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dois mortos em choque 
de caminhões na Baixada

prenderam 
o Coringa em 
Nova iguaçu

operação da polícia Civil tira de circulação um dos 
maiores assaltantes da Baixada. Vítor Nóbrega tava-
res, conhecido como Coringa (foto), chama a atenção 
pelo cabelo tingido de verde, igual ao personagem do  
vilão do cinema. segundo investigações, o bandido 
cometia roubos em série. 

Morto com vários tiros
dono de aviário foi assassinado na porta do estabelecimento em 
Nova Iguaçu. divisão de homicídios da Baixada investiga vingança. 

7

crUeldAde!

Menina Estela foi asfixiada
 até a morte, aponta perícia

7

reprodução/rede soCIal

Começou o jogo 
sujo da política 

deputado estadual Max lemos usa tribuna da assembleia legislati-
va do rj (alerj) para atacar prefeito rogério lisboa, de Nova Iguaçu, 
a quem acusa de articular o afastamento do chefe do executivo de 
Queimados, Carlos Vilela. Questionado sobre a acusação do parla-
mentar, lisboa declarou que não “faz política deste jeito e que é de 
uma escola diferente, na qual não se permite o jogo sujo”. 
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Brasil empata com 
senegal e tite declara 

que seleção foi mal

 Chacrinha ganha exposição 
no parque Gericinó 

em Nilópolis

reseNha Cultural
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Velho Guerreiro
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a Feira iguassú vai rolar nes-
te sábado (12), com shows e in-
tervenções artísticas o dia todo. 
das 9h às 19h, a rua getúlio, em 
frente à estação do trem, ficará 
fechada ao trânsito de veículos e 
à disposição dos visitantes e em-
preendedores. a entrada é franca. 
aquele abraço aos idealizadores 
do evento!!! 

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

dia das Crianças no espaço 
Cultural rede do Bem

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

amanhã, (12), feriado 
da padroeira do Bra-
sil, Nossa Senhora 

aparecida, e dia das Crianças, 
a partir das 15h, vai rolar a fes-
ta para criançada recheada de 
brincadeiras e apresentações 
artísticas, no espaço Cultu-
ral rede do Bem, em Miguel 
Couto, Nova iguaçu. primeiro, 
a turma do animadaço Show 
agitará a meninada com diver-
sas atividades recreativas.  

depois acontecerão apre-
sentações artísticas de palhaços 
com ‘as aventuras de Nicolito 

e Cacareco’, da Cia villelarte 
e, por fim, o espetáculo teatral 
‘Confabulando pelo Mundo’, da 
Cia raízes do Mundo, em par-
ceria com a appai (associação 
Beneficente dos Professores Pú-
blicos ativos e inativos do es-
tado), levar a meninada a vários 
lugares através da imaginação. a 
entrada é franca.

Tudo gratuito, com distribui-
ção de lanches e brindes, orga-
nizado pela equipe da rede do 
Bem em parceria com a igreja 
projeto vida Miguel Couto. 
“esse projeto faz parte do plane-
jamento anual de ações sociais 
do espaço. essa mobilização, 
a colaboração, é o princípio da 

ação que proporciona a transfor-
mação da sociedade”, afirmou o 
diretor Fábio Mateus.

“acreditamos que as pes-
soas podem se transformar se 
tiverem mais acesso a bens cul-
turais. uma sociedade assim se 
desenvolve de uma forma mais 
fraterna e criativa”, acrescentou 
o outro diretor do espaço, an-
derson Marques.

O Espaço Cultural fica na 
rua gravataí, 1, em Miguel 
Couto. Sigamos nas redes so-
ciais: Facebook – espaço rede 
do Bem, instagram – espaço 
Cultural rede do Bem. (Fonte: 
assessoria de imprensa do es-
paço Cultural)

Dois espetáculos, dentre eles ‘As 
Aventuras de Nicolito e Cacareco’, 
da Cia Villelarte, vão divertir a 
criançada 

Chega a Nilópolis hoje, a exposição que homenageia abelardo 
Barbosa, o Chacrinha, no parque Natural do gericinó. a prefeitura de 
Nilópolis juntamente com as secretarias de Turismo e Cultura, levará 
para a cidade um acervo com diversas fotos, tais como, o abraço do 
Chacrinha em Ney Matogrosso e Clara Nunes, as entrevistas diver-
tidas com elis regina, gal Costa, Tim Maia, dercy gonçalves, léo 
Batista e rick Martin.

os visitantes podem conferir além das fotos, figurinos, vídeos e 
miniaturas do apresentador. a exposição permanece no município até 
o dia 8 de novembro, com imagens que lembram grandes momentos 
da carreira do “velho guerreiro”. a parte principal da mostra conta 
com 86 fotos das diferentes fases da carreira do apresentador, que 
morreu há 25 anos, mas continua dono do posto de maior comuni-
cador do Brasil.

Todas as fotos foram feitas por Manoel delgado, que trabalhou 
durante 42 anos com Chacrinha. a mostra é gratuita e ficará aberta no 
parque Municipal Natural do gericinó - rua antônio João Mendon-
ça, s/n - centro, Nilópolis, todos os dias, das 9h às 17h.

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

       prefeito corno está bolado
rola na Boca Maldita daquela cidade famosa da 

Baixada que o ex-prefeito, o que perdeu a mulher 
para um assessor e depois não quis a dita cuja de 
volta, anda bolado com a repercussão do caso nas 
redes sociais e aqui no jornal. 

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

raiva pelo chifre e dor de corno
um dos nossos agentes, Cão Misterioso, resolveu 

ir fundo na investigação sobre o caso. dog desco-
briu que a ex-menina bonita já acumula uns pés de 
maracujá na face e vem perdendo a beleza a cada 
dia. “por isso, o chifrudo não quis saber da senhora 
sob seu teto, sem contar a raiva por ter sido corne-
ado”, conta.

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

Não chegava mais junto na periquita

Mas o fato novo no trabalho do Cão é que bem 
antes de ter a mulher roubada pelo mui amigo as-
sessor, o sujeito já levava um chifre redondo. “ele 
não dava mais no couro. era difícil dar umazinha”, 
entregou a ex-primeira-dama, sem desconfiar que 
conversava com um dos nossos agentes. parece que 
a Boca Maldita terá o que fofocar por um bom tem-
po. (risos)

abertura do gal-
pão com brinca-
deiras da turma do 
animadaço – 15h

apresentação de 
‘as aventuras de 
Nicolito’ – 16h30

apresentação do 
espetáculo infantil’ 
Confabulando pelo 
Mundo’ – 17h30

e n c e r r a m e n t o 
com distribuição de 
brinquedos– 18h30

programação

 divulgação

exposição homenageia o
 Velho Guerreiro em Nilópolis

“Quem não se comunica, se 
trumbica”, dizia Chacrinha 
em seus programas na TV

Criançada no
topshopping
o TopShopping preparou 

programação especial gratuita 
para este sábado, 12, dia das 
Crianças. São diversas ativida-
des para alegria e diversão da ga-
rotada. dentre as atrações estão: 
atividades com artistas circenses, 
cosplayers e jogos interativos.

para começar, a partir das 
12h, equipes do SeSC Nova 
iguaçu estarão passeando pelo 
mall com malabares, bicicleti-
nha e contorcionista. Já às 17h, 
a Family geek Brasil traz para a 
garotada a Mavis, do Hotel Tran-
silvânia, o Capitão américa e a 
rainha elsa para tornar este dia 
ainda mais incrível. a loja está 
localizada no 2º piso, próximo a 
entrada C. o TopShopping está 
localizado na av. governador 
roberto Silveira 540, Centro – 
Nova iguaçu.

papais e mamães que estão à pro-
cura de algum lugar pra levar seus 
pequenos para um passeio no dia 
das Crianças, têm uma ótima opção 
em Nova iguaçu, pois o Centro de 
Convivência Nordestina, terá  progra-

mação especial para a criançada no 
sábado (12), a partir das 11h. durante 
o dia haverá recreação com brinca-
deiras, gincana com direito a brindes, 
oficinas, personagens vivos, além da 
distribuição de algodão doce e pipo-

ca, gratuitamente para a molecada.
durante o almoço, a apresentação 

do cantor Tuca Maia e da quadrilha 
Macapá está confirmada. Já no jantar, 
a partir das 20h, tem forró com o Trio 
pernambucano, garantindo o bate 

coxa e muito arrasta pé.
o Centro de Convivência Nor-

destina, fica na rua luís Tomás, n° 
390 - Bairro da luz, Nova iguaçu. 
a entrada é franca e haverá a co-
brança de couvert artístico no valor 

de r$ 3 por pessoa. o local oferece 
estacionamento gratuito para clientes 
(sujeito a lotação) e espaço kids pra 
criançada. informações e reservas: 
21 3584-6453 ou pelo Whatsapp 
21990892384

dia alegre 
no CCN

 divulgação
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Belford roxo possui 27 postos 
de vacinação contra o sarampo

raFael BarreTo/pMBr

Vinte e sete postos estão à disposição da população para a vacinação contra a tríplice viral

O município teve quatro casos notificados como suspeita de sarampo, mas os exames 
não confirmaram. População encontra a vacina em praticamente todos os postos de saúde

Termina no dia 
25 de outubro a 
Campanha Na-

cional de vacinação 
Contra o Sarampo. em 
Belford roxo, a popu-
lação encontra a vaci-
na tríplice viral (que 
protege contra saram-
po, rubéola e caxum-
ba) em 27 postos de 
atendimento. No dia 
19 de outubro, as 27 
unidades participarão 
do dia d, das 8h às 
17h. durante este ano, 
Belford roxo teve 
quatro casos notifica-
dos como suspeita de 
sarampo, mas os exa-
mes não confirmaram.

os moradores de 
Belford roxo encon-
tram a vacina nos se-
guintes locais: uni-
dade Básica de Saúde 
(uBS) Santa Marta, 
uBS Manoel Batis-
ta de almeida Filho, 
uBS américo ves-
púcio vasconcellos 
rosa, uBS Sargento 
roncalli, uBS Jaci-
ra pinto leal, uBS 
orlando Correia pin-
to Salles, unidade 

de Saúde da Família 
(uSF) Sá rego, uSF 
Xavantes i e ii, uSF 
Xavantes iii e iv, uSF 
onofre aniceto, uSF 
Bom pastor i e ii, uSF  
Bom pastor iii – gogó 
da ema, uSF parque 
dos Ferreiras, uSF 
antonio Francisco ri-

beiro – recantus, uSF 
Bela vista, uSF ere-
rê, uSF dona isaura, 
uSF Jardim redentor, 
uSF parque esperan-
ça, uSF vila São luiz, 
policlínica Santa Ma-
ria, policlínica Neuza 
Brizola, policlínica 
parque São José, poli-

clínica Heliópolis, po-
liclínica Nova aurora 
e policlínica parque 
amorim.

