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divulgação 

morto a caminho da escola em nova iguaçu reprodução/rede social

anão com 
‘aquilo’ grande 

fez sucesso 
em prefeitura 

 2

7

7

assaltante da 
‘marreta’ é preso 
pela polícia civil

divulgação/polícia civil 

resenha cultural

2

estudante é assassinado 
a sangue frio com 7 tiros 
por se recusar a entregar 
celular para assaltantes 

criMe BÁrBaro!

Família de jovem encontrada 
morta no carro do namorado 
fará passeata para pedir
rapidez na investigação
7

Índice de desenvolvimento da educação básica 

poeta Júnior da prata 
convida para mais um 
sarau em nova iguaçu

Futuro da educação de Belford roxo 
está de olho na nota dez do ideB

3

Mais de 10 mil alunos da rede mu-
nicipal fazem simulado para o sis-
tema de avaliação (saeb). objetivo 
é avançar na colocação das notas 
do ideB

raFael Barreto/pMBr

Miliciano é preso 
por extorsão a 
moradores de 
bairro carioca

4

prefeitura deixa 
bairro de guapi 

no esquecimento

4

elizeu pires 
caixa-preta em 

Mangaratiba

Breno Belo valuche tinha 16 anos 

  

3

nelci praça é eleito 
presidente da 

câmara de 
Belford roxo

reprodução 

gilmar Mendes manda 
soltar empresários 
investigados por lavagem 
de dinheiro no rJ

6
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iolanda Brazão, perto dos 30 
anos de atividades artísticas, não 
pensa em parar tão cedo. “ainda 
este ano o projeto ‘as Senhori-
nhas’ ganhará um gás, sem con-
tar novas atrações para 2020, 
disse a atriz, diretora, produtora, 
poetisa e escritora. Sucesso e 
aquele abraço, iolanda! 

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!

Festival de dança agita o topshopping até domingo 
 divulgação

o teatro Firjan SESi 
duque de Caxias receberá 
neste sábado, 14, a partir 
das 13h, a 6ª edição do en-
contro Bellydance na Bai-
xada. a mostra de dança 
visa proporcionar visibili-
dade às danças árabes e ci-
gana para estudantes, pro-
fissionais e simpatizantes 
dessa linguagem artística. 
Na oportunidade, diversos 
grupos da Baixada Flu-
minense terão a oportu-
nidade de apresentar seus 
trabalhos e compartilhar 
seus saberes. o Encontro 
Bellydance na Baixada 
surgiu em 2014 através de 
uma parceria entre o Za-
firah Espaço de Dança do 
ventre e Fusão e a Firjan 
SESi Caxias. uma forma 
de difundir e solidificar a 
cultura árabe através da 
dança do ventre, com se-
riedade e respeito.

o Teatro Firjan SESi 
Caxias fica na Rua Arthur 
Neiva, 100.

Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O evento incentiva artistas locais, promove o intercâmbio, o desenvolvi-
mento e a formação de plateia para a arte e cultura

sarau anuncia noite de atrações em nova iguaçu
Neste sábado, a partir das 

19h, acontece mais uma edição 
do Sarau Prata, Prosa e Poesia, 
na Rua de Vila Santo Antonio, 
27, quadra do antigo campo do 
Barrinho, bairro Prata, Nova 
iguaçu.

“Na poesia, estaremos rece-
bendo, com suas performances 
de arrasar, os poetas Márcio 
Rufino, que estará no palco fa-
vela do Rock’n Rio deste ano, 
e Klem Machado”, informa o 
músico, escritor e poeta, viní-
cius Henrique, um dos fundado-
res e organizadores do evento. 
“aliás, Klem vai lançar neste 
sarau, seu primeiro livro solo 
‘Pecado é apenas uma Palavra 
Sinônimo de desejo’, que este-
ve na 19ª Bienal internacional 
do Livro, no Riocentro”, acres-
centa.

Júnior da Prata, outro fun-
dador e organizador do Prata e 
Prosa, também tem novidades. 
“Na música, teremos a dose 
dupla do músico e escritor Seu 
Mathias. além de apresentar 
suas maravilhosas canções, ele 

estará apresentando seu recém-lan-
çado livro ‘Enxergando através da 
Escuridão’, e a Banda Taog dos 
músicos Marcelo Bizar e Mino 
Ramos, comemorando 18 anos de 

atividades e tocando muito Rock’n 
Roll em nosso palco. Nossas can-
toras residentes Michelle lopes e 
Thai lopes prometem arrebentar. 
Eu e vinícius vamos de poesia e 

música”, completa Júnior. 
Segundo a divulgação do 

sarau, haverá microfone aberto 
para quem quiser ‘dar uma can-
ja’ e sorteio de livros e brindes.

divulgação

Começou ontem e 
vai até domingo 
(15) no TopSho-

pping o 26º Festival de 
dança de Nova iguaçu 
com apresentações di-
árias e gratuitas de di-
versas modalidades de 
dança, como balé, jazz e 
sapateado. Na abertura 
oficial houve apresenta-
ção pocket do espetáculo 
“Entre Relações” da Cia 
Tereza Petsold/ Expres-
são, seguido de apresen-
tações da academia Tere-
za Petsold. o Festival de 
dança é um evento pio-
neiro na Baixada Flumi-
nense, dirigido pela bai-
larina Tereza Petsold, que 
incentiva artistas locais, 
promove o intercâmbio, o 
desenvolvimento e a for-
mação de plateia para a 
arte e cultura.

Além de oficinas de 
aperfeiçoamento, o fes-
tival também promove 
audições para bolsas de 
estudo na escola de dan-
ça de excelência mundial, 
o Bolshoi Brasil, que já 
descobriu vários talentos, 
inclusive da Baixada Flu-
minense.

Das 18h às 21h, haverá 
concurso de dança e apre-
sentações diárias culminan-
do com a premiação no dia 
15. durante o evento, os 
concorrentes serão avalia-
dos por júri composto por 
personalidades da dança 
nacional, como a presiden-
te do Sindicato da dança 
do RJ, Bete Spinelli, o pri-
meiro bailarino do Theatro 

Municipal do Rio de Janei-
ro, Paulo Rodrigues - que 
presidirá a bancada e dará 
preciosas dicas técnicas aos 
participantes - dentre outros 
nomes da dança brasileira. 
o 26º Festival de dança 
de Nova iguaçu acontece 
na Praça de Eventos, no 1º 
piso - Expansão, a partir das 
14h. a entrada é gratuita!

 Programação: 13/09 –   

14h - Mostra de Dança; 18h 
- Concurso de dança - Noi-
te do Moderno/Contempo-
râneo.

14/09 –   14h - Mostra 
de Dança; 18h - Concurso 
de dança - Noite do Jazz 
e danças Populares. 15/09 
-    14h - Mostra de dança; 
18h - Concurso de Dança - 
Noite do Sapateado e dan-
ças urbanas.

anão tamanho família faz sucesso
Marcelo Tamanho Família (não se sabe a razão do 

apelido, pois o cara é pouco maior do que um anão 
adulto), foi bastante cortejado pelo mulherio naquela 
prefeitura, cujo chefe era galã, mas, dizem as más lín-
guas, o Tamanho Mínimo decepcionava.

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

Marcelinho ganhou até do chefe
Houve até quem trocasse a furunfada com o ‘ho-

mem’ por momentos com o Marcelinho. “o carinha 
tinha um documento de dar inveja”, lembra Nandinho 
Boquinha de veludo, atual presidente da Boca Maldi-
ta. “Quando o apelido se espalhou na prefeitura, foi 
uma correria só”, acrescenta Nandinho.

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

Primeira-dama ficou com água na boca
Pedindo segredo, Boquinha de veludo contou que 

até a primeira-dama sentiu vontade de ver o ‘negócio’ 
do funcionário anão. “gente que lê a coluna! vocês 
não imaginam o frisson por causa do Marcelinho. Se 
ele pegou a ‘primeirona cara de santa’ eu não sei. Se 
ela se assanhou, eu garanto que sim”, encerrou Nan-
dinho.

Neste sábado e 
domingo (14 e 15), 
o Shopping gran-
de Rio, em São João 
de Meriti, promove 
oficinas gratuitas de 
aromatizador, em 
parceria com o Sesc 
RJ. As atividades 
acontecem das 14h 
às 17h, no Espaço 
laboratório Ecoló-
gico, e é destinadas 
aos adultos e crian-
ças. uma excelente 
oportunidade para o 
público adulto com-
plementar a renda 
de suas famílias por 
meio de uma opção 
econômica e criativa, 
e a garotada brincar 
para valer através de 
diferentes técnicas. o 
Shopping Grande Rio 
fica na Rua Maria So-
ares Sendas, 111, São 
João de Meriti. Tele-
fone: (21) 2430-5111| 
Whatsapp: (21) 9 
9068-5587.

arte do aroma



geral

Mais de 10 mil alunos da educação 
de Belford roxo fazem simulado 

GERAL

A prova é uma preparação para a avaliação do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica e aconteceu em 57 escolas. Objetivo é melhorar a colocação no IDEB 
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antónio carlos
horahmunicipios@gmail.com

RAFAEL BARRETO/PMBR

a professora lu-
zinete Feu da Silva, 
que tem 25 anos na 
rede, está à frente do 
segundo ano do Ciep 
Constantino Reis. 
Para ela, a alfabeti-
zação é um processo 

que a pessoa vai apri-
morando e essa prova 
segue na mesma li-
nha. “Esse simulado 
aprimora os alunos 
para a vida e para as 
demais provas, con-
cursos e outras gran-

des avaliações”, con-
cluiu. outra escola 
que também realizou 
o simulado unificado 
foi a Escola Munici-
pal Manoel gomes. 
a orientadora peda-
gógica da unidade, 

