones. Ao todo, a
edição de 2019 reúne 20
alunos – 19 militares da
corporação e um agente
federal de Segurança Institucional do Ministério
Público do Trabalho, da
União.
“A capacitação tem sido
necessária para que os
militares tenham totais
condições para operar o

equipamento. O curso tem
um foco muito grande na
legislação e um cuidado
maior ainda na segurança, tanto dos profissionais,
quanto da sociedade como
um todo. Nossos militares
saem pilotos de RPAs e
não somente operadores
de drones”, afirmou o responsável pela coordenadoria de Veículos Aéreos
Não Tripulados (Covant)
do Corpo de Bombeiros,
tenente-coronel
Felipe
Monteiro.

Busca e
salvamento
Desde 2015 que o Corpo
de Bombeiros utiliza os
drones como ferramenta
durante operações de busca e salvamento (marítimo
e terrestre), além atuar em
eventos de maior complexidade, como o incêndio
no Museu Nacional, em
setembro do ano passado, e no desabamento dos
prédios na comunidade da
Muzema, em abril deste
ano. A formação, com du-

ração de quatro semanas,
consiste em duas fases –
a primeira, à distância, o
conteúdo é todo voltado
para a legislação sobre a
atividade aérea brasileira. Já na segunda etapa,
as aulas são divididas em
teorias indoor (ambiente
fechado) e, por último, os
alunos fazem o treinamento em área aberta.
“Outro ponto interessante é que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é
um dos poucos que ofere-

Primeiras mulheres na formação

Queiroz, do Grupamento de
Araruama, tem se destacado
nas aulas.
“A minha unidade tem
um drone e, por isso, achei
interessante me capacitar
para operá-lo em eventos.

Sabemos que em breve
começará o verão e minha
região, como é litorânea,
recebe muitos turistas. Então, existe a possibilidade
do aumento no número de
ocorrências de salvamento

marítimo e ainda, podemos
realizar o monitoramento
de trilhas”, contou a militar,
de 22 anos.
Além de ser tripulante operacional socorrista, a cabo
Aline Lopes, do 1/18º DBM

(São Pedro D’Aldeia), agora
vai se tornar piloto de drone.
Segundo ela, as especializações são muito importantes
na carreira de um Bombeiro
Militar. “A missão do Corpo de Bombeiros é sempre

cem esta capacitação completa. As Polícias Militar e
Civil, além da Secretaria
de Administração Penitenciária, estão se capacitando
conosco, o que gera uma
integração entre os órgãos.
Conseguimos compartilhar a mesma metodologia,
bem como trocar experiências e conhecimento.
Embora cada instituição
tenha seu equipamento, o
trabalho funciona de forma integrada”, ressaltou o
coordenador.

atuar com eficiência, rapidez e segurança. Por isso,
ter esta capacitação em meu
currículo é mais uma forma
de estar preparada para uma
situação real”, comentou a
cabo, de 41 anos.

Veículos com final de placa 7, 8 Proderj realizará Fórum
e 9 já podem emitir CRLV 2019 de Assessores de TI

Reprodução

Quem quiser ter o CRLV em papel, deve agendar a retirada
Já está disponível a emissão
do CRLV 2019 (Certificado
de Registro e Licenciamento
de Veículos), sem vistoria,
para veículos com final de
placa 7, 8 e 9. Após a compensação do pagamento da
Guia de Recolhimento de
Taxa (GRT) e do DPVAT, o
documento pode ser obtido
por meio digital, no aplicati-

vo Carteira Digital de Trânsito, do Serpro. A versão digital
tem o mesmo valor legal do
documento físico.
Quem quiser ter o CRLV
em papel, deve agendar a retirada em uma unidade do Detran.RJ, pelo site ou pelo teleatendimento. O prazo final
para o licenciamento anual é
dia 31 de outubro. Os proprie-

tários com final de placa 5 e 6
têm até o dia 30 de setembro
para emitir o documento. Os
demais devem estar com o
CRLV atualizado.
Os veículos de carga, ônibus, micro-ônibus e escolares
precisam realizar a vistoria.
O boleto da GRT é acessado
pelo site do banco oficial do
Estado, o Bradesco (www.
bradesco.com.br), e o DPVAT
está disponível no site da Seguradora Líder (www.seguradoralider.com.br).
Para agendar a retirada do
CRLV em uma unidade do
Detran é preciso acessar o
site www.detran.rj.gov.br ou
entrar em contato com o teleatendimento, nos telefones
3460-4040 ou 3460-4041
(Região Metropolitana) ou
0800-020-4040 ou 0800-0204041 (interior).