PúbliCo-AlVo 
Na primeira fase, 

que vai até o dia 25, 
o público-alvo serão 
as crianças com idade 

entre 6 meses e 4 anos 
e 29 dias. Já a segunda 
etapa de vacinação de 
adultos, com idade en-
tre 20 e 29 anos e que 
não tenham tomado 
duas doses da vacina, 
acontece de 18 a 30 
de novembro. o dia 
d para adultos será no 

dia 30 do mesmo mês, 
data de encerramento 
da campanha. a ava-
liação da necessida-
de de vacinar ou não 
é feita pelos profis-
sionais que atuam na 
imunização, a partir 
da avaliação da cader-
neta de vacinação.

antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

o secretário mu-
nicipal de Saúde, 
Christian vieira, 
destacou que o mu-
nicípio está se em-
penhando para evitar 
que o sarampos se 

prolifere. “estamos 
atentos para evitar-
mos surpresas. a 
população pode pro-
curar as unidades de 
saúde, pois é impor-
tante, nesta primei-

ra fase, que todas as 
crianças sejam vaci-
nadas”, concluiu.

de acordo com da-
dos do governo Fe-
deral, até o dia 28 de 
agosto foram confir-

mados mais de seis 
mil casos de saram-
po em todo o país. 
além disso, houve 
o registro de 12 óbi-
tos, sendo quatro de-
les de pacientes me-

nores de 1 ano.
principais sinto-

mas do sarampo: 
dores nos músculos, 
tosse forte ou seca, 
febre, mal-estar, 
perda de apetite, na-

riz escorrendo, man-
chas vermelhas ou 
erupções na pele, in-
chaço dos gânglios, 
dor de cabeça, dor 
de garganta e irrita-
ção nos olhos.

empenho para evitar que o sarampo se prolifere

Belford roxo realiza o 3º Fórum do Capsi
a Secretaria de Saúde 

de Belford roxo reali-
zou o 3º Fórum do Capsi 
(Centro de atenção psi-
cossocial infantojuvenil) 
no auditório da uniabeu 
na manhã de ontem. o 
evento abordou o tema 
“autismo e educação: 
Contribuições da Neuro-
ciência para o processo 
de aprendizagem do alu-
no com Tea (Transtorno 
do espectro autista)” em 
duas palestras. Ao final do 
encontro, o livro “diálogo 
em Neuropsicodagogia 
na Saúde e na educação” 
foi sorteado. de acordo 
com o diretor de Saúde 
Mental, paulo patrocínio, 
que também é psicólogo, 
o evento fez uma alusão 
ao dia Mundial da Saúde 
Mental, comemorado no 
dia 10 de outubro.

“durante o fórum, por 
meio de uma troca de co-
nhecimentos, falamos so-
bre como o cérebro do au-
tista funciona e como ele 

capta as informações em 
seu meio”, explicou pau-
lo patrocínio, destacando 
ainda o avanço da Saúde 
Mental em Belford roxo. 
“estamos contratando 
mais técnicos para ofere-
cer um serviço de qualida-
de à população”, resumiu. 
Paulo ainda afirmou que o 
preconceito muitas vezes 
vem de casa. “algumas 
famílias fazem festa e dei-
xam de convidar a criança 
pelo seu comportamento. 
isso acaba se espalhando 
para fora de casa e aconte-
ce em outros lugares tam-
bém. precisamos incluir e 
não excluir”, finalizou.

 TrANsTorNo 
ComPorTAmeNTAis 
uma dos palestrantes foi 

Sérgio luiz de oliveira, 
pós- graduado em trans-
torno comportamentais 
escolares (Child Bchavior 
institute – CBi of Miami 
– uSa) e mestrando em 
educação, gestão e difu-

são em Biociência com 
ênfase em neuroeducação 
– uFrJ (instituto de Bio-
química Médica). “Minha 
abordagem foi voltada à 
integração dos profissio-
nais da área da saúde e 
educação com as famílias. 
eu percebo que elas são o 
centro de um projeto para 
levar qualidade de vida às 
crianças que tem algum 
tipo de transtorno de de-
senvolvimento no presen-
te e no futuro aonde pos-
sam alcançar autonomia 
e seguirem suas vidas da 
melhor maneira possível”, 
disse. Sérgio também está 
realizando pesquisas para 
a sua tese de mestrado no 
Capsi em Belford roxo. 
“Tenho focado em como 
as famílias funcionam e 
qual é a melhor maneira 
que a gente pode encon-
trar de potencializar o re-
sultado dessas crianças 
através do atendimento às 
famílias com os princípios 
neurocientíficos”, infor-

mou Sérgio.
andreia pereira, mãe 

das meninas Mariana, 10 
e Manuela,8, que são au-
tistas e fazem tratamen-
to no Capsi, disse que 
o grau de autismo das 
duas diminuíram signi-
ficativamente. “Mariana 
vai muito bem na classe 
especial, está incluída, 
avançando com o apren-
dizado dentro dos limites 
do autismo. Já consegue 
escrever e interagir com 
as pessoas em seu meio. 
Manuela tem uma faci-
lidade na alfabetização. 
Já consegue ler e está na 

classe regular, 2º ano de 
escolaridade, mas ainda 
tem momentos de crises. 
e mesmo assim percebe-
mos que está avançando. 
elas chegaram no Capsi 
em 2017 e foram muito 
bem acolhidas. Confes-
so que não esperava. Me 
deparei com uma equipe 
multidisciplinar que me 
animou a seguir com o 
tratamento. elas partici-
pam do grupo toda sema-
na e chamam o Capsi de 
casa azul, devido a uma 
casinha que tem no pátio 
cujo o telhado é azul. en-
tão quando digo que é dia 

de casa azul, elas levan-
tam da cama sem recla-
mar”, explicou andreia.

Três uNiDADes 
a prefeitura possui 

três unidades de Caps. o 
Caps ad (álcool e outras 
drogas), localizado na 
rua adil Miranda, 100, 
Centro. Caps ii, situado 
na rua expedicionário 
eliaquim Batista, 294, 
areia Branca e o Capsi 
da rua João Fernandes 
Neto, 920, Centro. as 
unidades funcionam de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

 raFael BarreTo/pMBr

sérgio luiz de oliveira defende a integração dos profissio-
nais da saúde e educação com as famílias
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vida mais saudável

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Usuários do Centro de Atenção Psicossocial participam de todo o processo de 
plantio de variedades de hortaliças, legumes e frutas que são cultivados na unidade 

horta como terapia no Caps em Meriti

literinha I
a editora litere-se pre-

para uma ótima opção para 
o dia das Crianças. a partir 
das 9h de amanhã, promo-
ve a 1ª edição da literinha. 
em Nova iguaçu. o evento 
acontece na paróquia San-
ta luzia, localizada na rua 
pausteu, 249 – bairro da 
luz, com entrada franca.

o idoso antônio Nogueira da Silva, de 79 
anos, não conseguiu realizar sua prova de vida 
em uma agência bancária porque um funcio-
nário exigiu que ele assinasse um documento. 
reportagem foi publcada pelo portal de notí-
cias g1. 

Candidatos ao Conselho Tutelar de Nova 
iguaçu, denunciaram irregularidades no pro-
cesso eleitoral no último final de semana e 
pedem que a votação seja anulada. eles ale-
gam que houve também influência de grupos 
políticos e religiosos.

Isenção de IpVa I
aprovado ontem em se-

gunda discussão pela as-
sembleia legislativa do 
rJ (alerj), um projeto de 
lei propõe que as pessoas 
com autismo ou deficiên-
cias física, intelectual ou 
visual deverão comprovar 
sua condição para isenção 
do ipva. 

a Comissão de Cultura da alerj poderá ser responsá-
vel por indicar seus próprios representantes ao Conselho 
estadual de política Cultural. É o que determina o projeto 
de lei 1.163/19, que a alerj aprovou ontem em discussão 
única. a medida altera a lei 7.035/15, que criou o Conse-
lho Cultural no estado do rio. por ter recebido emendas, 
o projeto ainda precisa ser votado em redação final. 

Indicação no próprio meio
primeira vez II

promovido pela primeira 
vez, o evento busca aproxi-
mar as crianças do mundo 
fantástico da literatura e 
terá uma programação es-
pecial com contação de his-
tórias, exposição e vendas 
de livros infantis, brinca-
deiras literárias e doces.

Indentidade especial II
para a isenção do ipva 

será necessário apresentar 
a carteira de identidade es-
pecial emitida pelo depar-
tamento de Trânsito (de-
tran-rJ). a proposta será 
encaminhada ao governa-
dor Wilson Witzel, que terá 
15 dias úteis para sancioná-
-la ou vetá-la.

ainda se recuperando do 
fantasma da recessão, que foi 
mais do que real, foi preocu-
pante, a economia brasileira 
parece estar vivendo uma fase 
de recrudescimento, uma es-
pécie de paciente acordando 
da uTi. a visão otimista de 

números flutuando no azul fo-
ram traduzidos pela declara-
ção do ministro da economia, 
paulo guedes.