Carla indiara Perei-
ra, explicou que o 
simulado serve de 
alerta. “Precisamos 
que mais alunos se 
conscientizem, parti-
cipem e deixem pra 
trás o descaso com 

a prova. o simulado 
atua também como 
estímulo aos alunos e 
os colocam em con-
tato com esse tipo 
de avaliação. desejo 
sucesso aos alunos 
nessa etapa decisiva 

de preparação e que 
possam pôr em prá-
tica os conteúdos tra-
balhados, não só nes-
te ano letivo, mas ao 
longo do ensino fun-
damental”, finalizou 
Carla. 

teste de conhecimentos

Meriti realiza conferência de assistência social
divulgação

a prova exigiu concentração e conhecimento dos alunos da rede mu-
nicipal. Cinquenta e sete escolas participaram do simulado do saEB

No encontro foram eleitos os delegados para a 
conferência estadual.

assistência Social: 
direito do Povo, com 
Financiamento Públi-
co e Participação So-
cial”. Esse foi o tema 
da X Conferência Mu-
nicipal de assistência 
Social de São João 
de Meriti. o encon-
tro aconteceu ontem, 
quando foram eleitos 
os delegados que irão 
representar o municí-
pio na conferência es-
tadual.

a reunião, que acon-
teceu no auditório da 
universidade Estácio 
de Sá, em vilar dos 
Teles, foi dividida em 
vários momentos. a 
mesa de abertura foi 
composta pela secre-
tária municipal de as-
sistência Social, Ro-
berta Queiroz, pelo 
presidente do Conse-

Com o objetivo 
de melhorar 
a colocação 

da cidade de Belford 
Roxo no IDEB (Ín-
dice de desenvolvi-
mento da Educação 
Básica), a Secretaria 
de Educação aplicou 
em 57 escolas muni-
cipais um simulado 
com duração de duas 
horas para a avalia-
ção Saeb (Sistema 
de avaliação da Edu-
cação Básica), que 
acontece em outu-
bro deste ano, onde 
a média de desempe-
nho, juntamente com 
os dados sobre apro-
vação, obtidos no 
censo escolar, com-
põem o idEB. Cerca 
de 4.325 alunos do 

quinto ano e dois mil 
do nono ano realiza-
ram a prova, além de 
4.250 estudantes do 
segundo ano de es-
colaridade que pas-
sam a fazer também a 
avaliação. o simula-
do foi elaborado por 
professores que in-
tegram a equipe téc-
nica da Secretaria de 
Educação.  

DO sEguNDO 
aO quiNtO aNO 
 uma das 57 esco-

las que realizaram 
o simulado foi o 
Ciep Municipaliza-
do Constantino Reis, 
que aplicou a prova 
para alunos do se-
gundo e quinto ano. 
o diretor da unidade, 
Fábio Rocha, des-
tacou a importância 
desse simulado para 

a preparação dos alu-
nos. “assim o muni-
cípio pode mostrar 
o trabalho que vem 
realizando na edu-
cação. o simulado 
também vai identi-
ficar as dificuldades 
dos alunos que serão 
trabalhadas com o 
professor. Tenho cer-
teza que virão bons 
resultados”, afirmou 
Fábio. o professor 
do quinto ano, da-
niel Magalhães, está 
na rede há cinco anos 
e já aplicou a prova 
para outras turmas. 
“Com o simulado, o 
aluno consegue ter 
uma base e noção de 
como será o Saeb. 
Trabalhamos ao lon-
go do ano com esse 
tipo de avaliação 
para prepará-los”, 
destacou daniel. 

lho Municipal de assis-
tência Social (CoMaS), 
Fabio Maia, pela assis-
tente social do Centro 
de Referência em As-
sistência Social (CRAS) 
Centro, Fernanda de 
Moura, e pela represen-
tante do grupo de idosos 
do CRAS Éden, Lucia 
Catarina Correia.

“Esta conferência tem 

como objetivo discutir 
políticas públicas para 
melhoria dos atendi-
mentos, ampliar a par-
ticipação de usuários do 
Sistema Único de assis-
tência Social (SuaS), 
traçar estratégias, cole-
tivamente, para o SuaS 
que construiremos até 
2026, entre outros”, dis-
se Fabio Maia.

o Saeb é composto 
por um conjunto de 
avaliações externas 
em larga escala que 
permitem ao inep 
(instituto Nacional 
de Estudos e Pes-

quisas) realizar um 
diagnóstico da edu-
cação básica bra-
sileira e de alguns 
fatores que possam 
interferir no desem-
penho do estudan-

te, fornecendo um 
indicativo sobre a 
qualidade do ensino 
ofertado, de modo 
a oferecer subsídios 
para a elaboração, 
o monitoramento e 

o aprimoramento de 
políticas com base 
em evidências. as 
provas de língua 
Portuguesa e Ma-
temática para o 2º 
ano e as de Ciências 

da Natureza e Ciên-
cias Humanas para 
o 9º ano já usarão 
matrizes alinhadas 
às Base Nacional 
Comum Curricular 
(BNCC). a aplica-

ção dessas provas, 
entretanto, não será 
para todas as esco-
las, apenas para as 
sorteadas para par-
ticipar da aplicação 
amostral.

saeb: conjunto de avaliações externas em larga escala

Processo de alfabetização em aPrimoramento 

nelci praça é eleito novo presidente 
da câmara de Belford roxo

REPRODuçãO 

os vereadores da 
Câmara de Belford 
Roxo se reuniram 
ontem para eleger o 
novo presidente da 
Casa, depois que o ve-
reador, Márcio Cardo-
so Pagniez, o Marci-
nho Bombeiro (PSl), 
deixou o cargo. os 23 
parlamentares marca-
ram presença na vota-
ção.

Nelci Praça (foto) 
foi eleito o presiden-
te do legislativo, 
enquanto Juarez da 
Farmácia como 1º vi-
ce-presidente, angelo 
Ramos Anjinho 2º vi-
ce-presidente e 3º vi-
ce-presidente ficando 
para Cristiane guedes 
para o biênio 2019-

2020 em chapa única; 
além de 1º Secretário 
sendo Markinho Gan-

dra, 2º Secretário Nem 
Colonial e 3º Secretá-
rio Kenia Santos. 
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otimismo

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Pesquisa  do IBGE aponta tendência consolidada e resultado é o
 segundo maior entre os 14 locais pesquisados, abaixo apenas do Pará

indústria do rJ em franca recuperação 

o principal in-
dicador de 
tendência da 

pesquisa de produção 
industrial do iBgE 
mostrou, no levanta-
mento regional refe-
rente a julho, que o 
Estado do Rio de Ja-
neiro está consolidan-
do uma trajetória de 
recuperação do setor. 
de acordo com o ins-
tituto, o índice de mé-
dia móvel trimestral 
mostra um aumento de 
2,8% na atividade da 
indústria fluminense 
no trimestre encerrado 
em julho, em relação 

suicídio em pauta i
dados da organiza-

ção Mundial da Saúde 
mostram que a cada 45 
minutos uma pessoa tira 
a própria vida no Brasil. 
Para discutir esse número 
alarmante, a Prefeitura de 
Queimados, realiza um fó-
rum com o tema ‘Falar é a 
melhor solução’. 

A 20ª edição do Festival do Rio pode não 
ser realizada por causa de problemas financei-
ros. após duas décadas, a tradicional mostra 
da indústria audiovisual brasileira disse que 
enfrenta seu “maior desafio” em relação a falta 
de verba.

as agências da Caixa Econômica Fede-
ral vão abrir amanhã, das 9h às 15h, para li-
beração do saque de até R$ 500 em contas 
do Fundo de garantia do Tempo de Serviço 
(FgTS). a Caixa também vai trabalhar com 
horário estendido hoje. 

abordagem iii
No fórum, a psicóloga 

Polyana Figueira abor-
dará temas como auto-
mutilação, sofrimento 
psíquico e prevenção ao 
suicídio, que é a terceira 
causa de morte entre jo-
vens de 15 a 29 anos no 
país, atrás apenas de aci-
dentes de trânsito.

o grupo Sats estreará seu novo espetáculo “degraus” 
na escadaria do Palácio Tiradentes, no próximo sábado, a 
partir das 10 horas. a performance poderá ser vista pelo 
público até o dia 6 de outubro, na sede da assembleia le-
gislativa do Estado Rio de Janeiro (Alerj). O evento acon-
tece sempre nos fins de semana.

espetáculo nas escadarias da alerj 

Intensificar II
o evento, criado para 

intensificar as ações do 
‘Setembro amarelo’ (mês 
internacional da prevenção 
ao suicídio, acontece na se-
gunda-feira (16) , às 9h, na 
sede do órgão, na avenida 
vereador Marinho Hemeté-
rio de oliveira, 1170, vila 
Pacaembu).

saúde bucal
dúvidas de como man-

ter uma boa saúde bucal na 
melhor idade serão sanadas 
na próxima segunda-feira, 
em uma palestra promovi-
da pela Prefeitura de Quei-
mados. o evento começa às 
10h, no Centro de Esporte e 
lazer da Terceira idade, no 
Pacaembu.

a emissora histórica 
do Rio de Janeiro com-
pletou ontem 83 anos. 
Para celebrar a data, a 
Rádio Nacional do Rio 
de Janeiro preparou uma 
programação especial. 
Foram transmitidas nar-

rações marcantes como 
o Repórter Esso e episó-
dios de programas como 
o humorístico Balança 
Mas Não Cai. ainda em 
comemoração ao aniver-
sário, os programas lo-
cais Revista Rio e Tarde 