O Centro de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Estado do Rio
de Janeiro - Proderj promove, em parceria com
a Procuradoria Geral do
Estado do Rio de Janeiro
- PGE-RJ e com o apoio
da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado
do Rio de Janeiro, a 30°
edição do Fórum PRODERJ de Assessores de TI
com o tema “Segurança
da Informação”. O evento
acontece hoje, no auditório da PGE-RJ, Centro do
Rio, das 9h às 12h.
O objetivo do encontro
é discutir com os assessores de TI e de Segurança
da Informação das secretarias e órgãos estaduais

Divulgação

O evento acontece no auditório da PGE-RJ, Centro do Rio
as principais ameaças so- do Rio de Janeiro”, o vicebre o tema e difundir as -presidente de Tecnologia
ações institucionais para do Proderj, Bruno Lemos,
melhorar a defesa dos sis- o tema “Atas de Registro
temas e infraestruturas. O de Preço e Aquisições”
subsecretário de Tecnolo- e o assessor especial da
gia da Informação e Comu- presidência da autarquia,
nicação do Estado do Rio William de Souza, o painel
de Janeiro, Marco Vieira, “Aspectos Comportamenapresentará a palestra “Es- tais da Segurança da Infortratégia de TI do Estado mação”.

Tripulantes de cargueiro que tombou são resgatados
ESTADOS UNIDOS Fim da agonia. Os quatro
tripulantes sul-coreanos que
ficaram presos no cargueiro
Golden Ray, que tombou na
costa da Geórgia, na madrugada do último domingo,
perto do porto de Brunswick, foram resgatados com

vida ontem. O grupo estava
na casa de máquinas da embarcação no escuro e com
uma temperatura de 65,5ºC.
O navio, que transportava carros e pertence a uma
empresa do grupo Hyundai,
levava 24 pessoas. Vinte deles foram resgatados, mas

os quatro permaneceram
desaparecidos. A operação de resgate foi suspensa
temporariamente, depois do
acidente, porque o navio estava instável e havia fogo na
estrutura. A fumaça impedia
que os socorristas avançassem.

Um dos integrantes da
equipe de resgate contou
que eles sobreviveram a
“condições infernais”. Tim
Ferris, da empresa de salvamento Defiant Marine, disse
à Associated Press que os
tripulantes “estavam sendo
cozidos” por causa da tem-

peratura de 65,5ºC que fazia
na sala de máquinas onde
eles estavam trancados.
Ele disse ainda que o resgate mais assustador foi de
um dos tripulantes que estava em uma sala de controle
com a porta debaixo d’água.
Os socorristas tiveram que

usar um cortador de ponta
de diamante para criar uma
abertura na porta, que é projetada para suportar uma explosão. Os envolvidos nas
operações de resgate precisaram encher os bolsos com
sacos de gelo para suportar o
calor.

SUL-FLUMINENSE
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Patrulha Maria da Penha no SF
Lançado oficialmente pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro no
início de agosto, a iniciativa está sendo implantada gradativamente no Sul Fluminense
Luis Eduardo
(Luisinho)

P

oliciais
militares das quatro
unidades
operacionais do Sul
Fluminense
iniciaram na manhã da última segunda-feira, no
quartel do 28º BPM
(Volta Redonda), o
treinamento intensivo
para atuar no programa ‘Patrulha Maria
da Penha – Guardiões
da Vida’. Participarão do treinamento
os policiais das unidades subordinadas
ao 5º CPA (Comando de Policiamento
de Área) - 10º BPM
(Barra do Piraí), 28º
BPM (Volta Redonda), 33º BPM (Angra
dos Reis), e 37º BPM
(Resende).
Lançado
oficialmente pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio
de Janeiro no início

de agosto, durante
as comemorações de
aniversário da Lei
Maria da Penha, o
“Patrulha Maria da
Penha – Guardiões da
Vida” está sendo implantado gradativamente por regiões do
estado e terá equipes
especializadas em todas as unidades. Os
policiais
militares
atuarão com viaturas
e braçais com a logomarca do programa.
Inspirado em iniciativa pioneira do 10º
BPM (Barra do Piraí),
precursor do projeto
“Guardiões da Vida”
e hoje adotado em
mais de dez batalhões
por iniciativa de seus
comandantes, o novo
programa passa agora
a ser coordenado pelo
Comando da Corporação, desenvolvendo
ações de prevenção à
violência doméstica
de forma estruturada
e padronizada.