Segundo o ‘mago’ do as-
sunto, o país atravessou o 
portal para uma longa jornada 
de crescimento, enquanto a 

economia mundial surfa numa 
onda de desaceleração. oti-
mismo em excesso ou as pre-
visões dos economistas, feitas 
no final do ano passado estão 
se confirmando? Não importa, 
porque o que todos nós, bra-
sileiros que não desistimos 

jamais, esperamos, e logo, é 
que esse efeito de ‘mar de ro-
sas inicial’, se personifique na 
prática. isso, porque, o fantas-
ma dos mais de 30 milhões de 
desempregados é real e segue 
tirando o sono de muita gente. 
É agora ou nunca!

será que a economia agora desemperra?

                                   divulgação 

direto ao ponto

divulgação/pMSJM

Moradores da comunidade do 
Jardim palmares esperam há vários 
anos por obras de infraestrutura e 
têm esperança que as melhorias 
sejam implementadas no governo 
de rogério lisboa. de acordo com 
eles, a lama e a poeira dificultam a 
acessibilidade do bairro. Motoristas 
são obrigados a realizar manobras 
perigosas para desviar dos incontá-
veis buracos e crateras situados na 
principal via de acesso da avenida 
otávio de Mello. de acordo com 
relatos, estudantes do Ciep 026 
chegam a sala de aula sujos da ca-
beça aos pés de tanta poeira. 

nos bairros

avenida dos buracos e da poeira em Nova Iguaçu
horahmunicipios@gmail.com salles diz que óleo

 é da Venezuela 
eQuador -  a 

morte de um homem 
durante os protestos 
da última quarta-fei-
ra, na capital Quito, 
foi confirmada ontem 
pela defensoria pú-
blica do equador. a 
população foi às ruas 
contra o ajuste econô-
mico do governo. o 
órgão informou que a 
vítima é um líder in-
dígena do Conaie, que 
foi ferido na cabeça 
durante protestos em 
massa, que foram re-

 reprodução/FaCeBook 

MUNDO

primidos pelas forças de 
segurança com grande 
quantidade de gás lacri-
mogêneo.

Com este caso, sobe 
para cinco o número de 
mortos nos protestos. 
Depois do fim de sema-
na, um homem morreu 
atropelado no sul do país, 
quando, supostamente, 
tentava escapar para se 
proteger da repressão, e 
três morreram ao “cair” 
de uma ponte em Quito, 
capital do país. Fonte: 
agência Brasil 

MeC abrirá mais de 1 milhão de 
vagas em educação profissional

o Ministério da edu-
cação (MeC) vai ofertar 
mais 1,5 milhão de va-
gas em educação pro-
fissional e tecnológica 
até 2023. o aumento 
das vagas faz parte do 
programa Novos Cami-
nhos, lançado na últi-
ma terça-feira. Com o 

programa, as atuais 1,9 
milhão de vagas passa-
rão para 3,4 milhões em 
todo o país, representan-
do um aumento de 80%. 
o ministro da educação, 
abraham Weintraub, as-
sinou quatro portarias 
para dar andamento ao 
programa.

alface, couve, 
chicória, rú-
cula, rabane-

te, batata-doce, man-
dioca, banana. estas 
são algumas das varie-
dades de hortaliças, le-
gumes e frutas que são 
cultivados no Centro 
de atenção psicosso-
cial (Caps ii) vonica, 
em São João de Meri-
ti. os trabalhos com a 
horta, que funcionam 
como um tipo de te-
rapia, são passados 
para os pacientes em 
formato de oficina, em 
que um dos objetivos 
é criar uma consciên-
cia sobre o ciclo da na-
tureza.

para o psicólogo e 
criador do projeto Ofi-
cina da Horta, david 
Monsores, o plantio, 
além de garantir uma 
boa alimentação para 
os funcionários e pa-
cientes do local, é mui-
to eficaz na terapêutica 
voltada para a saúde 
mental. a ideia é in-
centivá-los a cultivar 
a terra e mostrar que 
existem alternativas 
que podem melhorar a 
qualidade de vida e a 
relação com a natureza 
e o ambiente. os usuá-
rios da unidade partici-
pam de todo o proces-
so, desde a escolha do 
que plantar, preparação 
da terra, manutenção do 
solo, otimização dos re-

cursos e venda dos pro-
dutos.

“os trabalhos com a 
terra ajudam na com-
preensão dos ritmos de 
tempo de cada um, no 
planejamento e organi-
zação para curto, médio 
e longo prazo, na cons-
cientização do empenho 
em uma tarefa para se 
obter bons resultados, 
entre outros. Temos vis-
to pacientes, técnicos e 
familiares se aproximan-
do do tema, pedindo mu-
das para plantar em casa, 
conversando com os 
participantes, aprenden-
do uma coisa, ensinando 
outra. e essa integração 
é muito importante no 
tratamento deles”, afir-
mou.  usuários do Caps traballham na preparação da terra 
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técnico Marcão analisa empate 
contra o Cruzeiro fora de casa
Treinador tricolor avaliou e aprovou a partida no Mineirão

/ luCaS MerçoN/ FFC

Fluminense e Cruzei-
ro empataram em 0 
a 0 na noite da úl-

tima quarta-feira, no Mi-
neirão, pela 24ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
após a partida, o técnico 
Marcão falou sobre o re-
sultado do Tricolor fora de 
casa e enalteceu a entrega 
dos jogadores dentro de 
campo.

ANÁlise
Jogar aqui, diante da 

equipe do Cruzeiro, sem-
pre é muito difícil. a gente 
não conseguiu realmente 
chegar da maneira que a 
nossa equipe chega no ata-
que adversário, não conse-
guiu fazer essa transição, 
mas estou feliz pela minha 
equipe, pela entrega. Hoje 
precisou muito da transpi-
ração e eles se entregaram. 
Foi um jogo decisivo, im-
portante para manter essa 
distância para uma equipe 
que está brigando, numa 
situação de dificuldade. 
então, foi importante esse 
resultado, levar um ponto 

brasileirão

importante para o rio de 
Janeiro.

TrANsiÇÕes
Todos os meninos que 

entraram, corresponde-
ram a tudo o que foi pe-
dido, mas perdemos três 
peças importantes, que 
vinham como titulares. 
Temos que enaltecer o 
trabalho daqueles que en-
traram. o Cruzeiro, em 
algum momento do jogo, 
pressionou nossa equi-
pe e tivemos dificuldade 
de sair, não conseguimos 
fazer algumas transições 
que a gente estava acostu-
mado a fazer.

subsTiTuiÇÕes
opção nossa. era um 

jogo forte, pesado, pre-
cisava de um pouquinho 
mais de marcação por 
dentro e o dodi entrou 
numa função parecida e 
conseguiu neutralizar al-
guns ataques importantes 
do Cruzeiro. o orinho 
veio de um grande tempo 
de inatividade, o Julião 
entrou bem, já jogou na-
quela função. No final, o 

Comandante está satisfeito com os quatro jogos sem derrota e o segundo sem tomar gol.

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

No Fogão, Gabriel destaca empenho
do grupo em vitória diante do Goiás

o Botafogo se reapresentou 
na última quarta-feira após a 
boa vitória por 3 a 1 diante do 
goiás, adversário que estava 
embalado na competição, mas 
viu um Botafogo aguerrido 
diante de seus torcedores voltar 
a vencer no Brasileirão. Com o 
resultado o Fogão alcançou os 
30 pontos e ocupa a 12ª colo-
cação. autor de um dos gols da 
vitória, o seu primeiro com a 
camisa do Botafogo, o zaguei-
ro gabriel concedeu entrevista 
coletiva e destacou o compro-
metimento dos jogadores por 
um retomada na competição.

“a gente representa uma 
instituição muito grande, aci-
ma de qualquer pessoa e qual-
quer jogador. representamos 
o Botafogo e fazemos tudo 

por amor ao clube, por amor 
aos torcedores que cobram, 
enchem o estádio. Focar no 
clima que estava após o jogo 
de ontem, um momento ma-
ravilhoso que vamos buscar 
dar sequência. o jogo contra o 
palmeiras será muito difícil e 
aqui tem um grupo de profis-
sionais que se dedica e corre 
bastante. ver o que o João pau-
lo e o pimpão correram ontem 
foi absurdo, assim como todos 
os outros jogadores. demos a 
vida em campo mesmo. o nos-
so foco tem que estar na nossa 
evolução”, disse gabriel. 

Na próxima rodada o Fogão 
enfrentará o palmeiras, líder da 
competição e duro adversário. 
Com desfalques importantes 
por conta de convocações para 

seleções e suspensões, será 
necessário novamente contar 
com todo o grupo para buscar 
o resultado fora de casa. ga-
briel reforçou a confiança nos 
jogadores e citou o jovem late-
ral Yuri como exemplo.

“Sabemos da dificuldade 
que é jogar contra o palmeiras 
por si, ainda mais em São pau-
lo. o palmeiras tem um elenco 
gigantesco, super qualifica-
do e um treinador experiente, 
que sabe jogar o jogo. vamos 
trabalhar com muita humilda-
de e seriedade. Sabemos que 
será difícil, mas temos condi-
ções de voltar de lá com uma 
vitória e um bom resultado. 
São desfalques que farão falta 
com certeza, mas prefiro dar 
confiança aos jogadores. O 

Yuri, por exemplo, que não vi-
nha sendo relacionado e ontem 
entrou e fez um jogo perfeito 
mesmo sendo seu segundo ou 

terceiro jogo. Quem entrar vai 
representar bem o Botafogo”, 
reforçou.

o Botafogo volta a campo 

neste sábado, às 21h, no paca-
embu, em partida válida pela 
25ª rodada do Campeonato 
Brasileiro

Gabriel marcou seu primeiro gol com a camisa do botafogo na vitória diante do Goiás 

viTor Silva/BFr

pablo Marí fala sobre sequência de
jogos do Flamengo em duas competições

Zagueiro agradece confiança da equipe e dos torcedores desde a sua chegada

Foco total! essa fra-
se resume o momento 
do atual elenco rubro-
-negro. em entrevista 
antes do treino no Ninho 
do urubu, o zagueiro pa-
blo Marí falou sobre o 
momento da equipe e da 
sequência de partidas da 
equipe no Campeonato 
Brasileiro e na Conme-
bol libertadores. 