Nacional Rio contarão 
com uma hora a mais 
de duração - das 10h às 
12h e das 15h às 17h -, 
respectivamente. das 
20h às 22h, o Sintonia 
Nacional vai relembrar 
a história da Nacional 

com o radialista osmar 
Frazão e com o profes-
sor leandro Silveira, 
além da participação es-
pecial de uma das prin-
cipais cantoras da Época 
de ouro do rádio: Ellen 
de lima

uma pérola da comunicação do rio de Janeiro 

                                   divulgação 

direto ao Ponto

DIVuLGAçãO/GOVERNO DO ESTADO

olha só a situação de uma das 
ruas do loteamento Pedro ii, no Hor-
to. Em toda sua extensão, buracos e 
muita lama fazem parte da rotina dos 
moradores que enfrentam dificulda-
de para andar nas vias do bairro. Eles 
denunciam que foranm abandonados 
pelo poder público e os políticos que 
estiveram na região durante a cami-
nhada eleitoral prometendo mundos e 
fundos. Em dias de chuva, o problema 
piora por causa dos bolsões d’água que 
atrapalham o ir e vir dos pedestres. “Tô 
esperando os políticos virem na minha 
porta pedir votos”, desabafou um dos 
moradores. 

nos bairros

Bairro de guapimirim está no abandono total 
horahmunicipios@gmail.com Mensagem em garrafa salva 

família presa em cachoeira 
Eua - uma família 

que estava presa há três 
dias em uma cachoeira 
na Califórnia, foi salva 
por mensagem enviada 
em uma garrafa plás-
tica. o site de notícias 
iTv News informou 
que Curtis Whitson, 
44, sua namorada e o 
filho de 13 anos faziam 
uma trilha até uma ca-
choeira em um parque 
de mata fechada quan-
do ficaram encurrala-
dos pelo alto nível das 

 REPRODuçãO/FACEBOOk 

ao terminado em ju-
nho.

o resultado é o se-
gundo maior entre os 
14 locais pesquisa-
dos, abaixo apenas do 
Pará, e mostra uma 
trajetória de reação 
mais sólida da indús-
tria do Rio em relação 
ao estado mais indus-
trializado do país, São 
Paulo, que registrou 
uma queda de 1,2% 
no índice de média 
móvel em julho.

a indústria flumi-
nense também apre-
sentou, em julho, o 
maior aumento na 
produção entre as re-
giões investigadas, 
na comparação com 

MUNDO

A exploração de petróleo confirma tendência de levantamento do IBGE 

águas. Sem comunicação 
via celular, a saída foi es-
crever um bilhete pedindo 
ajuda, colocá-lo em uma 
garrafa e enviá-lo rio abai-
xo na esperança de que al-
guém o encontrasse. 

a garrafa com o bilhete 
foi encontrada por um gru-
po que também fazia trilha 
no local, que avisou as au-
toridades. as equipes de 
resgate conseguiram ras-
trear e encontrar a família 
que estava presa próxima 
à cachoeira. 

Falta de transparência 
em Mangaratiba 

além dos seus vencimen-
tos cujos valores não estão 
disponibilizados de forma 
clara no Portal da Transpa-
rência como determina a lei, 
os vereadores de Manga-
ratiba, município da Costa 
Verde do estado do Rio de 
Janeiro, já receberam este 
ano cerca de R$ 780 mil a 
título de verba de gabinete, 
uma remuneração criada 

através de resolução votada 
em fevereiro – durante o re-
cesso parlamentar – em ses-
são extraordinária convoca-
da pelo presidente da Casa, 
Carlos alberto graçano, o 
Charles da vídeo locadora, 
que, por exemplo, entre 21 
de janeiro e 9 de setembro, 
recebeu R$ 62.709,11 como 
verba de gabinete, e R$ 250 
de diária.

o mês imediatamen-
te anterior, com alta 
de 6,8%, variação que 
contrasta positivamen-
te com o desempenho 
dos outros estados da 
região Sudeste: São 
Paulo (-1,4%), Espírito 
Santo (1,7%) e Minas 
Gerais (0,3%).

ante igual mês do ano 
passado, a produção in-
dustrial do Rio em ju-
lho, com alta de 4,8%, 
também foi destaque 
em relação ao restan-
te do Sudeste: Espíri-
to Santo (-14,2%), São 
Paulo (-2,7%) e Minas 
Gerais (-6,5%). O bom 
desempenho fluminen-
se foi puxado pela in-
dústria extrativa.
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dirigentes do Fla temem que 
reforma tributária afete os clubes
Isenção para associações civis sem fins lucrativos pode acabar

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

RICARDO MORAES/REuTERS

richard vibra com sequência e crê 
em reação diante da chapecoense para caio henrique, tricolor 

precisa minimizar os erros

Volante cumpriu suspensão diante do 
Bahia e voltará a campo na arena Condá 

presidente Rodolfo Landim aposta na extinção do alto nível que o clube vem conseguindo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

O volante Richard foi 
contratado pelo vasco du-
rante a parada para a Copa 
américa e rapidamente se 
encaixou na equipe titu-
lar do técnico vanderlei 
luxemburgo. Emprestado 
pelo Corinthians até o final 
do ano, o jogador falou so-
bre esses primeiros meses 
em São Januário, ressaltou 
que a equipe vem evo-
luindo e que a tendência 
é conseguir somar mais 
pontos nessa sequência do 
Brasileirão.

- Sempre falei que meu 
intuito era jogar, ter sequ-
ência, voltar a ser aquele 
Richard que se destacou. 
Tenho conseguido alcan-
çar esses objetivos, jogar 
com regularidade e acho 
que a tendência é começar 
a ganharmos mais, somar 
mais pontos e ajudar mais 
o vasco. Também quero 
voltar ao time, mas isso é 
com o luxemburgo - disse 
o jogador.

Fora do último jogo, 
contra o Bahia, por conta 
do terceiro cartão amarelo, 
Richard lamentou o resul-
tado negativo e reforçou 
que o vasco precisa reagir 

rápido e conseguir pontu-
ar bem já no confronto de 
amanhã, diante da Chape-
coense, às 19h, na arena 
Condá.

- Jogamos dentro de casa 
e não poderíamos perder 
pontos. Mesmo sem con-
seguir ganhar, precisamos 
somar pontos, mas agora 
já passo. o Campeonato 
Brasileiro é difícil e temos 
que pensar já na Chapeco-
ense, pensar em ganhar lá 
dentro. Nosso pensamento 
tem que ser voltar com a 
vitória, procurar repetir 
o que fizemos de bom na 
competição - explicou o 
camisa 25, que deu a re-
ceita para obter um bom 
resultado no Sul:

- Não só lá, mas em to-
dos os jogos fora de casa 
temos que nos comportar 
bem. os jogos são decidi-
dos no detalhe, eles vão ter 
o apoio do torcedor, mas 
temos que fazer esse tor-
cedor se virar contra eles, 
ficar com a bola e ser in-
teligentes. Temos a cons-
ciência de que precisamos 
vencer, temos que saber 
administrar e aproveitar as 
oportunidades.

o Fluminense trei-
nou na manhã de on-
tem (12) no CT da 
Barra da Tijuca, pen-
sando no confronto 
diante do Corinthians 
no domingo (15), às 
16 horas no Mané 
garrincha, em Brasí-
lia, pela 19ª rodada do 
Campeonato Brasi-
leiro. Caio Henrique 
falou sobre a impor-
tância da partida, que 
encerra o turno da 
competição.

- a gente sabe que 
vai ser uma partida 
muito difícil, o Corin-
thians tem jogadores 
qualificados. Se vai 
jogar com time misto 
ou titular, para a gente 
não faz diferença, pois 
vai ser um jogo com-
plicado. vendo nossa 
situação na tabela, se 
torna uma final, é im-
portantíssimo os três 
pontos e a gente tem 
que ir a Brasília para 
ganhar - disse o atleta, 
projetando a partida.

- a gente sabe como 
o Corinthians deve 
se comportar, é uma 
equipe que se defende 
bem, espera o erro do 
adversário e a gente 
tem que minimizar 
ao máximo os nossos 
erros e quando tiver a 

“É importantíssimo os três pontos e a gente tem que ir a Brasília para ganhar”, disse o atleta

DANIEL PERPETuO/ FFC

a diretoria do 
Flamengo tem 
mantido algu-

mas reuniões internas 
para projetar os possí-
veis impactos de uma 
mudança na legisla-
ção tributária que ter-
mina com a isenção 
para associações civis 
sem fins lucrativos. 
O presidente Rodolfo 
landim teme que com 
uma tributação agres-
siva seja complicado 
manter o alto nível 
que o clube vem con-
seguido se apresentar 
no quesito financeiro.

a isenção impera no 
futebol brasileiro por-
que a maioria dos clu-
bes se apresenta como 
associação sem fins 
lucrativos. Pelo pro-
jeto, apresentado pelo 
deputado Pedro Paulo 
(DEM-RJ), que conta 
com o aval do presi-
dente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), pas-
sa a taxar essas agre-
miações entre 9% e 
15%. Hoje, associa-
ções estão isentas de 
Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e Contribuição Social 
sobre lucro líquido 
(CSll).