Divulgação/PMq

Policiais militares rececem treinamento intensivo para o programa que objetiva proteger a mulher da violência doméstica

Itatiaia não corrige edital e TCE Volta Redonda faz parceria com Abrinq
mantém adiamento de licitação
Com 25 alterações
solicitadas pelo Tribunal de Contas do
Estado, o edital de
licitação para compra de asfalto lançado pela Prefeitura de
Itatiaia foi suspenso
mais uma vez pelo
TCE, porque tem todas as providências
determinadas
pelo
órgão foram tomadas pela Comissão
Permanente de Licitação da administração municipal. O valor inicial estimado
para a compra era de
R$
33.353.723,39,
caiu
para
R$
32.299.537,14, mas
ainda não chegou
ao ponto que o TCE
quer.
O edital foi analisado pela primeira

Divulgação/PMVR

O Tribunal de Contas do Estado fez mais oito exigências
vez em julho, quando foram solicitadas
25 alterações, o que
causou uma redução
de R$ 1.054.186,25.
Na semana passada o
processo voltou a ser
conferido pela Corte
de Contas e não passou. O conselheiro
Rodrigo Nascimento
fez mais oito exigên-

cias, entre elas a “exclusão, na habilitação
do certame, da exigência de quantitativos mínimos diferenciados entre licitantes
que
apresentarem
apenas um atestado
de capacidade técnica
e aquelas que apresentarem mais de um
atestado”.

Encontro visa fomentar o turismo regional

Na última segunda feira, a Prefeitura Municipal de
Piraí participou de
um evento turístico
realizado na Fazenda Santa Tereza,
Serra do Matoso.
Estiveram presentes 20 agências de
turismo estaduais
interessadas em fomentar o Turismo
no circuito “Serra,
Mar, Piloto, Matoso”, composto por
Municípios como
Mangaratiba, Itaguaí, Rio Claro,

Seropédica, Piraí e
locais como Serra
do Piloto e Serra do
Matoso.
O encontro foi a
oportunidade
de
apresentar os pontos e as rotas turísticas
municipais,
assim como os tradicionais
eventos
gastronômicos
e
premiados pratos,
fomentando o aumento do turismo
local e a maior geração de renda em
nosso município.
Estiveram presen-

tes como oradores
palestrantes a secretária de Agricultura Carla de
Carli, Hudson Valle da Secretaria de
Cultura e Esporte
e Fernanda Lopes
da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Turismo. O evento também serviu
para anunciar novas parcerias que
futuramente irão
trazer novos benefícios para o turismo rural.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esteve reunido na tarde da
última segunda-feira, com
representante da Fundação Abrinq para assinar
um termo de adesão ao
Projeto de Fortalecimento
da Estratégia ODS (Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável) e se comprometeu em fazer a localização do desenvolvimento
sustentável nas peças de
planejamento estratégico
do município.
Samuca destacou a importância desse projeto no
cenário nacional e afirmou
que ele condensa todos os
principais desafios que
os países vão enfrentar
para alcançar o desenvolvimento sustentável. “A
Estratégia ODS no município tem um papel fundamental na mobilização
e articulação dos diferen-

Divulgação/PMVR

Prefeito Samuca com representantes da Fundação Abrinq
tes atores sociais que estão técnica da Fundação conenvolvidos com o desenvol- tribuiu para o processo de
vimento, contribuindo para planejamento do município
que ele aconteça”, disse Sa- para organizar a política
da infância nos próximos
muca.
Augusto Guimarães, téc- anos”, comentou Augusto.
nico de Referência dos
Samuca se disponibilizou,
Municípios do Rio de Ja- dentro do Plano Municipal
neiro do Programa Prefei- da Infância e da Adolescênto Amigo da Criança, da cia, buscar a localização do
Fundação Abrinq, disse que desenvolvimento sustentáa reunião foi muito positi- vel e, dessa maneira, aliar os
va e aproveitamos a visita planos municipais a agenda
para tratar do Plano Muni- global. O intuito é ser estracipal da Infância e Adoles- tégico para um período em
cência. “Trouxemos alguns longo prazo do município
levantamentos e o prefeito e consequentemente para o
destacou como a assessoria cenário nacional.

Resende escolhe a Garota Exapicor 2019
Chegou a hora de
escolher a candidata favorita do já
tradicional concurso ‘Garota Exapicor
2019’. Nesta etapa, o
público poderá votar
pelo site do evento,
através do endereço
www.exapicor.com.
br. Onze candidatas
seguem no páreo e
estão em busca dos
20 pontos, que serão atribuídos à vencedora, para a soma
da pontuação individual no concurso. A
votação online fica
disponível até o dia

20 de setembro.
Na etapa preliminar, que aconteceu
em duas datas distintas, as candidatas
passaram por uma
comissão julgadora,
composta por cinco
jurados, e receberam
notas que variaram
de 5 a 10 pontos, para
cinco quesitos. São
eles: beleza, simpatia, postura, desenvoltura e oratória.
Nesta segunda etapa,
a mais votada receberá mais 20 pontos,
enquanto a segunda
mais votada terá 10

pontos e a terceira 5
pontos.
Ao todo, 10 candidatas foram selecionadas após os
dois dias de seletiva.
A décima primeira
classificada saiu do
concurso de ‘Miss
Engenheiro Passos’,
disputado em 2018,
durante a programação
da tradicional Festa
de Engenheiro Passos.
A etapa final do concurso, após a votação
online, será realizada
no dia 22 de setembro,
cujo local ainda será
definido.
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Áries
Uma intervenção de
uma pessoa ou um olhar
diferenciado para o
trabalho são necessários
para que seja possível
tomar decisões viáveis. O céu pede
para refletir e avaliar a melhor
direção.