“Tenho sorte que o 
clube e o elenco me 
acolheram muito bem. 
desde a estreia contra 
o Botafogo depositaram 
confiança em mim e ga-
nhei sequência em cam-
po. agora é a fase mais 
difícil. Temos que seguir 

trabalhando e nos prepa-
rando para esses desa-
fios”, afirma. 

pablo falou sobre a 
felicidade de jogar com 
a camisa rubro-negra. 
para o zagueiro, o técni-
co Jorge Jesus e o clube 
mudaram sua vida. 

“É diferente jogar 
aqui. Há um ano eu es-
tava na segunda divisão 
da espanha. agora vou 
jogar uma semifinal de 
libertadores. É fruto do 
trabalho do dia a dia, tra-
balhando forte e desfru-
tando do futebol. Jogar 
no Flamengo tem sido 
muito bonito e emocio-
nante”, destaca. 

aleXaNdre vidal / CrF

ewandro já vinha treinan-
do muito bem e precisáva-
mos de mais um homem 
de lado para dobrar a mar-
cação com o gilberto e o 
ewandro ajudou naquela 
função.

oPÇÕes
agora é chegar em casa 

e já começar a pensar no 
que a gente vai fazer para 
o próximo jogo. Será mais 

um jogo importante, mais 
uma decisão para o Flu-
minense, mas tenho muita 
confiança no grupo, no elen-
co que a gente tem. Todos 
que vem entrando vem cor-
respondendo à altura e tenho 
certeza que quem entrar, vai 
corresponder a expectativa.

PoNTo 
imPorTANTe

Nossos jogadores têm to-

tal consciência que faltou 
aquele último passe, faltou 
calma na transição, mas 
quando tecnicamente a equi-
pe não funciona bem, a 
transpiração funcio-
nou. disputamos, due-
lamos com o Cruzeiro 
e foi de suma impor-
tância não deixar o 
Cruzeiro vencer, então, 
sim, a gente comemora 
esse ponto importante. 

obJeTiVo
a gente veio para 

buscar a vitória, mas 
o jogo não encaixou 
em relação à maneira 
ofensiva, mas também, 
não podia sair derrota-
do e a equipe se entre-
gou ao máximo. São 
quatro jogos sem der-
rota, segundo sem to-
mar gol, tem que partir 
desse princípio.
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Deputado usa afastamento do prefeito de Queimados para fazer 
campanha em Nova Iguaçu, atacando prefeito Rogério Lisboa 

reprodução

    max atacou prefeito de Nova iguaçu na tribuna da Alerj 

“o deputado 
Max lemos re-
solveu usar a 

tribuna da assem-
bleia legislativa e o 
afastamento do pre-
feito vilela para an-
tecipar a campanha 
para a prefeitura de 
Nova iguaçu”.

pelo visto, é desta 
forma que algumas 
lideranças políticas 
da Baixada Flumi-
nense interpretaram 
a fala de Max, na 
qual acusou, ontem,  
o prefeito rogério 
lisboa de ter or-
questrado o afasta-
mento de Carlos vi-
lela, decidido pela 
Câmara de Queima-
dos, se encontrando 
com parte dos vere-
adores que votaram 
pelo afastamento.

o discurso de Max, 
na visão de lideran-
ças, foi um ataque 
frontal ao prefei-
to de Nova iguaçu. 
“Não vi nisto uma 
defesa de Carlos vi-
lela. ouvi sim, dis-

paros contra rogério 
lisboa, a quem o de-
putado está chaman-
do para briga, a fim 
de colher dividendos 
políticos”, disse há 
pouco uma liderança 
da região.

 beNefiCiADo 
Pelo

 AfAsTAmeNTo 
Se o deputado es-

colheu o prefeito de 
Nova iguaçu como 
culpado, em algumas 
rodas políticas se co-
mentava ontem que 
o próprio Max – que 
esteve reunido com 
o grupo responsável 
pela Cpi instalada 
contra vilela no dia 
anterior ao da sessão 
–, pode vir a ser be-
neficiado pelo afas-
tamento, que, mesmo 
que seja por apenas 
mais um dia, terá so-
mado força suficien-
te para abrir caminho 
para que o irmão do 
deputado, o secretá-
rio de educação le-
nine lemos, dispute 
a sucessão de vilela, 
que até poucos dias 

vinha dizendo que 
não iria concorrer a 
mais um mandato, 
mas mudou de ideia, 
o que teria contra-
riado, além de Max, 
seu irmão e o vice-
-prefeito Carlos Ma-
chado.

 PossíVel 
DesisTêNCiA 

a expectativa é de 
que a decisão da Câ-
mara de vereadores 
venha ser derruba-
da na Justiça ainda 
hoje, mas o afas-
tamento, segundo 
pessoas próximas a 
vilela, pode ter cau-
sado abalo emocio-
nal suficiente para 
fazê-lo desistir do 
pleito de 2020, o que 
acabaria favorecen-
do um possível can-
didatura do irmão do 
deputado.

Questionado sobre 
a acusação de Max, 
rogério lisboa dis-
se que não faz políti-
ca deste jeito e que é 
de uma escola dife-
rente, na qual não se 
permite o jogo sujo.

sem poder assinar, idoso não 
consegue provar que está vivo

pedro Figueiredo / g1

o idoso antônio No-
gueira da Silva, de 79 
anos, não conseguiu re-
alizar sua prova de vida 
em uma agência bancária 
porque um funcionário 
exigiu que ele assinas-
se um documento, como 
mostrou o rJ1, ontem 
(10). No entanto, uma re-
solução publicada no site 
do iNSS diz que é neces-
sário apenas a biometria 
ou então a identificação 
pelo funcionário da ins-
tituição.

o idoso foi levado de 
cadeira de rodas à agên-
cia do Banco do Brasil 
em Nova iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, pelo 
filho Carlos Antônio da 
Silva. Ele afirmou que 
o pai está doente e tem 
dificuldades para se lo-
comover. “o descaso. 
Tentamos fazer a prova 

de vida agora do meu 
pai na agência do Banco 
do Brasil aqui da otávio 
Tarquino. Foi necessário 
retirar meu pai acama-
do, está impossibilitado 
de andar de carro, tem 
que transportar ele até 
lá dentro e não foi possí-
vel fazer a prova de vida 
porque está sendo exigi-
do que ele assine. pela 
doença dele, não é mais 
possível assinar”, disse o 
filho do idoso.

após o funcionário ter 
feito a exigência da assi-
natura, antônio Noguei-
ra da Silva foi levado 
novamente para casa. ele 
passou mal e teve que ser 
levado para um hospital. 
até a publicação desta 
reportagem, não havia 
informações sobre o es-
tado de saúde dele.

(Fonte: g1)Após funcionário do bb de Nova iguaçu pedir exigência não prevista pelo iNss, Antonio passou mal

eleições 2020

Elizeu Pires

taxistas param o Centro do rio
para pressionar vereadores

em frente à Câmara Muni-
cipal de vereadores, no Centro 
do rio, no começo da tarde 
de ontem, uma manifestação 
de taxistas interditou diversos 
pontos da região, entre as quais 
a rua evaristo da veiga, a par-
tir da av rio Branco. a catego-
ria se mobilizou porque ontem 
seria votado na Casa o projeto 
de lei que estabelece regras 
para o transporte de passageiros 
por meio de aplicativos, mas a 
sessão nem chegou a ser aberta 

por falta de quórum.
a proposta, de autoria dos 

vereadores Jorge Felippe e vera 
lins recebeu algumas emen-
das. uma delas diz que a deci-
são de limitar a quantidade de 
carros por habitantes é incons-
titucional e pede a retirada da 
proposta.

No texto original, o tempo de 
vida dos carros seria de quatro 
anos, mas a emenda pede que 
passe para oito anos. Ficará 
permitido também o uso de car-

ros hatch, o que estava vetado 
no projeto original e foi retirada 
a cobrança de uma taxa mensal 
de r$ 148.

as emendas foram apresen-
tadas pelas comissões em ple-
nário, mas continuam valendo 
as proibições de preços dinâ-
micos, pontos de parada para 
os motoristas poderem pegar os 
passageiros e obriga que todos 
os motoristas sejam registra-
dos na secretaria municipal de 
transportes.

pedro Figueiredo / g1

Profissionais do volante ocuparam praça em frente à Câmara à espera de 
uma votação que não houve 
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Civil prende ladrão de roubo em série 
7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Conhecido como ‘Coringa’, ele agia na Baixada. Nesta semana, o criminoso cometeu 
ataques, entre os quais a um posto de gasolina no bairro da Posse, em Nova Iguaçu

reprodução/rede SoCial

a polícia Civil realizou 
uma megaoperação na 
Baixada Fluminense 

para cumprir mandados de pri-
são contra assaltantes que atuam 
em municípios da região. Fo-
ram efetuadas 56 prisões, entre 
elas a de João vitor Nóbrega 
Tavares, conhecido como Co-
ringa. o marginal, que chama a 
atenção pelo cabelo tingido de 
verde da mesma forma como o 
personagem de cinema, come-
tia roubos em série na Baixada 
Fluminense.

de acordo com a polícia, na 
última quarta-feira, o bandido 
praticou três assaltos no bairro da 
posse, em Nova iguaçu. Coringa 
também é acusado de assaltar 
um posto de gasolina na última 
terça-feira, na região. imagens 
de um vídeo mostram o assaltan-
te rendendo um frentista durante 
assalto ao estabelecimento. 

o delegado gustavo Castro 
explicou que Coringa usava um 
veículo Monza e uma pistola 
preta para ameaçar as vítimas.  
“o mais importante dessa ope-
ração além de combater crimes 
contra patrimônio, é que cada 
roubador desse é um latrocida 

em potencial. a gente está tirando 
56 das ruas, até agora, e evitando 
inúmeros outros roubos”, disse, 
em entrevista coletiva ontem. a 
polícia Civil suspeita que ele te-
nha cometido oito crimes entre 
setembro e outubro. além de as-
saltante, outro alvo da operação 
foi Jorge luiz Barbosa lopes, 
apontado em investigações como 
um dos maiores ladrões de carga 
de Nova iguaçu, sendo indiciado 
em pelo menos 15 roubos. 