Na visão dos diri-
gentes a medida visa 
forçar os clubes a se 
transformarem em 
empresas. Nos bas-
tidores landim tem 
acionado amigos na 
área política para ten-
tarem impedir que o 
projeto seja aprovado.

dentro de campo 
o elenco segue tra-
balhando de olho no 
jogo de amanhã, às 
17h, no Maracanã, 
contra o Santos, em 
um confronto direto 
na luta pela liderança. 
O Rubro-Negro soma 
39 pontos e lidera com 
dois a mais que seu 
perseguidor mais dire-
to, o próprio Peixe.

O treinador Rubro-
-Negro Jorge Jesus 
poderá contar com 
os atacantes Bruno 
Henrique, arrascae-
ta e orelando Berrio, 

todos que estavam 
defendendo suas res-
pectivas seleções em 
amistosos interna-
cionais. além disso, 
o zagueiro Rodrigo 

Caio, que cumpriu 
suspensão por acú-
mulo de cartões ama-
relos na vitória de 3 a 
0 sobre o avaí, volta-
rá ao time para formar 

a dupla de zaga com 
Pablo Mari.

Hoje o time encerra 
a preparação e dá iní-
cio ao período de con-
centração.

oportunidade, procurar 
matar o jogo - destacou. 
Caio Henrique também 
comentou sobre a atual 
situação do time na ta-
bela de classificação.

- a gente já teve vá-
rios exemplos de re-
ação, é o que a gente 
espera, é o que a gente 
procura, encaixar uma 
sequência de vitórias 
para se afastar da zona 
de rebaixamento. isso 
incomoda bastante a 
gente, mas temos que 
pensar passo a passo, 
primeiro pensar no Co-
rinthians e depois, nos 
próximos adversários - 
ressaltou o jogador, ex-
plicando as mudanças 

no comando técnico do 
Tricolor.

- É claro que quando 
muda o treinador, mu-
dam as caraterísticas. 
Com o diniz, jogava 
de um jeito e com o 
professor oswaldo, 
joga de outro. a gente 
está procurando fazer 
aquilo que o profes-
sor pede, procurando 
se adaptar o mais rá-
pido a ele para que a 
gente possa ajudar o 
Fluminense vencendo. 
Futebol é resultado e 
essa pressão só vai sair 
quando a gente conse-
guir vencer - ponderou. 
Sobre posicionamento, 
Caio Henrique avaliou 

seu desempenho em 
campo.

- o professor vem 
pensando bastante, 
cada jogo é uma estra-
tégia. venho me adap-
tando bem à lateral, sou 
meio-campo de origem, 
mas estou à disposição 
do Fluminense aonde o 
professor precisar. Não 
vejo como sobrecarga, 
é questão de avaliar 
jogo a jogo. Trato isso 
com normalidade, vim 
para o Fluminense para 
jogar. Claro que jogar 
na posição de origem, 
a gente se sente mais à 
vontade, mas na lateral 
também gosto de jogar 
- concluiu.

SINAL DE ALERTA
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estudantes debatem e votam na 
‘escola no legislativo iguaçuano’

6

Câmara recebeu alunos do Instituto de Educação Santa Ângela
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

conhecimento Político

MAICON FERRAz / PMM

presidente Felipinho participa com os estudantes do sorteio para escolher a “Mesa Diretora”

Miguel iskin e gustavo Estellita ganharam liberdade assinada pelo ministro do stF  Guilherme Schelb é cotado para assumir cargo na gestão do novo procurador

Mendes manda soltar envolvidos 
em esquemas de corrupção no rio

aras pode convidar procurador que 
defende escola sem partido para a pgr

NELSON JR./SCO/STF 
MARCELO CAMARGO / AGêNCIA BRASIL

Em mais uma 
edição do 
“Educar é 

lei – a Escola no 
legislativo igua-
çuano”, a Câmara 
Municipal de Nova 
iguaçu recebeu na 
manhã de ontem 
(12) os alunos do 
instituto de Educa-
ção Santa Ângela, 
unidade de ensino 
particular que fun-
ciona há 48 anos no 
bairro de austin. a 
vereadora Renata 
da Telemensagem 
convidou o dire-
tor-geral Marcelo 
adriani almeida 
Silva para levar 
os estudantes: 52 
compareceram, na 
faixa etária de 12 a 
17 anos, do 6º ano 
ao Ensino Médio. o 
presidente da Casa, 
Felipinho Ravis, 
um amante decla-

rado do projeto, 
também participou. 
“a todos os jovens 
que estão visitando 
este Poder legis-
lativo pela 1ª vez, 
fica o convite para 
virem sempre e tra-
zerem seus pais. 
aproveitem este 
momento da vida 
e estudem muito”, 
disse. o vereador 
Carlão Chamba-
relli também esteve 
presente, interagin-
do com os estudan-
tes no momento de 
discussão do pro-
jeto. ontem eles 
dialogaram e simu-
laram a aprovação 
da lei que ‘dispõe 
sobre a criação de 
pontos de coleta de 
óleo usado de cozi-
nha nas repartições 
públicas de Nova 
iguaçu’, de auto-
ria do ex-vereador, 
atual deputado fe-
deral Juninho do 
Pneu.

o ministro gil-
mar Mendes, do 
Supremo Tribunal 
Federal, concedeu 
habeas corpus aos 
empresários Miguel 
Iskin e Gustavo Es-
tellita. Eles esta-
vam presos desde o 
ano passado, e são 
investigados pela 
operação S o S, Fa-
tura Exposta iii, da 
Lava Jato do Rio de 
Janeiro.

Na decisão, Men-
des impôs medidas 
alternativas a pri-
são, como a proi-
bição de manter 
contato com outros 
investigados no 

o indicado para coman-
dar a Procuradoria-geral da 
República (PGR) Augusto 
aras fez reuniões na manhã 
de ontem com procurado-
res cotados para assumirem 
cargos em sua gestão, dentre 
eles guilherme Schelb, que 
é crítico da chamada “ideo-
logia de gênero” e defende o 
projeto Escola Sem Partido, 
que impõe regras para com-
portamentos dos professores 
em salas de aula e a aborda-
gem de assuntos como edu-
cação sexual e gênero.

a atuação de guilherme 
Schelb como procurador já 
foi alvo de polêmicas. No 
mês passado, a Justiça Fede-
ral condenou a união a in-
denizar em R$ 100 mil o ex-
-secretário-geral do governo 

Fernando Henrique Cardo-
so, Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, sob o argumento de 
que ele foi “perseguido” e 
alvo de informações lesivas 
à sua honra divulgadas por 
Schelb e pelo procurador 
luiz Francisco, que condu-
ziam investigações sobre 
Eduardo Jorge, posterior-
mente arquivadas. os pro-
curadores não chegaram a 
ser condenados nesse caso.

aras também conversou 
com o procurador ailton 
Benedito, que havia sido 
indicado pelo governo Bol-
sonaro para participar da 
Comissão de Mortos e de-
saparecidos mas foi vetado 
pelo Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 
O indicado para a PGR re-

cebeu ainda a procuradora 
Thamea danelon, que já 
coordenou a força-tarefa da 
lava Jato em São Paulo e 
está cotada para assumir o 
grupo de trabalho da lava-
-Jato na PGR. As reuniões 
ocorreram separadamen-
te, no gabinete de aras na 
PGR.

Ainda não há cargos defi-
nidos para Schelb e ailton 
dentro da nova gestão da 
PGR, mas o assunto está 
sendo estudado por aras e 
pelos procuradores. Schelb 
é procurador regional e che-
gou a ser cotado para o car-
go de ministro da Educação 
de Bolsonaro, por ter posi-
ções ideológicas alinhadas à 
do governo. (Fonte: Último 
Segundo – ig)

mesmo processo e 
comparecer periodi-
camente à Justiça. 

a dupla é acusada 
pelas supostas prá-
ticas de organização 
criminosa, corrup-
ção ativa, passiva, 
lavagem de dinheiro 
e peculato. o advo-
gado Marcelo Sedl-
mayer, que defen-
de os empresários, 
afirmou que “as de-
cisões do Supremo 
Tribunal Federal 
vão de encontro com 
o ordenamento jurí-
dico, em claro res-
peito a aplicação da 
lei penal e a juris-
prudência da Corte”.

o defensor também 
afirmou que houve 
demora no curso da 
investigação, o que 
prejudica os clien-
tes. “o Supremo 
reconheceu o cons-
trangimento ilegal 
pelo excesso de pra-
zo, eis que após um 
ano da deflagração 
da operação, sequer 
iniciou-se a instru-
ção criminal”, com-
pletou Sedlmayer. 

os dois empresá-
rios estavam presos 
por decisão da 7ª 
Vara Federal do Rio 
de Janeiro, chefiada 
pelo juiz Marcelo 
Bretas.

lava-jato



muito triste!

sexta-feira, 13 de setembro de 2019

estudante é morto a caminho 
da escola em nova iguaçu

7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Adolescente de 16 anos estava com uniforme e mochila quando sofreu um assalto e 
acabou baleado. Abordagem aconteceu perto de ponto de ônbus. DHBF investiga o crime 

REPRODuçãO/WHATSAPP 

Parentes e amigos 
de vitória de olivei-
ra Rodrigues, de 18 
anos, encontrada mor-
ta dentro do carro do 
namorado, em duque 
de Caxias, organizam 

uma passeata silencio-
sa, no próximo domin-
go, para pedir justiça e 
empenho da polícia na 
investigação da morte 
da jovem. 