Touro
Você é levado a olhar
para o seu bem-estar e
para experiências que
podem

tocar

afetos

ou filhos. É um dia
para tomar decisões saudáveis e para
fazer intenções importantes com as
situações citadas.

Gêmeos
Existe
um
emaranhado
de
situações em família
que vem carregado
de expectativas ou
mágoas. Hoje, você será levado a
olhar para isso de uma forma mais
racional. Isso é bom para que lide
com tudo de outra forma.

Câncer

Você
consegue
perceber o quanto as
relações
próximas
vêm
carregadas
de
expectativas
e
distorções? É um dia para sair desta
frequência e realizar mudanças que só
você pode fazer.

Leão
A vida pede que você
ajude uma pessoa a
lidar
com
situações
complicadas no campo
material.
A
pessoa
tocada pode ser cônjuge ou parceiros
e a ajuda pode ser apenas escutá-lo e
ajudá-lo a tomar decisões viáveis.

Virgem
Você está altamente
sensível e vulnerável
a decisões que são
colocadas
no
seu
“colo”.
Você
vai
perceber a necessidade
de se comunicar ou de levar uma
informação importante para o
trabalho.

Libra

É importante elaborar
emocionalmente
situações que afetam os
filhos, o namoro ou o
seu bem-estar. Busque
perceber o que não é visível aos olhos
físicos. Há mágoas e ressentimentos
que não são explorados.

Escorpião
Há
notícias
que
movimentam
os
projetos em família. É
importante
entender
as
expectativas
e
o apelo emocional que o afetam
profundamente. É um dia para dividir
o que sente e o modo como acha
que deve agir com pessoas de sua
confiança.

Sagitário
O
céu
aponta
a
necessidade de expressar
os projetos ou as ideias
com pessoas que estão
na
mesma
sintonia
profissional.
Mas
é
preciso avaliar o cenário, porque ele
segue confuso e distorcido. O céu
pede que você dê atenção às suas
expectativas.

Capricórnio
Uma intervenção ou
uma ideia diferente o
ajuda a perceber de que
forma é possível lidar
com decisões financeiras
e profissionais. O céu pede que você
saia da confusão e se expresse com
qualidade.

Aquário
Você está confuso e
sentindo dificuldades
para tomar decisões
que exigem de você
posturas
fortes
e
determinantes. Hoje
você receberá a oportunidade de
se posicionar e de expressar o que
sente a respeito dos acontecimentos,
principalmente daqueles que envolvem
finanças.

Peixes
Você
encontra
dificuldades
para
expressar o que sente e
aquilo em que acredita
de uma forma fluente
com alguém importante. É um dia
para perceber coisas que não percebia
e para se expressar com reserva.
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Ajude-nos a
manter
a cidade
limpa.
Não jogue
lixo nas ruas!
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2019
01 - CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO REAL.
02 - CONVENIADA: CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE QUATIS E PORTO REAL
03 - OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO 21ª EXPO REAL,
VISANDO AS COMEMORAÇÕES DO 24° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 116, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 		
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4004/2019
06 - PRAZO: 90 (noventa) dias.
07 - DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2019.
ROBSON PAULINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
EXTRATO DO CONTRATO N° 122/2019

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Dax Comércio e Serviço Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de refeições e lanches para
atender a necessidade da secretaria municipal de educação, cultura e turismo durante a realização das festas
do feijão e das comemorações de aniversário da cidade.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n°
8.666/93)
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-11.01.00-13-3920014-2.054-3.3.90.39.00-1.001.0000-1160/2019 Ficha
170
06 - NOTA DE EMPENHO: 1160/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 11.052,00 (onze mil e cinquenta e dois reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3104/2019
09 - PRAZO: 06 (seis) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2018.
ROBSON PAULINO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO
CONTRATO Nº 058/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 – Contratado: J.C.E. JURITI CONSTRUÇÕES ELETROMECÂNICA LTDA
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação ao
contrato em pauta.
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II, da Lei Federal n°
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5297/2017
06 - Valor: R$ 35.964,00 (trinta e cinco mil, novecentos
e sessenta e quatro reais)
07 - Prazo: 12 (doze) meses.
08 - Data da Assinatura: 06 de agosto de 2019.
Anderson Barbosa Vallim
Secretário Municipal de Administração