TrÁfiCo e 
AssAlTANTes
AliADos PArA 

ATAQue em série 
as delegacias da Baixada Flu-

minense descobriram a estreita 
relação de traficantes com cri-
minosos que cometem roubos. 
investigações realizadas de ja-
neiro a setembro apontam ainda 
que tráfico cede armas para que 
esses assaltantes pratiquem seus 
roubos e, em troca recebe parte 
dos produtos.

“O tráfico para manter toda 
sua estrutura, adere à outras mo-
dalidades criminosas e estimulam 
roubos para conseguir aumentar 
seus lucros. eles cedem armas e 
depois parte desses roubos retor-
nam para o tráfico de drogas. O 
tráfico não é só vender drogas”, 
explicou Curi.

‘leandro família’ foi preso na Chacrinha 

megaoperação

João Vitor chamou a atenção dos investigadores da Polícia Civil pelo cabelo tingido de verde 

Fuzilado à luz do dia em Nova Iguaçu 
a divisão de Ho-

micídios da Baixada 
Fluminense (dHBF) 
investiga o assassinato 
a tiros de um homem 
ocorrido na manhã de 
ontem, no geneciano, 
em Nova iguaçu. a ví-
tima identificada como 
Josenildo, era conhe-
cida como Zenildo do 
aviário, e proprietário 

de um estabelecimen-
to comercial na região 
central do bairro. 

de acordo com as 
informações de teste-
munhas , ele foi morto 
por homens que esta-
vam em um carro pre-
to e atiraram contra a 
vítima. o crime acon-
teceu em frente a uma 
borracharia. policiais 

do batalhão de Mes-
quita (20º BpM) foram 
acionados para o local 
e comunicaram o as-
sassinato a especiali-
zada, que já iniciou as 
investigações do caso. 

a dHBF não divul-
gou informações sobre 
as linhas que serão tra-
çadas para apurar mais 
esse crime. 

leandro dos Santos 
Campos, o leandro 
Família, foi captura-
do ontem pela polícia 
Civil do rJ. o mar-
ginal é suspeito de 
integrar uma milícia 
na Zona oeste do rio 
e era considerado fo-
ragido da Justiça. ele 
tem uma condenação 
por porte ilegal de ar-
mas e também é su-
posto homicídio. 

Nas redes sociais, o 
criminoso ostentava 
luxo, como passeios 
de lancha e joias. de 
acordo com as in-
vestigações, leandro 
está envolvido na 
guerra com trafican-
tes na praça Seca. 
informações levaram 
a polícia a descobrir 
o paradeiro de le-
andro, numa casa na 
Chacrinha, em vila 
valqueire, também na 
Zona oeste. Na gara-

Civil captura suspeito de integrar 
milícia da Zona oeste do rio

gem do imóvel havia 
um veículo land ro-
ver evoque. em mar-
ço, os agentes pren-

deram um irmão de 
Família, identificado 
como eduardo Jesus 
dos Santos Campos.

Menina foi morta por asfixia 
mecânica, aponta perícia 

um laudo preliminar aponta 
que a menina estela evange-
lista de oliveira, de 6 anos, foi 
morta por asfixia mecânica. O 
corpo, que foi encontrado mor-
to no Morro dos prazeres, em 
Santa Teresa, no Centro do rio, 
tinha sinais de estrangulamen-
to. o cádaver estava dentro de 
um saco preto a poucos minu-
tos de distância da casa onde a 
família morava. 

a menina, que desapareceu 
no último sábado, foi vista pela 
última vez com um tio, quando 
saíram para ir à praia. 

a família diz que paulo 
evangelista, de 29 anos, era 
usuário de drogas. eles disse-
ram ter recebido informações 
de testemunhas que viram 
paulo na madrugada da última 
quarta-feira no Centro do rio. 
irmão da mãe de estela, ele 
é procurado pela polícia para 
prestar esclarecimentos sobre a 
morte da menina.

 mãe Não se
 AlimeNTA e

 ChorA o
 TemPo ToDo 

luciana evangelista, mãe 
da vítima, está em estado de 
choque. ela chegou a desmaiar 

duas vezes no iMl (instituto Mé-
dico legal) e foi atendida pelos 
funcionários do local. Há três 
meses, a jovem perdeu o filho, 
Heron, por complicações de uma 
pneumonia. Chorando muito, re-
pete a todo instante “por que ele 
fez isso com a minha filha? Ele 
levou a minha filha. Quero ela de 
volta”, disse referindo-se a pau-
lo, que é procurado pela polícia e 

está desaparecido. 
Tia da luciana e madrinha 

da menina, edileuza evan-
gelista disse que “estela não 
merecia morrer  dessa forma. 
era uma criança muito alegre 
dentro da família”. ela pede 
justiça e que o assassino da sua 
afilhada seja preso. “Não quero 
acreditar que ele (tio) seja ca-
paz de tal ato”, afirnou. 

A família de estela no iml aguarda liberação do corpo 

reprodução/rede SoCial

reprodução

troca de tiros com a pM deixa bandido morto 
Um suspeito de tráfico de 

drogas morreu após ser ba-
leado durante troca de tiros 
com policiais militares do 
39º BpM) (Belford roxo), na 
manhã de ontem, comunidade 
Jardim ideal. 

a corporação informou que 
agentes realizavam uma ope-
ração na região quando foram 
atacados pelo elemento que 
foi baleado na troca de tiros. 
ele foi socorrido ao Hospital 
Municipal de Belford roxo, 

mas não resistiu ao ferimento 
e veio a óbito. Com o bandido, 
os militares apreenderam uma 
pistola glock 40 mm e grande 
quantidade de drogas. o re-
gistro de ocorrência foi feito 
na 54ª dp (Belford roxo).
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secretaria de Fazenda realiza 
operação presente legal II 
a Secretaria de es-

tado de Fazenda do 
rio (Sefaz-rJ) deu 
início, na última 
quarta-feira, à ope-
ração presente legal 
ii. os auditores Fis-
cais da receita es-
tadual (aFres) vão 
fiscalizar locais de 
grande concentração 
de lojas na capital e 
nas cidades de Nite-
rói e resende, apro-
veitando o aumento 
do movimento no 
comércio na semana 
que antecede o dia 
das Crianças.

durante a ação se-
rão verificadas a 
existência dos es-
tabelecimentos e a 
efetividade das ope-
rações. a regulari-
dade da inscrição 
estadual também 
será observada, bem 
como se as máquinas 
de cartão de crédi-
to e débito estão re-
gistradas no mesmo 
CNpJ da loja e se a 
Nota Fiscal ao Con-
sumidor eletrônica 

provas do enem foram todas impressas

brAsíliA - 
“acabou o risco 
de não ter enem”. 
a declaração foi 
feita pelo minis-
tro da educação, 
abraham Wein-
traub, durante café 
da manhã com jor-
nalistas, na ma-
nhã de ontem. ele 
ressaltou que ape-
sar dos problemas 
enfrentados com a 
gráfica neste ano, 
o cronograma está 
sendo seguido e a 
prova está garanti-
da. “Não teve pro-
blema nenhum com 

a gráfica”, ressal-
tou. 

as provas do exa-
me Nacional do en-
sino Médio (enem) 
2019 foram todas 
impressas e metade 
delas já foi reme-
tida aos locais de 
aplicação. o enem 
2019 será realiza-
do nos dias 3 e 10 
de novembro, em 
1.727 municípios 
brasileiros. Mais de 
5 milhões de pes-
soas farão o exame 
em 14 mil locais de 
aplicação de pro-
vas.

ao todo, foram 
impressas 10,3 mi-
lhões de provas. a 
primeira remessa, 
de 408 mil provas, 
foi enviada no dia 3 
de outubro, para lo-
cais de difícil acesso 
do pará e Bahia. ou-
tros malotes segui-
ram para rondônia, 
piauí, pernambuco 
e Mato grosso. os 
materiais estavam 
sob a guarda do 4º 
Batalhão de infan-
taria leve do exér-
cito Brasilieiro, em 
osasco (Sp). Fonte: 
agência Brasil

reuTerS/THaier al-SudaNi

brasil

(NFC-e) está sendo 
emitida corretamente 
nas vendas.

em uma das lojas, 
os responsáveis não 
forneceram algumas 
informações pedidas 
pelos auditores e o 
estabelecimento será 
autuado por emba-
raço à fiscalização. 
Também será aberta 
uma ação fiscal para 

solicitar formalmente 
as informações.

Com a operação 
presente legal ii 
chega a 40 o número 
de ações realizadas 
este ano pela Sefaz-
-rJ com o intuito de 
combater a sonegação 
de impostos e educar 
os contribuintes so-
bre as exigências da 
legislação tributária.

divulgação/goverNo do eSTado 

Hospital Estadual da Criança é destaque no atendimento de média e alta complexidade. 
Desde março de 2013, unidade já realizou mais de 32 mil procedimentos cirúrgicos

 super heróis são inspirações para os pequenos pacientes do hospital estadual da Criança

divulgação/goverNo do eSTado 

referência na saúde do estado do rJ
seCretarIa de CoMuNICação 

soCIal das preFeIturas 
do rIo de JaNeIro 

movimento no comércio na semana que antecede 
o Dia das Crianças

eles são peque-
nos apenas na 
estatura. po-

rém, com uma imen-
sa força de vontade 
de viver. Como um 
passe de mágica, os 
pacientes atendidos 
no Hospital estadu-
al da Criança, uni-
dade da Secretaria 
de estado de Saúde 
(SeS), transformam-
-se em heróis e hero-
ínas e todos têm um 
grande superpoder: a 
coragem para enfren-
tar graves doenças, 
como, por exemplo, 
o câncer.