viviane almeida de 

Oliveira, 38, mãe da ví-
tima, amigas de vitória 
contaram que ela saiu 
de uma festa, na noite 
de domingo, enquanto 
discutia com o compa-
nheiro, de 30 anos. a 

jovem só foi localizada 
na madrugada de se-
gunda-feira, por paren-
tes do namorado, que 
a levaram para o posto 
de saúde de Campos 
Elíseos, onde já che-

gou sem vida.
a mãe contou que 

viu marcas roxas no 
pescoço da jovem ao 
reconhecer seu corpo 
no hospital. Ela tam-
bém percebeu que o 

pingente de um cordão 
usado pela filha esta-
va amassado. o caso é 
investigado pela divi-
são de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(dHBF).

um crime revoltou a 
população da Baixa-
da Fluminense. Na 

manhã de ontem, o estudante 
Breno Belo valuche, (foto) 
de 16 anos, foi assassinado 
a tiros durante uma tentativa 
de assalto em Nova iguaçu. 
o adolescente estava de uni-
fome e com mochila a ca-
minho da escola quando foi 
abordado por bandidos. 

de acordo com as primei-
ras informações, a aborda-
gem ocorreu próxiimo a um 
ponto de ônibus na Rua Ben-
jamin Ferreira guimarães, 
no bairro Boa Esperança. 
Breno morreu no local. o jo-
vem era aluno da Escola mu-
nicipal Monteiro lobato, no 
Centro de Nova iguaçu, onde 
cursava o 1º ano do Ensino 
Médio. À tarde, trabalhava 

com um tio em uma loja de 
suprimentos para carros.

a Polícia Militar infor-
nou que agentes do 20º BPM 
(Mesquita) foram acionados 
para o local e já encontraram 
Breno sem vida. o local do 
crime foi isolado até a reali-
zação da perícia da divisão 
de de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (dHBF).

 “iNFELizMENtE 
ELE NãO quis DaR E 

atiRaRaM”
Em relado ao jornal o 

dia, a prima ana Júlia Fer-
raz, de 17 anos, disse que 
Breno tinha acabado de per-
der um ônibus. “o carro em 
que os bandidos estavam era 
de um motorista de aplica-
tivo, que estava sendo feito 
refém. o veículo se aproxi-
mou e os bandidos pediram 
o telefone dele. infelizmente 
ele não quis dar e atiraram”.

ladrão da ‘marreta’ é preso 

preso suspeito de assaltar loja na Baixada Flu-
minense usando marreta 

REPRODuçãO/WHATSAPPagentes da 52ª delegacia 
de Polícia (Nova iguaçu) 
l prenderam na noite da 
última quarta-feira,  um 
suspeito de assaltar uma 
loja em Nova  iguaçu, 
usando como ferramenta 
uma marreta. a investi-
gação aponta que o mar-
ginal usou o objeto para 
agredir um funcionário 
do estabelecimento após 
ficar irritado por ele de-
morar a entrega o dinhei-
ro.
adlai Fernandes gomes 
tem condenação por rou-
bo qualificado. Adlai foi 
preso próximo à casa 
dele, também na Baixada 
Fluminense. o homem, 
agora, ficará à disposição 
da Justiça. 

Miliciano roda por extorsão na Zona oeste 
DIVuLGAçãO/POLÍCIA CIVIL

O miliciano Raphael 
da Silva Nascimento, co-
nhecido como Pezão da 
Chacrinha, de 27 anos, 
foi preso por policiais 
militares do 18º BPM 
(Jacarepaguá) na noite da 
última quarta-feira, em 
um conjunto residencial 
da Rua Cândido Benício, 
a principal via da região. 
Ele estava armado quan-
do extorquia moradores 
da comunidade Bateau 
Mouche, na Praça Seca, 
bairro da Zona oeste do 
Rio. 

a PM informou que o 
criminoso foi encontrado 
após informações envia-
das ao disque denúncia 
(21-2253-1177). o servi-
ço oferecia uma recom-
pensa de R$ 1 mil por 
informações que levas-
sem a sua captura. Con-
tra o miliciano, havia 
dois mandados de prisão 
preventiva em aberto por 

Raphael da silva Nascimento foi captura-
do no fim da noite da última quarta-feira

homicídio, um de 2014 e 
outro de 2018. Com ele 
foram encontrados uma 
pistola Glock calibre .40, 
com dois carregadores, 
totalizando 51 munições; 
18 carregadores de fuzil 
5.56 com 441 munições; 

1 granada; 1 radiotrans-
missor; R$ 1.329 reais em 
notas e R$ 5.50 em moe-
das; 85 1cadernetas de 
cobrança; 1 cinto tático; 
uma capa de colete tático. 
a ocorrência foi registra-
da na 28ª DP (Campinho).

‘Caveira do Bope’ é condenado por associação ao tráfico 
a 2ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Rio 
decidiu, por unanimidade, 
pela condenação do cabo 
do Batalhão de operações 
Especiais (Bope) Rodrigo 
Mileipe Vermelho Reis. Ele 
é acusado de repassar infor-

mações sobre operações da 
unidade em troca do paga-
mento de propina pelos cri-
minosos. 

Mileipe foi um dos cinco 
PMs da corporação presos 
em dezembro de 2015, pela 
operação ‘Black Evil’, do 

grupo de atuação Especial 
de Combate ao Crime or-
ganizado (gaeco) do MP do 
Rio. Mas, o cabo foi o único 
dos agentes a ser absolvido 
em primeira instância. o mi-
litar foi condenado a 29 anos 
de prisão. 

ainda segundo ela, os as-
saltantes deram o primeiro 
tiro que acertou o estudante 
no peito. Ele então resolveu 
entregar o celular dizendo 
que “não tinha necessidade 
disso”. os bandidos teriam 

se irritado com o fato de 
Breno ter reagido ao assalto. 
“Ele foi entregar o telefone, 
mas o assaltante disse que 
não queria mais, porque ele 
estava com muita marra e 
deram mais sete tiros nele”. 

o adolescente foi atingido 
na cabeça e no peito e caiu 
com o celular na mão. 

Ela conta ainda que os 
bandidos não levaram ne-
nhum pertence dele. ana 
Júlia disse também que os 

criminosos abandonaram 
o carro de aplicativo e rou-
baram outro para fugir. Foi 
quando o motorista de apli-
cativo sequestrado foi até a 
casa da família do adoles-
cente.

Parentes de jovem encontrada morta em carro do namorado fará Protesto

dhBF apreende armas na casa de vereador em caxias
Cinco armas de fogo 

foram encontradas na casa 
do vereador de duque de 
Caxias, Claudio Thomaz 
(Podemos). 

as armas, quatro fu-
zis e uma pistola, foram 
apreendidas durante uma 
operação realizada por 
agentes da divisão de 
Homicídios  o delegado 
titular da especializada, 
Moyses Santana, infor-
mou que os mandados de 
busca e apreensão estão 

relacionados ao assassinato 
de Sérgio da Conceição de 
almeida, mais conhecido 
como Berem do Pilar, morto 

em 2016. ainda segundo o 
delegado, o crime teria sido 
motivado por uma disputa 
de furtos de combustíveis.

O material foi apreendido durante operação 

divulgação 
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novos convênios 
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der-rJ assina convênios de cooperação
 EVERSON MOREIRA/RPC 

secretaria de coMunicação 
social das preFeituras 

do rio de Janeiro 

Fgts: caixa estende horário 
hoje para pagar benefício

DIVuLGAçãO/FIOCRuz

Correntistas podem acessar o aplicativo da Caixa para informações

O presidente do DER, uruan Cintra, assina o convênio com prefeitos contemplados com o serviço de recuperação

Funcionários cruzaram os braços após assembleia geral. Categoria pede 
reposição da inflação do período e é contra a privatização da estatal

Ministro Marcos pontes faz exames em Brasília
BRASÍLIA - O ministro 

da Ciência, Tecnologia, 
inovações e Comunica-
ções, Marcos Pontes, teve 
uma indisposição e pas-
sou por exames ontem 
no Hospital das Forças 
armadas (HFa), em 

Brasília.
de acordo com infor-

mações, ele sentiu-se mal 
na última quarta-feira e 
procurou atendimento 
médico pela manhã. de 
acordo com a assessoria 
do ministério, Pontes não 

está internado, apenas re-
aliza exames. Tenente-co-
ronel da reserva da Força 
aérea Brasileira (FaB), 
engenheiro e astronauta, 
o ministro tem 56 anos e 
está à frente da pasta des-
de o início de janeiro.

i nvestindo na 
união de forças 
para recuperar 

a infraestrutura do 
estado do Rio, o De-
partamento de Es-
tradas de Rodagem 
(DER-RJ) assinou, 
na última quarta-fei-
ra, mais cinco novos 
convênios de coope-
ração técnica com 
municípios flumi-
nenses. Formaliza-
dos no gabinete do 
presidente do órgão, 
uruan Cintra de an-
drade, os acordos 
contemplaram, desta 
vez, as prefeituras 
de Magé, Cordeiro, 
Sumidouro, Sapu-
caia e Santa Maria 
Madalena.