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 §1º Os representantes serão indicados no prazo de
ROXO
até dez dias, a contar da publicação deste Decreto.
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
§2º O Grupo de Trabalho será presidido por um dos
representantes do Gabinete do Prefeito, ad referendum
dos demais membros.
10 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM
Art. 4º O Grupo de Trabalho terá constância de 12 me11/09/2019 – CÓD-PMBR 168.
ses, podendo ser prorrogado por igual período.
DECRETO Nº 4.752 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019. Art. 5º Na conclusão dos trabalhos, o Grupo deverá
apresentar relatório das atividades que foram desemDISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA TRATAR DAS QUESTÕES ATINENTES penhadas no período de laboração.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua puAO PLANO DIRETOR, PLANO DE MOBILIDADE
URBANA E PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, DO blicação.
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
legais, conferidas pela legislação em vigor e,
SEMAD
Considerando a necessidade de rever, nos moldes legais, o Plano Diretor do Município de Belford Roxo;
Considerando o comando normativo do Estatuto das Ci- PORTARIA Nº4008/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMdades – Lei nº 10.257/2001;
BRO DE 2019.
Considerando a Resolução Recomendada nº 164 de Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun26 de março de 2014 do Ministério do Desenvolvimento damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrRegional;
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para
Considerando a Lei Municipal do Plano Diretor;
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo,
Considerando a Lei de Política Nacional de Mobilidade símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Assistência
Urbana – Lei 12.587/12;
Social e Cidadania.
Considerando a Lei de Diretrizes Nacionais para o Sa- AMANDA FERREIRA DA SILVA NUNES
neamento Básico – Lei 11.445/2007;
THAIS ANGELICA FEITOSA CARVALHO ARAUJO
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o grupo de trabalho para tratar das PORTARIA Nº3979/SEMAD/2019 DE 09 DE SETEMquestões inerentes ao Plano Diretor, Plano de Mobilida- BRO DE 2019.
de Urbana e Plano de Saneamento Básico.
Nomear a contar de 01 de setembro de 2019, com
Art. 2º O Grupo de Trabalho ficará responsável pela co- fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
ordenação e fiscalização das demandas que circundam Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo,
os atos de revisão e criação dos planos em ênfase.
para exercerem o Cargo em comissão de Assessor de
Art. 3º O Grupo de Trabalho será integrado pelas se- Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de
guintes pastas, na sequente proporção:
Educação.
IQuatro representantes do Gabinete do Prefei- JULIANA DE CASTRO RAMOS RABELO
to;
JACQUELINE DE MORAIS LOPES
IIQuatro representantes da Procuradoria Geral IGOR GOMES LEMOS
do Município;
IIIDois representantes da Secretaria Municipal
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
de Habitação e Urbanismo;
Secretário Municipal de Administração
IVDois representantes da Secretaria Municipal
Matrícula nº 82/43327
de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêRepublicado por ter saído com incorreção.
nios;
PORTARIA Nº4013/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEMVDois representantes da Secretaria Municipal BRO DE 2019.
de Meio Ambiente;
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
VIDois representantes da Secretaria Municipal fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
de Segurança Pública e Mobilidade Urbana;
Orgânica Municipal, ANTONIO PEREIRA DOS SANVIIDois representantes da Casa Civil.
TOS, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II,

símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº4014/SEMAD/2019 DE 10 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, MATHEUS SOUSA DOS SANTOS,
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de
Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de
Educação
PORTARIA Nº4015/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3911, 3916
e 3919/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, publicada em
07/09/2019
PORTARIA Nº4016/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 10 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, DANYELLA JESUS DA SILVA, do
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo
CC-10, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
PORTARIA Nº4017/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 10 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, ANDRESSA ALINE PIMENTEL
DE CARVALHO, para exercer o cargo em comissão de
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria
Municipal de Comunicação Social.
PORTARIA Nº4018/SEMAD/2019 DE 10 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, MANOELA PEREIRA DE ALENCAR, para exercer o cargo em comissão de Assessor
de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal
de Educação.
PORTARIA Nº4019/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir: JORGE LUIS MARINHO PAPA, da PORTARIA
Nº 3834/SEMAD/2019, DE 04/09/2019, publicada no
Jornal Hora H em 05/09/2019.
PORTARIA Nº4020/SEMAD/2019 DE 10 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 Or
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Banana comprida
recheada
Ingredientes