Na certidão de nas-
cimento é guilherme 
perseguin dias. Mas 
quem o conhece tem 
a certeza de que ele é 
o ‘Homem de Ferro’. 
o personagem das 
histórias em quadri-
nhos é fonte de inspi-
ração para guilherme 
que, aos dois anos de 

idade, foi diagnostica-
do com leucemia. a 
primeira sessão de qui-
mioterapia foi realiza-
da quatro dias depois 
do susto que a família 
levou ao descobrir a 
doença.

“a notícia da leu-
cemia foi um grande 
choque para todo mun-
do. Quando ele chegou 
para iniciar o tratamen-
to oncológico, chorei 
por meia hora, enquan-

to o guilherme pulava 
e dançava. e, foi assim 
que ele reagiu duran-
te todo o tratamento, 
mesmo quando inter-
nou para realizar o pro-
cedimento de quimio-
terapia”, elatou Shirley 
de araújo perseguin, 
mãe do guilherme, que 
ainda acrescentou:

um Vilão
 sileNCioso 

Foi também aos dois 

anos que João victor 
Fernandes recebeu a 
notícia de que seria 
preciso enfrentar um 
vilão – a leucemia. 
a mãe Tatiana Fer-
nandes convocou uma 
espécie de ‘liga da 
Justiça’. “receber um 
diagnóstico desse é 
como se a criança ti-
vesse recebendo uma 
sentença de morte. 
Mas não menti para 
o João victor e sem-

pre afirmei a ele que 
ficaria tudo bem. Foi 
assim que também dei 
a notícia para a nossa 
família, com positi-
vidade. a gente pen-
sa que a criança vai 
reagir de uma forma 
frágil, mas é exata-
mente ao contrário. 
Foi ele quem me deu 
uma lição de força, de 
coragem e de perseve-
rança – disse Tatiana, 
que destacou o acolhi-

mento do Hospital es-
tadual da Criança:

“Todo o atendimen-
to fez a diferença du-
rante o tratamento do 
João. É um ambiente 
colorido e alto astral. 
Todos tratam nossos 
filhos pelo nome, o 
que demonstra uma 
preocupação coletiva. 
Somos uma família, 
onde trocamos ideias 
e experiências”, co-
mentou a mãe.

embora o aniversário de 
lucas Marrocos seja cele-
brado em outubro, ele ga-
nhou o presente no mês de 
agosto, quando passou por 
um transplante e recebeu 
um novo rim. o menino 
nasceu com uma má for-
mação nos ureteres, que 
têm a função transportar 

a urina dos rins para a be-
xiga. durante um período, 
lucas realizou diálises, 
mas devido ao agravamen-
to do quadro, foi neces-
sário entrar na fila para o 
transplante.

“Com pouco tempo de 
espera na fila, o Lucas foi 
compatível para receber 

o órgão doado pela famí-
lia e realizou o procedi-
mento aqui no Hospital 
da Criança. Foi necessária 
uma nova internação para 
tratar uma infecção, mas 
eu o considero um menino 
vitorioso por já ter passado 
por mais de 10 cirurgias ao 
longo desses quase 8 anos 

de vida. e sempre sorrindo. 
Sinto que meu filho tem 
muita força de viver”, re-
velou a mãe, isabella Cor-
rea dantas.

iNAuGurADo em 
mArÇo De 2013

inaugurado em março de 
2013, o Hospital estadu-

al da Criança já realizou 
mais de 32 mil procedi-
mentos cirúrgicos, sendo 
179 transplantes, entre re-
nais e hepáticos. os aten-
dimentos são encaminha-
dos através da central de 
regulação. localizado em 
vila valqueire, bairro da 
Zona oeste da capital, o 

HeC dispõe de espaços co-
loridos – da recepção aos 
equipamentos de exames 
de imagem – que explo-
ram o lúdico, o que torna o 
ambiente da unidade mais 
leve para meninos e meni-
nas que necessitam de tra-
tamento no estado do rio 
de Janeiro.

inaugurado em março de 2013



Busque com sabedoria não 
reter nada em sua vida. O 
desejo de reconhecimento 
e a busca pelo seu 
próprio valor devem ser 
equilibrados para que seja 

possível encontrar de fato uma vida 
harmônica e equilibrada. É momento 
de soltar e de transformar a si mesmo.

O seu avanço profissional 
está aliado ao seu 
avanço espiritual. O 
autoconhecimento é um 
fator necessário para que 
você prossiga sua jornada 

com leveza. Por hoje, abandone o ego e 
fique apenas conectado à sua essência. 
É momento de curar e de ressignificar.

Áries

Você está conectado 
cem por cento com 
os seus projetos e 
ideais, entretanto 
é importante levar 
em consideração os 

exageros e as negligências depositadas 
neste mesmo local. Preste atenção às 
expectativas depositadas em amigos e 
em atividades em equipe.

Touro

Você é o único 
responsável pelos 
efeitos do que 
vem acontecendo 
em sua vida hoje, 
portanto não culpe 

as pessoas, o cônjuge, os sócios, os 
parceiros ou qualquer pessoa mais 
próxima de você. Foi você quem 
criou expectativas e depositou uma 
confiança cega nessa(s) pessoa(s). A 
mudança está em você mesmo.

Gêmeos

A autoconfiança e a fé 
devem ser colocadas 
em movimento no 
seu trabalho e na 
sua rotina, mas é 
preciso levar em 

consideração as negligências que 
podem prejudicá-lo nesta fase. Tenha 
atenção com documentos, regras e 
crenças limitantes depositadas em sua 
atividade profissional.

Câncer

Leão

Tenha atenção com as 

expectativas que você 

vem depositando em 

uma pessoa. Talvez o que 

você deseja dela(e) não 

será alcançado da forma 

que você acredita ser melhor. Aceite 

a pessoa do jeitinho que ela é e solte 

qualquer tipo de expectativa. Essas 

posturas lhe trarão leveza e sabedoria.

Virgem

A forma como você 

trabalha deve ser 

avaliada com atenção, 

porque os excessos e 

as negligências estão 

lhe prejudicando grandemente. Pense 

com carinho no modo como deseja 

vivenciar a sua rotina. É momento de 

ser leve e de simplificar as tarefas.

Libra

A fase pede atenção 

aos exageros e às 

negligências financeiras, 

p r i n c i p a l m e n t e 

aquelas que dizem 

respeito a reconhecimento e que estão 

direcionados ao bem-estar dos filhos. É 

preciso encontrar a medida certa para 

obter os resultados que deseja.

Escorpião

Sei da dor emocional 

que está enfrentando, 

principalmente para lidar 

com fatores familiares 

ou com pessoas muito 

próximas, que são de 

sua confiança. Mas é importante sair 

do julgamento e entender por que 

você está passando por tudo isso. A 

sua experiência pede medida, ética e 

sabedoria.

Sagitário

O autoconhecimento 

vai ajudá-lo a identificar 

como é possível atuar 

com pessoas do seu 

convívio e parentes. Não 

adianta carregar certos julgamentos em 

segredo. É mais favorável é entender 

por que está sentindo tudo isso e 

como pode atuar para uma troca mais 

saudável.

Capricórnio

O seu desejo 

é prosperar e 

desenvolver os seus 

projetos, mas neste 

dia busque perceber 

os exageros e as 

negligências que afetam os recursos 

materiais. Não adianta querer realizar 

grandes movimentos, se existem 

pendências que devem ser ajustadas 

por você.

Aquário

Você está num processo 

significativo de 

autoconhecimento e de 

percepção de si mesmo. 

Muitas das coisas que 

você vivendo estão perdendo o sentido, 

e isso pode ter lhe tirado dos trilhos. 

Tenha atenção com os exageros e 

com as negligências que podem ser 

armadilhas do destino. Somente por 

meio de um olhar curativo é que você 

poderá perceber tais efeitos.

Peixes
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Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
hOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 2642/2019
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 Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 104/2019 que objetiva 
a AQuISIÇÃO DE INSTRuMENTAL PARA uSO EM 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO, atendendo a solicitação feita pela SE-
CRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo 
administrativo 2642/2019, à empresa:
Empresa: KASA MED DISTRIBuIDORA DE MEDICA-

MENTOS E MATERIAIS hOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 10.438.280/0001-78
Valor de R$ 10.116,92 (dez mil, cento e dezesseis reais 
e noventa e dois centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 10 de outubro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 03 AO 
CONTRATO Nº 022/2017
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Plamer Plano Médico de Resende 

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: 556/2017
06 – Prazo: 01 (hum) mês com início em 29/09/2019 e 
com o término em 29/10/2019
07 – Valor: R$ 217.818,56 (duzentos e dezessete mil, 
oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)
07 - Data da Assinatura: 27 de setembro de 2019.

Anderson Barbosa Vallim
Secretário Municipal de Administração

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T u R A M u N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O
  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

10 DE OuTuBRO DE 2019. PuBLICADO EM 11/10/2019 – CÓD-PMBR 189.

DECRETO N° 4.768, DE 10 DE OuTuBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 1.630.000,00 (um 
milhão e seiscentos e trinta mil reais), para reforço das dotações consignadas no 
orçamento vigente.