Somando as parce-
rias feitas anterior-
mente, já são, até o 
momento, 13 cida-
des beneficiadas du-
rante a nova gestão 
do DER-RJ. Já ti-
nham assinado: Mi-
guel Pereira, Nova 
iguaçu, Tanguá, Tra-
jano de Moraes, São 
João de Meriti, Mes-
quita, Porto Real e 
Teresópolis. ontem, 

estado libera r$ 5,8 milhões 
para as de 53 municípios

DIVuLGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 

Cristina quaresma, da sDsDh e representantes 
do Congemas com o governador Witzel 

a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento So-
cial e direitos Humanos 
(SdSdH) acaba de libe-
rar o pagamento de R$ 
5.817,086,40 em cofinan-
ciamento para as redes de 
assistência social de 53 
municípios fluminenses. 
Somente para o municí-
pio do Rio são R$ 1,6 mi-
lhão. o repasse se destina 
a manter serviços básicos 
para a população que mais 
precisa, como pessoas em 
situação de rua, idosos, 

crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social. 

a notícia foi comemora-
da pelos representantes do 
Congemas (Colegiado Na-
cional de gestores Munici-
pais de assistência Social) 
no Estado do Rio, entre os 
quais secretários munici-
pais de Niterói, Tanguá, 
Cachoeiras de Macacu, ita-
ocara, Volta Redonda e São 
Pedro da aldeia. acompa-
nhados da titular da SdS-
dH, Cristina Quaresma, 
eles foram recebidos na 

as agências da Caixa Econô-
mica Federal vão abrir amanhã, 
das 9h às 15h, para liberação do 
saque de até R$ 500 em contas 
do Fundo de garantia do Tem-
po de Serviço (FgTS). a Caixa 
também vai trabalhar com ho-
rário estendido por duas horas, 
hoje, início do saque, e nas pró-
ximas segunda e terça-feiras.

assim, as agências, que nor-
malmente abrem às 11h, vão 
iniciar o atendimento às 9h. 
aquelas que abrem às 10h, ini-
ciarão os trabalhos às 8h e as 
que abrem às 9h, atenderão a 
partir das 8h e terão uma hora a 
mais ao final do expediente. No 
caso de agências que abrem às 
8h, serão duas horas a mais ao 
final do horário de atendimento.

“vamos avaliar o movimento 
desses dias para ver se teremos 
que abrir mais calendários es-
peciais nas semanas seguin-
tes”, disse o vice-presidente de 
distribuição, atendimento e 
Negócios da Caixa, valter Nu-
nes. Ele participou ontem de 
uma transmissão no Facebook, 

última quarta-feira, pelo 
governador Wilson Witzel, 
no Palácio guanabara. 

Witzel reforçou o com-
promisso com medidas 
para apoio à população 
mais carente. lembrou 
que, antes de assumir a 
SdSdH, Cristina Quares-
ma foi secretária munici-
pal de assistência Social 
em três cidades da Baixa-
da Fluminense “e sentiu na 
pele a ausência do Estado” 
em relação ao recurso, que 
desde 2014 não era desti-
nado aos municípios.

a titular da SEdSdH 
mostrou sua empatia com 
as causas urgentes trazidas 
pelos secretários e pro-
meteu trabalhar para for-
talecer a rede de proteção 
social em todo o estado. 
- Sei o que é estar do lado 
do município e não ser ou-
vida. agora no estado me 
sinto na obrigação de rece-
bê-los bem. Estou do lado 
de vocês”, disse Cristina.

juntamente com o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro 
guimarães, e o vice-presidente de 
FgTS da Caixa, Paulo angelo, 
para tirar dúvidas sobre o saque 
imediato.

 DEpósitO 
autOMátiCO

a Caixa fará o depósito 
automático para quem tem 
conta poupança no banco, se-

guindo calendário de mês de 
nascimento.

Quem nasceu em janeiro, 
fevereiro, março e abril rece-
be primeiro. os próximos a ter 
acesso ao saque são os nascidos 
em maio, junho, julho e agosto, 
no dia 27 deste mês. Em segui-
da, no dia 9 de outubro, será a 
vez os nascidos em setembro, 
outubro, novembro e dezembro. 
Fonte: agência Brasil 

foi a vez de itaguaí, 
Mangaratiba e Sero-
pédica.

CONtRapaRtiDa
os convênios pre-

veem a delegação, 
para os governos mu-
nicipais, de serviços 
que contribuam para 
a melhoria da malha 

viária localizada nos 
limites das cidades 
parceiras. Em con-
trapartida, o órgão 
estadual ficará res-
ponsável por aprovar 
e fiscalizar os pro-
jetos, apresentados 
pelos prefeitos, além 
de prestar assessoria 
técnica a todos.

“Ninguém governa 
sozinho. Só com a 
união de forças, con-
seguiremos reerguer 
o estado do Rio. A 
melhoria nas estra-
das vai gerar também 
impactos positivos 
na geração de renda e 
emprego. Já estamos 
virando o jogo tam-

bém nas nossas es-
tradas estaduais. isso 
tudo graças ao empe-
nho do governador 
Wilson Witzel e o vi-
ce-governador Claú-
dio Castro”, afirmou 
uruan, ao lado dos 
prefeitos das cidades 
contempladas.

os acordos possibi-

litarão melhorias na 
mobilidade urbana e 
escoamento de mer-
cadorias nas estra-
das. Com isso, a ex-
pectativa é que haja 
reflexos na atrativi-
dade de investimen-
tos e, por extensão, 
no crescimento das 
economias locais.

brasil

A lei 8.518 que prevê 
que as concessionárias 
responsáveis pelo pe-
dágio em vias estaduais 
ofereçam aos motoristas 
a possibilidade de paga-
mento por meio de car-
tões de débito ou crédito 

foi sancionada ontem 
pelo governador Wilson 
Witzel. a medida foi pu-
blicada na edição do di-
ário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro da última 
quarta-feira. 

de acordo com a de-

terminação, pelo menos 
uma cabine terá que 
oferecer essa modalida-
de de pagamento caso o 
usuário declare que não 
possua o valor em di-
nheiro para o pagamento 
de tarifa.

lei que obriga pedágios a oferecer opção de débito e crédito é sancionada 



A Lua Cheia revela 

que, para crescer, será 

preciso perder. Aceite 

as circunstâncias com 

sabedoria e assuma as 

responsabilidades da forma como 

devem ser. O cenário financeiro 

está confuso e documentos podem 

ser solicitados. A vida pede de você 

aceitação.

Um documento pode 

ser mexido, e isso o toca 

profundamente. Tenha 

atenção com notícias 

e com situações que 

interferem em sua produtividade e em 

sua rotina. A vida deixa muito claro que 

você está pronto para assumir as rédeas 

da sua caminhada, mas agora depende 

de sua maturidade ser desenvolvida.

Áries

Os projetos e os amigos 

estão em processo 

de maturação. A 

vida pede de você 

maturidade para 

interagir com ideias e pessoas. 

É importante refletir sobre a 

sua atuação e os afetos que são 

depositados. Existe a necessidade de 

se expressar e lidar com a verdade.

Touro

A vida pede que você 

encare com verdade 

e justiça as relações 

em família e o modo 

como deseja encarar 

o futuro. Saia da confusão! O céu 

pede atenção com documentos e 

informações que são distorcidas. Você 

está em condições de amadurecer a 

sua atuação e de perceber o que não 

era percebido.

Gêmeos

É nítido que as 

relações com pessoas 

seguem distorcidas e 

confusas. É preciso dar 

atenção a documentos 

e a estudos. O céu pede maturidade 

e confiança em pessoas que estão 

próximas e que desejam ajudá-lo.

Câncer

Leão

Saia da postura de 

“dono da verdade” e 

reflita sobre como deve 

atuar com uma pessoa 

importante para o seu 

desenvolvimento. A 

leveza vai ajudá-lo a dar andamento 

aos seus projetos. O acúmulo de 

atividades é intenso, mas você 

está em condições de assumir suas 

responsabilidades.

Virgem

É preciso dar atenção 

ao modo como se 

comunica e leva 

informações a clientes 

e a pessoas do seu 

trabalho. O mesmo vale também para 

pessoas de sua convivência. Seja claro 

e fique atento a possíveis distorções 

e erros. Você está em condições de 

assumir o controle da situação por 

meio da maturidade.

Libra

Dê atenção especial às 

suas expectativas com 

filhos e com afetos. O 

cenário é confuso e você 

precisa analisar com 

atenção situações que não são claras. O 

mesmo pode acontecer com os amigos. 

Você está amadurecendo e crescendo 

grandemente com toda esta experiência.

Escorpião

O cenário presente é 

confuso e precisa de ordem 

e compreensão. O céu 

aponta que documentos 

podem ser solicitados. 

Solte o passado e os 

ressentimentos, porque somente será 

possível enxergar a verdade. Você está 

em condições de assumir a vida em 

família ou com o imóvel.

Sagitário

Tenha atenção 

com informações 

distorcidas e com as 

relações próximas, 

principalmente aquelas 

que envolvem os parentes. Você 

está muito sensível e acumulando 

sentimentos que precisam ser 

explorados. O céu pede atenção com 

documentos e exige de você uma 

postura madura e firme.

Capricórnio

É importante olhar 

para o campo 

financeiro e avaliar 

as condições com 

realidade e maturidade. 

O céu pede atenção 

com documentos e dependências 

financeiras. É momento para se 

posicionar de uma forma madura.

Aquário

Você está confuso e 

vulnerável ao que se 

passa no relacionamento 

afetivo ou comercial. 

Tenha atenção com 

documentos e com negligências que 

o afeta grandemente. Você está em 

condição de assumir compromissos em 

equipe e envolvendo projetos.

Peixes

atoS oFiciaiSsexta-feira, 13 de setembro de 2019

Ajude-nos a 

manter a

 cidade limpa.

 Não jogue lixo 

nas ruas!
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Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ERRATA
Correção da Ata da 33ª Sessão Ordinária do 2º Período Le-

gislativo do ano de 2019
Na página 571, onde se lê:
“Despacho: Rejeitado. Votos contra: André, Willian, Genildo, 
Waldemar, Ivan e Vinícius. Votos contra: Sandro, Kifer, Rei-

naldo, Júnior e Minoru. Em 06/08/2019. (a) Rubem Vieira de 
Souza – Presidente.”
Leia-se:
“Despacho: Rejeitado. Votos contra: André, Willian, Genildo, 
Waldemar, Ivan e Vinícius. Votos a favor: Sandro, Kifer, Rei-
naldo, Júnior e Minoru. Em 06/08/2019. (a) Rubem Vieira de 

Souza – Presidente.”