200g de camarões/ 200g de cauda de lagosta/
200g de camurim (robalo)/ Sal
a gosto/ Pimenta
do reino a gosto/
Suco de 2 limões/
4 bananas compridas com casca/ 1
pimentão cortado
em cubos/ 1 cebola
cortadaem
cubos/ 1 tomate
cortado em cubos/
1/2 xícara (chá) de
azeite/ 2 xícaras
(chá) de molho de
tomate/ 24 bagos
de uvas verdes/
1 xícara (chá) de
champignom/ 1/2
xícara (chá) de vinho branco seco/
2 colheres (sopa)
anis estrelado

Modo de preparo
Descasque os camarões.
Corte as caudas
de lagosta e o
filé de peixe em
cubos.
Tempere-os com o
sal, a pimenta do
reino e o suco de
limão.
Reserve.
Para
descascar
as bananas, com
uma faca faça
um único corte na
casca, no sentido
do comprimento e
retire o conteúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas
em pedaços e reserve.
Recheie as cascas
de bananas, intercalando a lagosta,
o pimentão, os camarões, o tomate,
o peixe e a cebola.
Regue com a metade do azeite e
metade do molho
de tomate.
Feche e envolva
com papel alumínio.
Leve ao forno alto,
200C, preaquecido por 20 minutos.
Retire a casca das
uvas e reserve a
polpa.
Em uma panela,
esquente o vinho
e misture o anis estrelado.
Retire do forno e
monte o prato.
Coloque a banana desembrulhada
sem o papel alumínio, mas com a
casca aberta.
Regue o restante
do molho de tomate e sirva.

gânica Municipal, LARYSSA DA CRUZ OLIVEIRA, para TEMBRO DE 2019. Publicada em 07/09/2019
exercer o cargo em comissão de Assessor Serviço I, ONDE SE LÊ: RODRIGO DOS SANTOS MENEZES;
CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
LEIA-SE: ROMILDO DOS SANTOS MENEZES,
PORTARIA Nº4021/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3440, 3441,
3442, 3443, 3444 e 3445/SEMAD/2019 DE 29/08/2019,
publicada em 30/08/2019.

ONDE SE LÊ: VANDER MARTINS FERREIRA;
LEIA-SE: VANDER MARTINS PEREIRA.

NA PORTARIA Nº3944/SEMAD/2019 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019. Publicada em 07/09/2019
ONDE SE LÊ: THALES HENRIQUE DA SILVA TRINPORTARIA Nº4022/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEM- DADE;
BRO DE 2019.
LEIA-SE: THALLES HENRIQUE DA SILVA TRINDADE
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei ONDE SE LÊ: THAMIRES CABRAL DINIZ;
Orgânica Municipal, ALEX RIBEIRO FERREIRA, do
LEIA-SE: THAMIRIS CABRAL DINIZ.
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo
CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
NA PORTARIA Nº3041/SEMAD/2019 DE 21 DE AGOSTO DE 2019. Publicada em 22/08/2019
PORTARIA Nº4023/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEM- ONDE SE LÊ: ALEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA;
BRO DE 2019.
LEIA-SE: ALEXSANDRO MARTINS DE LIMA.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- NA PORTARIA Nº 3468/SEMAD/2019. publicada em 03
gânica Municipal, JESSICA DE LIMA MARCIEL, para de setembro de 2019
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, ONDE SE LÊ: BRAYAM DO NASCIMENTO DO PAZ;
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação. LEIA-SE: BRAYAM DO NASCIMENTO DA PAZ.
PORTARIA Nº4024/SEMAD/2019 DE 10 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, NAIDE EULALIO, para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8,
na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº4025/SEMAD/2019 DE 10 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, MAIKON DOUGLAS EULALIO DA
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania.
PORTARIA Nº4026/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PAOLLO GOMES BISPO NASCIMENTO, do cargo em
comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº4027/SEMAD/2019 DE 10 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, JULIO CESAR DA SILVA MONTEIRO, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº4028/SEMAD/2019 DE 10 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, EFIGENIA GOMES DA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº4029/SEMAD/2019 DE 10 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, ELISANDRA BARBOSA DA SILVA
DE ALBUQUERQUE, do cargo em comissão de Administrador Adjunto de Policlínica, símbolo CC-7, da Secretaria Municipal de Saúde.