O PREFEITO DO MuNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.591 de 09 de janeiro de 2019;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.630.000,00 (um milhão 
e seiscentos e trinta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.92.00 00 200.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 15 205.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.367.025.2.042 3.3.90.39.00 15 75.000,00

SECOM SECOM 45.01.04.122.001.2.063 3.3.90.39.00 00 330.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.2.069 3.3.90.30.00 00 820.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 595.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.3.90.91.00 00 200.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 280.000,00

PGM PGM 09.01.04.122.001.2.044 3.3.90.36.00 00 35.000,00

PGM PGM 09.01.04.122.001.2.044 3.3.90.92.00 00 20.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 300.000,00

SEMOB SEMOB 55.01.15.452.036.2.048 3.3.90.39.00 00 200.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº4492/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ROMuLO DOS SANTOS, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4493/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RhANNA MAChADO DA SILVA, para exercer o cargo 

em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4494/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
Excluir, PAuLO LuNA, da PORTARIA Nº 4431/SEMAD/2019, DE 04/10/2019, publi-
cada no Jornal hora h em 05/10/2019.

PORTARIA Nº4495/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
Excluir, IAGO BRAGA VIEIRA, da PORTARIA Nº 4432/SEMAD/2019, DE 
04/10/2019, publicada no Jornal hora h em 05/10/2019.

PORTARIA Nº4496/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, 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 Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
ALINE ALVES DuARTE PEREIRA
BIANCA CANDIDA GONÇALVES

PORTARIA Nº4497/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, RICARDO DE SOuZACOSTA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº4498/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MIChELE DA SILVA BLANCO ROChA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Munici-
pal de Educação.

PORTARIA Nº4499/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, 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 Gabinete, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.
MARCIO DE SOuZA GONÇALVES
SEVERINO CONSTANTINO DA SILVA
CILENE CORREA VIEIRA

PORTARIA Nº4500/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA DOS REIS, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Casa Civil.

PORTARIA Nº4501/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ERLI PIMENTA DE ARAuJO, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4502/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na Secretária 
Municipal de Saúde.

JACKSON ROBERTO PADILhA DA COSTA

RICARDO SuAREZ DE MENESES CARNEVIVA
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

CostelINha 
assada CoM
 MaNdIoCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

estroGoNoFe 
de CarNe

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

SORAIA CARLOS DE MELO

CLAuDIO ANDRE DA ROChA hENRIQuES 

MÁRCIO ROBERTO APARÍCIO ALVES

CLÁuDIA CONCEIÇÃO SILVA DA CRuZ

DANIEL PATROCÍNIO ZEN

RODOLFO PIPE MuSSATO VARIANE

PORTARIA Nº4503/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VIVIAN LOuZADA GOuLART ARAÚ-
JO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO 
ODONTOLÓGICO, símbolo CC-3, na Secretária Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº4504/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, PAuLO hENRIQuE SANTOS 
DO PATROCÍNIO, para exercer o cargo em comissão 
de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À 
SAÚDE MENTAL, símbolo CC-3, na Secretária Munici-
pal de Saúde.

PORTARIA Nº4505/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, na Secretária Municipal de Saúde.

MARIA hELENA DA SILVA LOPES

JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA 

RONALDO JOSÉ DE SOuZA

MARCOS GONÇALVES

NILCÉA DE OLIVEIRA SANTIAGO CAMAChO 

FÁTIMA ROChA SOuSA FERREIRA

CELSO huMBERTO ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR 

WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA

NÁDIA NAJAR

ELEANA PANTA RODRIGuES

PORTARIA Nº4506/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANGÉLICA CAMPOS GAMA, para 
exercer o cargo em comissão de ChEFE DA DIVISÃO 
DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL, símbolo CC-5, na 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4507/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, na Secretária Municipal de Saúde.
KETTY MuLLER DA SILVA

hELENA RANGEL BRAZ DA SILVA

DEISE LÉRCIA GOMES DE ALMEIDA

ROSE DAYANNE BARBOSA GERMANO DA SILVA

SIMONE DOMINGuES DA SILVA PATRICIO

ELuAR SILVEIRA SOARES

PORTARIA Nº4508/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ADMINISTRADOR 
DE uNIDADE BÁSICA, símbolo CC-7, na Secretária 
Municipal de Saúde.

LÚCIO MAuRO DA SILVA

VIVIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

CLAuDIA ELAINE DA CONCEIÇÃO ARAuJO

MARIA CRISTINA DA SILVA MACEDO

PORTARIA Nº4509/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Saúde.

MARCELLY ANGELICA CALDEIRA D SILVA GONÇALVES

JÉSSICA ADÉLIA FERNANDES GOuVÊA BARCELLOS

LETICIA ORÇAY DA CRuZ

ThAYSA MELO PEREIRA

JOSÉ JOÃO GOLTARA

MARCELLY ANGELICA CALDEIRA DA SILVA GONÇAL-
VES

YASMIM MONTEIRO DE QuEIROZ

VITOR NASCIMENTO RALhA

JACQuELINE FERREIRA DA SILVEIRA

FÁBIO SILVA DE CARVALhO

EVELYN NASCIMENTO MÁXIMO REIS

PORTARIA Nº4510/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, símbolo CC-10, na 
Secretária Municipal de Saúde.

DENISE MARIA SOARES LEITE

LIGIANA DA SILVA MACEDO CÂNDIDO

LuANA VIEIRA DA CRuZ QuEIROZ

OTILIA RAYANE DIAS DE ALMEIDA BRAGA

SATALINA RODRIGuES DOS SANTOS

TANIA DuMAS MACIEL

DAIANE RAFAELA DuNAS MACIEL

CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA

TATIANA TIBuRCIO CuSTODIO

MARCIA CRISTINA DA SILVA

ELIZA MAIA 

MIChELE SANTOS E SILVA

ANDREZA DOS SANTOS AuGuSTO MACIEL

ThIAGO VASCONCELOS PORTO

JuLIO CESAR DA SILVA

PORTARIA Nº4511/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
SERVIÇOS I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal 
de Saúde.

ANA CRISTINA DOS SANTOS 

MAIARA DE SOuZA FERREIRA

ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA

ALAN AVELINO DOS SANTOS 

CINTIANE FAuSTINA DA SILVA SOuZA

RODRIGO LIMA DOS SANTOS

ROSEMERE FELIX DA SILVA

BRuNO DA SILVA VILhENA

WENDEL WALLACE VITORINO DE BARROS

LÚCIO NASCIMENTO MAGNO

LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 

ANA LÚCIA FERREIRA ChATEAuBRIAND

CARLA SILMARA GOMES DIAS

CARLOS hENRIQuE DOS SANTOS

JOSEMAR FRANÇA DE ALEXANDRIA 

MIChAEL COSTA DA SILVA

ADRIANO DA SILVA CORREA

ADRIELLEN LOPES DE SÁ CORRÊA

ROBERTO DE SÃO JOSÉ MOREIRA

MARINETE ALVES CALDEIRA

MAuRO ANDRADE DA SILVA

VIVIANE NOGuEIRA GÓES

LEANDRO ROChA DE OLIVEIRA

CARLA DE ALMEIDA E SILVA 

LuIS FERNANDO DA SILVA

ADRIANA FuRTADO BAPTISTA BARRETO

AMANDA DE LIMA MARCELINO

ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº4512/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
SERVIÇOS II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal 
de Saúde.

CAROLINE DuARTE PEREIRA

ROSANE DA SILVA ARChANJO CARDOSO

LuCIENE VENTuRA

INGRID VENTuRA RIO BRANCO

REGINA PAES RAMOS

SERGIO ROBERTO DOS REIS SOuZA 

TEREZA CRISTINA COSTA DANTAS 

AILTON DE OLIVEIRA SILVA

LAuRA MORAES CARDOSO SILVA

WALLACE MORAES CARDOSO SILVA

KELLY CRISTINA MORAES CARDOSO SILVA

FABIO JOSÉ VIEIRA DE SANTANA 

KATIA VIEIRA DE SOuZA SANTANA

EDILANE VIEIRA SANTANA

SIMONE DA SILVA BARRETO

huDSON VERONESE DE AZEVEDO LEITE

WANESSA BRAZ DA SILVA

PORTARIA Nº4513/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FLAVIO LuIS COSTA DE ARAuJO, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4514/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PAuLO CESAR DA SILVA ALVES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, 
da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4515/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Excluir, MONIQuI PEIXOTO VALENTIM e MARCELLY 
ANGELICA CALDEIRA DA SILVA GONÇALVES, da 
PORTARIA Nº 4488/SEMAD/2019, DE 09/10/2019, 
publicada no Jornal hora h em 10/10/2019.

PORTARIA Nº4516/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Excluir, VIVANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA , da 
PORTARIA Nº 4489/SEMAD/2019, DE 09/10/2019, 
publicada no Jornal hora h em 10/10/2019.

PORTARIA Nº4517/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Excluir, PATRICIA DE SOuZA FERREIRA LIMA, da 
PORTARIA Nº 4390/SEMAD/2019, DE 04/10/2019, 
publicada no Jornal hora h em 05/10/2019.

PORTARIA Nº4518/SEMAD/2019 DE 10 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Excluir, LuIZ MARCELO ESChER TAVARES, da POR-
TARIA Nº 4414/SEMAD/2019, DE 04/10/2019, publica-
da no Jornal hora h em 05/10/2019.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº 4429SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: MARTA OLIVEIRA SILVA
Leia-se: MARTA DE OLIVEIRA SILVA

NA PORTARIA Nº 4432/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: a contar desta data; 
Leia-se: a contar de 02 de setembro de 2019

NA PORTARIA Nº 4432/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: CAROLAYNE COELhO DO CARMA;
Leia-se: CAROLAYNE COELhO DO CARMO.

NA PORTARIA Nº4390/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicada em 05/10/2019. 
Onde se lê: SILVANA DO NASCIMENTO RALhA;
Leia-se: SILVANA GOMES DO NASCIMENTO.

Onde se lê: JOCILENE DE OLIVEIRA SILVA;
Leia-se: JOCILENE DE OLIVEIRA LOPES.