Itaguaí, 12 de setembro de 2019.

(a) Milton Valviesse Gama – Técnico Legislativo Matr. 
058

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

              Conforme consta do Processo Administrativo nº 
5911/2019, autorizo e ratifico a contratação por inexigibi-
lidade de licitação, com base no art. 25, da Lei Federal nº 
8.666/93, da empresa P.R.MOREIRA EVENTOS , para 
execução de PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARBITRA-
GEM REFERENTE AOS 11 (onze) JOGOS DA EQuIPE 
DE FuTSAL DE PORTO REAL QuE REPRESENTARÁ 
O MuNICÍPIO NA 2ª COPA SuL FLuMINENSE DE FuT-
SAL ADuLTO, no valor global de R$ 1.900,00 (hum mil 
e novecentos reais), conforme justificativa e parecer da 
Procuradoria Geral do Município às fls. 44 a 46 e Con-
troladoria Geral do Município à fl. 48 do processo em 
questão.

Porto Real, 12 de setembro de 2019.

Antônio Sebastião da Silva
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 099/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 25 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 099/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo me-

nor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FISIO-QuÍMICAS 
MICROBIOLÓGICAS DE ÁGuAS E EFLuENTES NO 
MuNICÍPIO DE PORTO REAL para atender a SECRE-
TARIA MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI-
COS conforme especificações contidas no edital e seus 
anexos que é parte integrante do Processo Administrati-
vo nº 4470/2019. 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 de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 634.282,74 (seiscentos 
e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e 
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

PROBLEMAS DE LÓGICA

Solução
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica, 
a partir das dicas.
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Com
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Olga

Tatiana

Festa

Jantar

Teatro

D
epilação

M
aquiagem

Sobrancelhas

Festa

Jantar

Teatro

Luana

Olga

Tatiana

Depilação

Sobrancelhas

Maquiagem

Teatro

Jantar

Festa

NomeCuidadoCompromisso

Mais bonita
Tatiana e outras duas mulheres estão se preparando para comparecer cada 
qual num evento diferente. Com base nas informações, descubra o nome de 
cada mulher, o cuidado que teve para ficar mais bonita e qual o compromisso 
de cada uma esta noite.
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Luana

Cuidado Compromisso
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Luana

Olga

Tatiana

Depilação

Sobrancelhas

Maquiagem

Teatro

Jantar

Festa

Nome Cuidado Compromisso

1. Uma das 
mulheres fez 
uma maquiagem 
especial para ir a 
uma festa.

2. Esta noite Luana 
vai ao teatro.

3. Olga foi ao salão 
de beleza fazer 
as sobrancelhas.

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

Modo de preparo

loMBo de vitela 
assado

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ noz mosca-
da/ folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ sal

batata doce
sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
frite em óleo quen-
te.
depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
continue o cozi-
mento por 1 hora.
retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

Batata doce Frita

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

12 DE SETEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
13/09/2019 – CÓD-PMBR 170.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4056/SEMAD/2019 DE 12 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 4039/SEMAD/2019 
DE 10/09/2019, publicada em 11/09/2019. 

PORTARIA Nº4057/SEMAD/2019 DE 12 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Excluir: MÔNICA ANDRELINO, CRISTINA MARTINS 
BORGES PAGNIE e ROSANGELA DE JESuS ALES 
VIDAL, da PORTARIA Nº4038/SEMAD/2019, DE 
11/09/2019, publicada no Jornal hora h em 10/09/2019.

PORTARIA Nº4058/SEMAD/2019 DE 12 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 I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Educação.
ALEXANDRE LYRA QuITETE 
MACIEL DOS SANTOS
ROBSON FERREIRA MELO

JEAN DA SILVA SANTOS
GERSON CAETANO SANTOS
MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADRIANA FONTES MATOS
RAQuEL CASSIANO CARNEIRO
CAROLINE SILVA DOS SANTOS
WALDIR GIL LOPES

PORTARIA Nº4059/SEMAD/2019 DE 12 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear a contar de 12 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LuANA ALCANTARA DE JESuS 
BESSA, para exercer o cargo em comissão de Secre-
tário Executivo, símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº4006/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, 
publicada em 10/09/2019 
ONDE SE LÊ: JESSICA OLIVEIRA SOuZA;
LEIA-SE: ANA JESSICA OLIVEIRA SOuZA.

NA PORTARIA Nº 3953/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, 
publicada em 07/09/2019
Onde se lê: ADRIANA SOARES ROChA DE OLIVEI-
RA;
Leia-se: ADRIANA SOARES DA ROChA DE OLIVEI-
RA.
 
NA PORTARIA Nº 3998/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, 

publicada em 10/09/2019
Onde se lê: ALINE DA SILVA AuGuSTO;
Leia-se: ALINE DA SILVA AuGuSTO PEREIRA.
 
NA PORTARIA Nº 4001/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, 
publicada em 10/09/2019
Onde se lê: WILLIAN SOARES DA SILVA;
Leia-se: WILIAN SOARES DA SILVA.
 
NA PORTARIA Nº 4001/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, 
publicada em 10/09/2019
Onde se lê: ROSINEI BOTELhO DE FREITAS SOA-
RES;
Leia-se: ROSENEI BOTELhO DE FREITAS SOARES.

NA PORTARIA Nº 3497/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, 
publicada em 10/09/2019
Onde se lê: DANIEL HERBETT PEREIRA DOS SANTOS;
Leia-se: DANIEL HEBERTT PEREIRA DOS SANTOS.

NA PORTARIA Nº 3499/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, 
publicada em 04/09/2019
Onde se lê: Assessor de Serviços II, símbolo CC-10;
Leia-se: Assessor de Serviços II, símbolo CC-11.

NA PORTARIA Nº 3498/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, 
publicada em 04/09/2019
Onde se lê: CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS;
Leia-se: CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS.

NA PORTARIA Nº 3946/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, 
publicada em 07/09/2019
Onde se lê: ALEXANDRE DA SILVA FRETAS;
Leia-se: ALEXANDRE DA SILVA FREITAS.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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setenta e quatro centavos).

Porto Real, 12 de Setembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 100/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 26 de Setembro 
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Ettore, 
442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 100/2019 na mo-
dalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, 
objetivando AQuISIÇÃO DE PNEuS NOVOS para aten-
der a SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS conforme especificações contidas no 
edital e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 4105/2019. O Edital poderá ser retira-
do 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 inte-
ressados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de 
papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identi-
ficação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 44.043,44 
(quarenta e quatro mil, quarenta e três reais e quarenta 
e quatro centavos).

Porto Real, 12 de Setembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3375/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do 
Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do De-
creto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMOLOGO, o 
resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL n° 092/2019 que objetiva a AQuISIÇÃO 
DE COMPuTADORES, atendendo a solicitação feita 
pela SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 3375/2019, 
à empresa:
Empresa: MuLTINEGÓCIOS SERVIÇOS DE CONS-
TRuÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI
CNPJ: 20.232.759/0001-07
Valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 11 de setembro de 2019
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO N° 115/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Renê Ramos Comércio e Serviços 
ME
03 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimen-
to de água mineral de 20 litros retornável, açúcar e pó 
de café para atender as necessidades das secretarias 
municipais.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n° 

8.666/93)
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-04.01.00-04-122-
0101-2.001-3.3.90.30.00-1.001.0000-1078/2019 Ficha 
39
06 - NOTA DE EMPENhO: 1078/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 37.702,10 (trinta e sete mil, 
setecentos e dois reais e dez centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2719/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 12 de agosto de 2019.

ANDERSON BARBOSA VALLIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 116/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Empresa Jornalística Fatos e Fotos 
Eireli
03 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECuÇÃO DE SERVIÇOS DE Pu-
BLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCuLAÇÃO 
LOCAL/REGIONAL (EM CADERNO DE CLASSIFICA-
DOS Ou EM ESPAÇO ESPECÍFICO DE PuBLICAÇÃO 
DE EDITAIS E ANÚNCIOS OFICIAIS), DE MATERIAIS 
DE INTERESSE DA SECRETARIA MuNICIPAL DE 
SAÚDE E CONSELhO MuNICIPAL DE SAÚDE, TAIS 
COMO AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, EXTRATOS 
DE CONTRATOS, PORTARIAS E OuTROS CONGÊNE-
RES
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n° 
8.666/93)
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-301-
0101-2.006-3.3.90.39.00-1.001.0000-693/2019 Ficha 
037
06 - NOTA DE EMPENhO: 693/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 79.518,95 (setenta e nove mil, 
quinhentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 334/2018
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 21 de agosto de 2019.

ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO N° 123/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Dax Comércio e Serviço Ltda
03 - OBJETO: AQuISIÇÃO DE LANChES.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n° 
8.666/93)
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-12.01.00-27-122-
0101-2.001-3.3.90.30.00-1.001.0000-1162/2019 Ficha 
182
06 - NOTA DE EMPENhO: 1162/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 2.343,00 (dois mil, trezentos e 
quarenta e três reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3221/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 29 de agosto de 2019.

ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO N° 124/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Performa Real Prestadora de Ser-

viços Eireli
03 - OBJETO: AQuISIÇÃO DE LANChES.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n° 
8.666/93)
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-12.01.00-27-122-
0101-2.001-3.3.90.30.00-1.001.0000-1161/2019 Ficha 
182
06 - NOTA DE EMPENhO: 1161/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 5.205,00 (cinco mil, duzentos 
e cinco reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3221/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 29 de agosto de 2019.

ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
015/2019

PROCESSO Nº 2340/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MuNICIPAL DE 
SAÚDE
EMPRESA I: FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI 
ME
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQuISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E LABIAL PARA 
OS GuARDAS CIVIS, VIGIAS, PORTEIROS E AGEN-
TES DA DEFESA CIVIL.
DATA DE ASSINATuRA: 09 DE SETEMBRO DE 2019.
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
OBS: A ÍNTEGRA DA PRESENTE ATA ESTÁ DISPONÍ-
VEL NO SITE WWW.PORTOREAL.RJ.GOV.BR.

ELIAS VARGAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
AuTORIZO e RATIFICO a celebração do contrato de 
concessão de direito real de uso do terreno urbanizado n° 
5, quadra B, Rua B, medindo 2.000,00 m2, localizado no 
polo industrial municipal, para implantação de indústria 
de produtos alimentícios e similares, por período de 30 
(trinta) anos, em favor da Empresa L.B. Brondani e Cia 
Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 72.426.455/0001-
84, selecionada através do Edital de Chamamento Pú-
blico n° 003/2019, por Dispensa de Licitação, tendo por 
base as disposições contidas no art. 17, inc. I, da Lei Fe-
deral n° 8.666/93, art. 8°, § 2°, da Lei Orgânica Municipal 
e arts. 4° e 5° da Lei Municipal n° 315/2008, conforme 
pareceres da Procuradoria Geral do Município as folhas 
n° 49 a 51 e 209 e da Controladoria Geral às folhas n° 
204, todas do Processo Administrativo n° 1915/2019, 
mediante a contribuição com os custos de infraestrutura 
do loteamento industrial no valor de R$ 10,75 (dez reais 
e setenta e cinco centavos) por metro quadrado de área, 
em favor da Prefeitura Municipal de Porto Real e a oferta 
do quantitativo mínimo de 30 (trinta) empregos diretos 
e 05 (cinco) indiretos, preferencialmente a mulheres do 
Município de Porto Real, conforme consta do processo 
administrativo acima citado. 

Porto Real – RJ, 10 de setembro de 2019.
Vanessa Miranda

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda

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

carne assada na 
panela de pressão

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
está pronto para servir!

ingredientes

Modo de preparo

vaca atolada

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
bom apetite.

ingredientes

Modo de preparo

carne Moída À 
parMegiana

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
leve ao forno para derre-
ter o queijo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de belford Roxo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 26 DE 12 DE SETEMbRO DE 2019

A CÂMARA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, por seus 
representais legais, APROVOu em Sessão Extraordinária, realizada no dia 12 de 
setembro do corrente ano, eleição da nova COMPOSIÇÃO PARA MESA DIRETORA 
BIÊNIO 2019/2020, face a renúncia dos membros da Mesa Diretora.

*ChAPA ÚNICA
PRESIDENTE – NELCI PRAÇA – NELCI CESÁRIO PRAÇA
1º VICE-PRESIDENTE – JuAREZ DA FARMÁCIA – JuAREZ DuARTE
2º VICE-PRESIDENTE – ANGELO RAMOS ANJINhO – ANGELO LuIZ BAPTISTA 
RAMOS
3º VICE-PRESIDENTE – CRISTIANE GuEDES – CRISTIANE RODRIGuES 
GuEDES
1º SECRETÁRIO – MARKINhO GANDRA – MARCO AuRÉLIO DE ALMEIDA 
GANDRA
2º SECRETÁRIO – NEM COLONIAL – ELIANDRO FERREIRA DO VALE
3º SECRETÁRIO – KENIA SANTOS – KENIA DE SOuZA GONÇALVES DOS 
SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, usa de suas atribuições conferidas 
pela Legislação em vigor,

Resolve :

PORTARIA Nº 143 DE 12 DE SETEMbRO DE 2019 
ExONERAR , a contar de 13/09/19, todos servidores ocupantes, de Cargo em 
Comissão , incluídas todas as simbologias da estrutura Legislativa da Câmara 
Municipal de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 144 DE 12 DE SETEMbRO DE 2019  
NOMEAR a contar de 13/09/19, MÁRCIO VALÉRIO RIbEIRO DA SILVA, no Cargo 
em Comissão de Diretor Geral, Símbolo DG, da Estrutura Administrativa da Câmara 
Municipal de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 145 DE 12 DE SETEMbRO DE 2019  
NOMEAR a contar de 13/09/19, ANDERSON LOPES DE SOUZA, no Cargo em 
Comissão de Diretor de Recursos humanos, Símbolo D1, da Estrutura Administrativa 
da Câmara Municipal de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 146 DE 12 DE SETEMbRO DE 2019  
NOMEAR a contar de 13/09/19, JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, no Cargo em 
Comissão de Diretor de Tesouraria , Símbolo D1, da Estrutura Administrativa da 
Câmara Municipal de Belford Roxo.

Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 12 de Setembro  de 2019Belford Roxo, 12 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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NA PORTARIA Nº 3949/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, 
publicada em 07/09/2019
Onde se lê: JORGE LUIZ DA SILVA;
Leia-se: JORGE LUIS DA SILVA.

NA PORTARIA Nº 3944/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, 
publicada em 07/09/2019
Onde se lê: VIVIANE CECILIA FAUSTINO DA CONCEIÇÃO AL-
MEIDA;
Leia-se: VIVIANE CECILIA FAUSTINO DA CONCEIÇÃO DE AL-
MEIDA.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO- SEMED

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 07.000731/2018.
CONTRATO: 015/SEMED/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA EVEN-
TOS EIRELI – EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAINS-
TRuTuRA PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MuNICIPAL DE 
EDuCAÇÃO.
VALOR DO CONTRATO: R$ 282.763,60 (duzentos e 
oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e 

sessenta centavos).
PRAZO: entregue e instalado em até 24 (vinte e quatro) 
horas, e começará a fluir a partir da assinatura deste 
Termo de contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.10.301.048.2007.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 05 – Salário Educação.
NOTA DE EMPENhO: 1265/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 04 de setembro de 2019.

       

    DENIS DE SOuZA MACEDO 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO 
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Mesmo fora de Edson Passos time rubro manteve a pegada

taça corcovado

em Xerém, Mecão vence o Frizão 
e segue no g-2 da taça corcovado

Na tarde da úl-
tima quarta-
-feira, em Xe-

rém, distrito de duque 
de Caxias, o time rubro 
triunfou sobre o Fribur-
guense por 1 a 0. Pe-
drinho, em cobrança de 
pênalti, aos 15 minu-
tos do segundo tempo, 
marcou o gol que man-
teve o Mecão no g-2 da 
Taça Corcovado, agora 
com 15 pontos.

Faltam apenas duas 
rodadas para o fim da 
fase classificatória do 
returno e o próximo 
desafio será amanhã. 
o time de Ney Barreto 
vai encarar o itaboraí, 
no alzirão, às 15h. um 
triunfo pode deixar a 
equipe bem perto das 
semifinais.

o primeiro tempo 
mostrou um Mecão 
bem organizado, mas a 
partida teve baixa pro-
dução ofensiva. as me-

lhores chances rubras 
vieram na cabeçada de 
Babi por cima do gol e 
na cobrança da falta de 
Pedrinho, que raspou a 
trave direita de afonso. 
Também em cobrança 
de falta, o zagueiro Bru-
no leal exigiu a melhor 
defesa de deola no jogo.

No segundo tempo, 
aos seis minutos, Ma-
tias Sosa recebeu passe 
açucarado de Pedrinho 
e finalizou livre, mas o 
goleiro do Frizão conse-
guiu se recuperar e reali-
zar a improvável defesa.

aos 14 minutos, Pe-
drinho invadiu a área e 
foi derrubado. Cobrou 
o pênalti com perfeição, 
mas acabou saindo da 
partida contundido.

o placar poderia ter 
sido dilatado em outras 
duas boas oportunida-
des. uma com Matias 
Sosa em cobrança de 
falta e outra no chute 
cruzado de Quaresma 
no travessão. E ficou 
nisso.

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

MARCIO MENEzES / AMERICA RIO

pedrinho foi derrubado na área, cobrou o pênalti e garantiu mais uma vitória 

local: Estádio de 
los larios (Xerém, 
duque de Caxias)
d a t a / H o r a : 
11/09/2019 – 15 Ho-
ras 
Árbitro: diego da 
Silva lourenço
auxiliares: Eduardo 
de Souza Couto e 

ivan Silva araújo
Cartão amarelo: de-
ola, Pedrinho e Qua-
resma (aME); da-
mião (FRI)
gol: Pedrinho (pê-
nalti) aos 15 minu-
tos do segundo tem-
po
>> america: deola; 

Wagner diniz, lu-
cão, vladimir e Qua-
resma; araruama, 
Tiago Corrêa, Ma-
tías Sosa (anderson 
künzel) e Robinho 
(Chayene); Matheus 
Babi e Pedrinho 
(Miguel). Técnico: 
Ney Barreto.

>> Friburguen-
se: afonso; diego 
ibrain, Bruno leal, 
Júlio César e digão; 
Raniel (Damião), 
vitinho, Jeffinho 
(dieguinho) e Jor-
ge luiz; Maycon 
(Ziquinha) e dedé. 
Técnico: Cadão.

ficha tÉcnica