ONDE SE LÊ: EATRIZ CORREA FONTES;
LEIA-SE: BEATRIZ CORREA FONTES.
ONDE SE LÊ: INGRID DE LINS SILVA;
LEIA-SE: INGRID DE LIMA SILVA.
ONDE SE LÊ: LARISSA SANTOS CASA NOVA;
LEIA-SE: LARISSA SANTOS CASANOVA.
ONDE SE LÊ: ARTHUR DE SOUZA BRANDÃO;
LEIA-SE: ARTUR DE SOUZA BRANDÃO.
NA PORTARIA Nº 3578/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
publicado em 04/09/2019.
Onde se lê: VALERIA PEREIRA PEREIRA;
Leia-se: VALERIA TAVEIRA DO NASCIMENTO.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA - SEMASC

PORTARIA Nº 23/SEMASC/2019, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a fiscalização de execução de contrato
celebrado com a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania e dá outras providências.”
O Secretário de Assistência Social e Cidadania, do MuNA PORTARIA Nº 3483/SEMAD/2019. publicada em 03 nicípio de Belford Roxo, no uso das suas atribuições
de setembro de 2019
que lhe confere a legislação em vigor:
ONDE SE LÊ: MARIA LUIZA CARNOTA;
RESOLVE:
LEIA-SE: MARIA LUIZA CARNOTA DE LIMA.
Art. 1º - DESIGNAR os servidores RICARDO AUGUSTO, MATRÍCULA 60/74027 e FLAVIO SANTOS DA
NA PORTARIA Nº 3851/SEMAD/2019. publicada em 05 SILVA, MATRÍCULA 60/74214, respectivamente, para
de setembro de 2019
ficarem responsáveis pelo acompanhamento das exeOnde se lê : ROBERTA MACHADO DE SOUZA;
cuções contratuais relativas ao contrato nº 004/SELeia-se : ROBERTA MACHADO DE SOUZA SILVA.
MASC/2019 decorrente da ata de registro de preços nº
011/2019, celebrados pelo Município de Belford Roxo,
NA PORTARIA Nº 3832/SEMAD/2019 DE 04/09/2019, representado pela Secretaria Municipal de Assistência
publicada em 05/09/2019
Social e Cidadania, e a empresa IMPRESSÃO DIGITAL
ONDE SE LÊ: JUPARANI MANOEL DUARTE;
STUDIOX LTDA ME, para atendimento das necessidaLEIA-SE: JUPARANÍ DÓRIA DUARTE.
des desta secretaria, em conformidade com o que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.
NA PORTARIA Nº 3042/SEMAD/2019 DE 21/09/2019, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicada em 22/09/2019
publicação.
ONDE SE LÊ: JANAINA DUARTE DE AS;
LEIA-SE: JANAINA DUARTE DE SÁ.
Vander Louzada de Araújo
NA PORTARIA Nº 3482/SEMAD/2019. publicada em 03
de setembro de 2019
ONDE SE LÊ: ELIZABETH CAETANO DOS SANTOS;
LEIA-SE: ELISABETH CAETANO DOS SANTOS.

NA PORTARIA Nº 3997/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
publicada em 10/09/2019
ONDE SE LÊ: VITORIA CRISTINA LORIVAL DA FONSECA;
LEIA-SE: VITORIA CRISTINA LOURIVAL DA FONSECA.
NA PORTARIA Nº 3898/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
publicada em 10/09/2019
ONDE SE LÊ: PRISCILA SILVA SCHNEIDS;
LEIA-SE: PRISCILA SILVA SCHNEIDER.
NA PORTARIA Nº 3898/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
publicada em 10/09/2019
ONDE SE LÊ: SILVANA RAMOS SILVA DE FARIAS;
LEIA-SE: SILVANA RAMOS DA SILVA DE FARIAS.
NA PORTARIA Nº 3898/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
publicada em 10/09/2019
ONDE SE LÊ: GABRIELA CRISTINO SEBASTIAN;
LEIA-SE: GABRIELA AZEREDO SEBASTIANA.