NA PORTARIA Nº 4491/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: “...para exercer o cargo em comissão de 
Secretário Executivo de Atenção à Saúde Bucal, sím-
bolo CC-2...”
Leia-se: “...para exercer o cargo em comissão de Dire-
tor do Departamento do Centro Especializado Odonto-
lógico, símbolo CC-3...”

NA PORTARIA Nº 4489/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: SAMuEL DIAS DE SOuSA FILhO
Leia-se: SAMuEL DIAS DE SOuZA FILhO

NA PORTARIA Nº 4480/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: “...para exercer o cargo em comissão de 
ChEFE DA DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (EFS, 
EBS e NASF), símbolo CC-5...”
Leia-se: “...para exercer o cargo em comissão de DI-
RETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 
símbolo CC-3...”

NA PORTARIA Nº 4382/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: “...para exercer o cargo em comissão de 
SECRETÁRIO EXECuTIVO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ-
DE...”
Leia-se: “...para exercer o cargo em comissão de 
SECRETÁRIO EXECuTIVO DE VIGILÂNCIA SANITÁ-
RIA...”
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IngredientesIngredientes

pão de Queijo da ana 
Maria Braga

pão de Queijo da ana 
Maria Braga

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

Modo de preparoModo de preparo

numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
aqueça em fogo médio 
até ferver.
em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
retire do forno e sirva em 
seguida.

numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
aqueça em fogo médio 
até ferver.
em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
retire do forno e sirva em 
seguida.

IngredientesIngredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

NA PORTARIA Nº 4406/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, publicado em 05/10/2019.
Onde se lê: “...para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTA-
MENTO DE TRABALhO E EDuCAÇÃO EM SAÚDE...”
Leia-se: “...para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DO TRABALhADOR E EDuCAÇÃO EM SAÚDE...”

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60430

CONTROLADORIA GERAL DO MuNICÍPIO - CGM

RESOLuÇÃO CGM Nº 001 DE 10 DE OuTuBRO DE 2019
CONSIDERANDO as atribuições conferidas a esta Controladoria Geral do Municí-
pio, através dos arts. 70 e 74 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as atribuições conferidas a esta Controladoria Geral, através do 
art. 21 da Lei Complementar Municipal;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos nº 54, 57 e 60 da Lei Federal nº 8666/93;

A CONTROLADORIA GERAL DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º - Determina aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de 
Belford Roxo que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, encaminhe a esta 
Controladoria, as informações referentes aos contratos e instrumentos congêneres 
sob sua gestão.
Art. 2º - Para cumprimento do art. 1º devem ser fornecidos os dados, conforme dis-
criminado no anexo único desta Resolução.
Art. 3º -  As informações deverão ser encaminhadas por meio impresso e em mídia, 
no formato Excel editável.
Art. 4º - O prazo previsto no art. 1º passa a vigorar a partir da data desta publicação.

ELENICE ARAuJO DE OLIVEIRA SILVEIRA
CONTROLADORA GERAL DO MuNICÍPIO

Matr. 60/66733

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO  DE RECuR-
SOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000082/2019.
CONTRATO N°: 010/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ENGERIO CONSTRuÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
OBJETO: OBRA DE CONSTRuÇÃO DO CALÇADÃO DE AREIA BRANCA, SI-
TuADO NA RuA MINEIRA, S/N°, BAIRRO AREIA BRANCA, NO MuNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 1.838.293,61 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e no-
venta e três reais e sessenta e um centavos).
PRAZO: 06 (seis) meses, e começará a fluir a partir do 5° (quinto) dia útil seguinte 
ao da emissão da OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela Secretaria Municipal 
de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.
PROGRAMAS TRABALhO: 1.15.451.013.1002.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENhO: 1389/2019.
FuNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATuRA: 10/10/2019.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO

 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO – SEMED

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 019/SEMED/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AuTOMÓVEIS 
SEM CONDuTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais).

pROCESSSO 
ADMiniSTRATiVO OBJETO EnDEREÇO COnTRATO COnTRATADO DATA DE 

inÍCiO
DATA DDE 
TÉRMinO

DATA DA 
ÚLTiMA 

ALTERAÇÃO

ViGÊnCiA 
DA ÚLTiMA 

ALTERAÇÃO
VALOR

ÓRGÃO:

ANEXO ÚNICO

PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses e começará a 
fluir a partir da assinatura do contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.12.361.017.2040.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15 - FuNDEB.
NOTA DE EMPENhO: 1333/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 24 de setembro de 2019.

DENIS DE SOuZA MACEDO 
 SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO 

Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 002/SEMEL/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AuTOMÓVEIS 
SEM CONDuTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses e começará a 
fluir a partir da assinatura do contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.06.422.082.1029.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENhO: 1337/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 24 de setembro de 2019.

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES
SECRETARIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETARIA MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 006/SECOM/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AuTOMÓVEIS 
SEM CONDuTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses e começará a 
fluir a partir da assinatura do contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.04.1312.081.2083.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENhO: 1336/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 24 de setembro de 2019.

ANDRE ROChA MAChADO
SECRETARIO MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SOCIAL

Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETARIA MuNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Termo de Adesão ao Convênio de Cooperação Técnica 20 – 2015

Termo de Adesão do Município de Belford Roxo ao Convênio de Cooperação Téc-
nica celebrado em 26 de junho de 2015, entre o Estado do Rio de Janeiro, repre-
sentado pelo Secretário de Fazenda do Estado com os municípios do Estado do 
Rio de Janeiro, representados pelos Secretários Municipais de Fazenda objetivan-
do o intercâmbio de informações e a formulação de ações integradas de natureza 
Econômico-Fiscais.
O Município de Belford Roxo, CNPJ 39.485.438/0001-42, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Fazenda, Rafael Xavier de Albuquerque, portador da 
Carteira de Identidade n.º 132943 OAB/RJ, inscrito no CPF n.º 083.602.827-90, re-
solve, por meio do presente Termo, aderir ao Convênio n.º 020 de 2015, entre a 
SEFAZ/RJ e os municípios do estado do Rio de Janeiro aderentes, objetivando o 
intercâmbio de informações e a formulação de ações integradas de natureza Eco-
nômico-Fiscais, pelo qual se compromete, nesta oportunidade, a cumprir os seus 
objetivos, na forma e nas condições estabelecidas em suas cláusulas.
Este termo torna-se válido com a sua publicação em diário oficial do Estado do Rio 
de Janeiro e em veículo de divulgação Oficial do Município ora aderente.

Rafael Xavier de Albuquerque
Secretário Municipal de Fazenda 

FuNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO - FuNBEL

O PRESIDENTE DA FuNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD 
ROXO - FuNBEL, no uso de suas atribuições legais, solicita que cumpra-se, dê-se 
ciência e publique-se.
PROCESSO: Nº 11/05/0092/2019
Aprovo a prestação de contas do 2º adiantamento de caixa a servidora MILENE 
SOARES MARREIRO – matricula 60/0487, com base no parecer e exame das com-
provações de despesas do Controle Interno, conforme decreto nº 4.310 de 27 de 
julho de 2017.

Rosana Francisco de Moura Correia
Diretora Presidente
Matricula 60/60349
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na áfriCa 

tite reconhece desempenho
ruim da seleção Brasileira

Equipe chegou a uma sequência de três jogos sem vitória

pela primeira 
vez desde que 
assumiu o co-

mando técnico da Se-
leção Brasileira, Tite 
chegou a uma sequên-
cia de três jogos sem 
vitória. Na manhã de 
ontem (10), em par-
tida disputada em 
Singapura, a equipe 
não conseguiu vencer 
Senegal, e acabou fi-
cando no 1 a 1.

em entrevista cole-
tiva após o jogo, ainda 
que tenha enxergado 
uma melhora no time 

no segundo tempo, 
o treinador admitiu 
que o Brasil esteve 
abaixo da expecta-
tiva. “esteve abai-
xo do seu padrão 
técnico, do seu 
normal competi-
tivo. No segundo 
tempo, foi melhor 
e conseguiu trazer 
nossa ideia mais 
de bola, de troca 
de passes, circu-
lação. e depois da 

profundidade, num 
plano avançado. aí 
ela conseguiu. Mas 
esteve abaixo, sim”, 
disse.

o comandante ain-
da analisou as ca-
racterísticas das se-
leções africanas, e 
citou o jogo contra 
Camarões, em no-
vembro do ano pas-
sado, quando o Bra-
sil teve dificuldades 
para vencer por 1 a 
0.

“da minha passa-
gem aqui, é a segun-
da vez que jogamos 
contra a escola afri-
cana, e é a segunda 
vez que temos difi-
culdade. Foi assim 
contra Camarões 
também. São equi-
pes que procuram 
contato, trazem 
compactação, bola 
aérea forte. e a gen-
te está ainda encon-
trando a melhor for-
ma de jogar contra 
as equipes africa-
nas”, afirmou.

por fim, Tite ain-
da tentou explicar 
o motivo das altera-

ções que fez ao lon-
go da partida. Na se-
gunda etapa, renan 
lodi entrou na vaga 
de alex Sandro, 
Matheus Henrique 
substituiu arthur, 
Coutinho deu vaga 
para richarlison e 
Firmino saiu para 
entrada de everton.

“os dois volantes 
têm que trabalhar 
na diagonal, quem 
sai mais é o arthur. 
pedi para ele ir mais 
ou dar facilidade 
para o zagueiro aju-
dar na criação. Fi-
quei modificando a 
dupla de ataque de-
pois, coloquei dois 
agudos, um deles o 
everton. depois fal-
tou profundidade”, 
analisou.

a equipe coman-
dada pelo técnico 
Tite entrará nova-
mente em campo 
neste domingo (13), 
no estádio Nacional 
de Singapura, às 9h, 
desta vez para en-
frentar da seleção 
da Nigéria. (Fonte: 
gazeta press)

  “esteve 
abaixo do 

seu padrão 
técnico”, re-

conheceu o 
c o m a n d a n t e 

após empate com 
senegal

 CBF