NA PORTARIA Nº 3898/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
publicada em 10/09/2019
ONDE SE LÊ: FABIANE CAMPAGNUCCI DE SOUZA;
PORTARIA Nº4030/SEMAD/2019 DE 10 DE SETEM- LEIA-SE: FABIANE CAMPAGNUCCI DE SOUZA.
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun- NA PORTARIA Nº 3898/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- publicada em 10/09/2019
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para ONDE SE LÊ: JESSICA DA ROSCA PEREIRA;
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi- LEIA-SE: JESSICA DA ROCHA PEREIRA.
nete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de SeguNA PORTARIA Nº 3898/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
rança Pública e Mobilidade Urbana.
publicada em 10/09/2019
ROBSON CARLOS COSTA CAMPOS FILHO
ONDE SE LÊ: RAQUEL L DA SILVA;
SEBASTIAO LISBOA MARQUES
LEIA-SE: RAQUEL LOBO DA SILVA.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
NA PORTARIA Nº 3898/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
Secretário Municipal de Administração
publicada em 10/09/2019
Matrícula nº 82/43327
ONDE SE LÊ: GRAYCE DE MORAIS PEIXOTO;
LEIA-SE: GRAYCE DE MORAES PEIXOTO.
ERRATAS:
NA PORTARIA Nº3946./SEMAD/2019 DE 06/09/2019,
NA PORTARIA Nº 3994/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
publicada em 07/09/2019
publicada em 10/09/2019
ONDE SE LÊ: MARIA INES ALVES DE MEDEIROS;
ONDE SE LÊ: MARINE DA SILVA COSTA;
LEIA-SE: MARIA INES ALVES MEDEIROS.
LEIA-SE: KARINE DA SILVA COSTA.
ONDE SE LÊ: JOSE LUIS BASILIO VIANA
NA PORTARIA Nº 3335/SEMAD/2019 DE 27/08/2019,
LEIA-SE: JOSE LUIS BASILIO VIANNA
publicada em 28/08/2019
ONDE SE LÊ: FRANCIELE DA SILVA;
ERRATAS:
LEIA-SE: FRANCILANE SILVA.
NA PORTARIA Nº3952/SEMAD/2019 DE 06/09/2019,
publicada em 07/09/2019
NA PORTARIA Nº 3992/SEMAD/2019 DE 09/09/2019,
ONDE SE LÊ: IVONETE PEIXOTO;
publicada em 10/09/2019
LEIA-SE: IVANETE PEIXOTO.
ONDE SE LÊ: ISSEIAS DOS SANTOS VIEIRA;
NA PORTARIA Nº3955/SEMAD/2019 DE 06 DE SE- LEIA-SE: NSSEIAS DOS SANTOS VIEIRA.

Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula n.º 82/41842
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS,
CAPTAÇÃO DE RECURSO E CONVÊNIOS
Despacho do Secretário (Processo nº 50/0010/2019).
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, cujo o objeto é
OBRA DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS LAGRADOUROS NO BAIRRO CENTRO NO
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudico seu
objeto, a empresa TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI, no valor de R$ 1.
725.375,85(Hum milhão, setecentos e vinte e cinco mil,
trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e
Ata de adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão
Permanente de Licitação as fls. 460 a 463 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral as fls. 182 a 185
e da Controladoria Geral do Município as fls. 470 a 472.
Em 10 de setembro de 2019.
ODAIR CUNHA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Projetos, Captação de
Recurso e Convênios
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº_223/GDP/PREVIDE/2019, DE 10 DE
SETEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais,
							
			
RESOLVE:
Cancelar a Aposentadoria Voluntária Por Idade e Por
Tempo de Contribuição concedida a Rolanjela de Jesus
Gonçalves, matrícula nº 10/054.05, através da Portaria nº 2237GP/2015 publicada em 30/09/2015, posteriormente, com valor dos proventos fixados por ato publicado
02/02/2016, no Jornal Hora H, conforme contido nos
autos do processo do PREVIDE nº 00612/2019. Esta
portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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Nova Cidade comemora 80 anos
de fundação com exposição
O título da Série B de 1988 foi lembrado na aber tura
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

ntem, dia 10, o
Esporte Clube
Nova Cidade
completou 80 anos de
fundação. Para festejar a data tão especial,
o Gigante da Baixada
teve exposição sobre
sua história aberta no
Shopping
Nilópolis
Square. Com entrada
franca, a mostra vai até
dia 17 deste mês, às 9 da
noite.
O evento que festejou
o aniversário do clube teve também apresentação de um mini-documentário sobre a
conquista da Série B do
Campeonato Carioca de
1988, que completou 30
anos em 2018, roda de
conversa com ex-atletas
e homenagens a pessoas
que prestaram importantes serviços ao longo
dos 80 anos do Alvirrubro de Nilópolis.
O presidente Jorge

Eloy mostra felicidade
com o resgate iniciado
em 2013. Ele fez questão
de convidar a todos os nilopolitanos, torcedores e
amantes do esporte, para
que possam comemorar
mais um aniversário do
clube.
- Para muita gente, dificilmente o clube chegaria aos 80 anos. Foram
anos difíceis, de abandono, mas conseguimos
recolocar o Nova Cidade
nos trilhos. Estamos felizes com o momento atual, voltamos à Série B1
após 16 anos, realizando
um trabalho com dignidade e isso nos orgulha.
Desde já, faço questão
de chamar a todos para o
evento que marcará um
dia tão especial, que é
o aniversário do clube diz Eloy.
A exposição “80 anos
de glória” ficará aberta por uma semana, durante horário comercial
no Shopping Nilópolis
Square.

Serviço
Exposição “80 anos de
glória”
Abertura: 10 de setembro,
às 19h
Encerramento: 17 de setembro, às 21h

Entrada gratuita
Local: Shopping Nilópolis
Square, 2º piso
Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira,
100 - Centro, Nilópolis.

DIVULGAÇÃO

