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CASO MARIELLE
Mulher de acusado de
executar o crime vai
parar na cadeia
7
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ex-secretário também está no esquema

Vereador, suspeito de cobrar
propina, vira alvo do Gaeco
7
reprodução/rede social

Foi pra vala cheio de tiros

Homem identificado como Elias foi assassinado no bairro iguaçuano Vila de Cava
7

assalto frustrado
reprodução/whatsapp

divulgação

Prefeito Rogerio Lisboa, governador Wilson Witzel, diretor-geral
do HGNI, Dr. Joé Sestello e secretário de saúde Edimar Santos
visitam uma das enfermarias.

PM rápida no gatilho!

Polícia acaba com farra de bando que tentou
assaltar loja no Rio. Um tralha foi pra vala
7

ESPORTE HORA

Empate com gosto de vitória!
America garante vaga na final da B1
12

Hospital da Posse ganha
enfermarias reformadas
6
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Resenha Cultural

Hora

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Happy Hour
com rock

Aquele Abraço!

Hoje, dia de São Francisco de
Assis, o abraço especial da coluna
vai para Gleysson Bittencourt, de
Belford Roxo. Aniversariante de
hoje, Gleysson Aranha, como também é conhecido, é ator, diretor,
produtor cultural e um dos incentivadores de primeira hora da Resenha Cultural. Parabéns, Gleysson!
Aquele Abraço!!!

“O Violador” é atração na Escola Livre FAMA

Ensaio na
Zona Oeste

Baseado na obra do autor
argentino Oswaldo Dragún,
os alunos da 70ª turma do segundo módulo (vocacional) do
curso de teatro da Escola Livre F.A.M.A (foto), realizarão
em duas únicas apresentações
a mostra pública do processo

Hoje, a Unidos de Padre
Miguel irá recomeçar as
atividades em sua quadra,
na Vila Vintém. A partir
das 21 horas, a Vermelho
e Branco da Zona Oeste
dará início aos seus ensaios de comunidade. Com
um samba muito elogiado
pela crítica carnavalesca, a
agremiação começa a treinar o canto dos seus componentes e segmentos em
buscando do tão sonhado
campeonato e o acesso à
elite do carnaval carioca.
Para os componentes que
ainda não realizaram o
recadastramento, a escola
realizará a última chamada
neste sábado (5), das 16h
às 19h.
Em 2020, a Unidos de
Padre Miguel levará para
a Marquês de Sapucaí o
enredo “GINGA”, do carnavalesco Fábio Ricardo e
que contará a história da
Capoeira.

Divulgação

Hoje, dia 4, será dia
de Rock no Caxias
Shopping com show
da Banda Klã Destino. Os músicos subirão ao palco, a partir
das 19h30, para tocar
um repertório de sucessos de várias épocas do gênero musical
que tem nas guitarras o seu ponto alto.
O espetáculo abre a
temporada de outubro
do projeto “Shows de
Sexta” que a cada sexta-feira tem um artista
diferente apresentando show no palco do
Caxias Shopping. O
local da apresentação
será a praça de limentação. O endereço é
Rodovia Washington
Luiz, 2895 - Duque
de Caxias. RJ. Telefone: (21) 2430-5110
ou WhatsApp (21)
9-9305-3611.

de pesquisa feito por eles durante
este módulo. “O Violador” traz
à tona questões filosóficas sobre
a natureza humana e o meio ambiente deteriorado e destruído por
esta mesma natureza humana. Na
história as Árvores sofrem com
vendavais, temporais e tempesta-

des muito fortes, que destroem a
floresta e chegam a conclusão que
tudo isso ocorre por culpa de um
Violador (um ser humano que comete atos ilícitos), a partir daí todos
perseguirão o Violador trazendo à
tona correntes filosóficas de pensadores como Kant, Platão, Hobbes,

Locke e Rousseau.
O espetáculo acontecerá na
Sala de Espetáculos Amir Haddad, hoje às 20h30 e sábado (5)
às 19h30. Os ingressos custam 20
reais (inteira) e R$ 10 (meia). O
endereço é Av. Getúlio de Moura
1302 centro de Nova Iguaçu.

‘Coral Superação’ se apresenta na
Escola Albert Sabin em Belford Roxo

(21) 98037-1338
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Idoso foi esperar o ônibus...
Leitora da coluna, Mary Costa, 35, moradora de Comendador Soares, conta o seguinte: “Prezado SOMBRA. Na
quinta-feira, 3 de outubro, meu pai de 72 anos tinha cardiologista marcado no centro de Nova Iguaçu, às 13h30min. Às
12h20min, no quarto ponto após o Viaduto em obras, na Avenida Tancredo Neves (ex-Guadalajara) fez sinal para o ônibus
da Vila Rica, número de ordem 206 084, que seguia no sentido
Morro Agudo-Pavuna”.
******************************************

...E o ônibus da Vila Rica o deixou à pé
O Espaço Inclusão Digital será inaugurado com a participação do coral, diz o musicoterapeuta Anderson de Paula

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

Escola Municipal de Educação Especial
Albert Sabin, que fica
na Rua Celi sem número, Nova Piam, Belford
Roxo, está convidando para uma manhã
de eventos pra lá de
especiais, hoje, sexta,
4 de outubro, a partir
das 9h. Na pauta, me-

lhorias no espaço físico
e lançamento do Projeto Ambiental Contos da
Natureza, dentre outras
atividades.
Uma das apresentações aguardadas com
bastante expectativa é
a do “Coral Superação”
representado pelas professoras Leila Maria
Toledo e Lídia Moraes,
além do musicoterapeuta, Anderson de Paula.
“O coral se apresen-

tará na inauguração do
Espaço Inclusão Digital”, informa Anderson.
O Superação é formado
por pessoas com necessidades especiais e foi ressuscitado, conforme explica Anderson de Paula.
“O coral existia na escola há um tempo atrás
e foi deixado de lado.
Recebi convite das professoras, Leila e Lídia,
para que retornássemos
com as atividades e acei-

tei o desafio de ajudar
no desenvolvimento
interpessoal e coletivo
do grupo, através do
olhar terapêutico para
inclusão na sociedade
que é o objetivo maior.
Ali, eles são ouvidos,
levam músicas, dão
opiniões e participam
severamente do projeto nos ensaios que
acontecem toda terça
e quinta-feira, das 17h
às 19h.

Prossegue dona Mary: “O rapaz que dirigia parou o coletivo; meu pai mostrou a identidade e, inexplicavelmente, o motorista, sem dizer uma palavra sequer, fechou a porta e foi embora. Felizmente, cinco minutos depois do desrespeito, outro
ônibus da mesma empresa parou, meu pai embarcou e seguiu
seu destino rumo à consulta médica”.
******************************************
.Passe livre é direito constitucional
“Voltei para casa pensativa e imaginando, quantas
pessoas idosas são largadas nas paradas de ônibus
por pilotos insensíveis e despreparados. Talvez esses
maus profissionais não saibam que a viagem gratuita
do idoso é garantida pela Constituição Federal”, completa Mary Costa.
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Iniciativa para o bem comum

É hora de resgatar valores

Colégio estadual em Belford Roxo reúne comunidade escolar em projeto inovador com o
objetivo de estimular a sociedade a refletir sobre o bem mais importante para o ser humano
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

ntre os dias 16 a 20
de setembro, o Colégio Estadual Sargento Wolff, localizado no Lote
XV, em Belfod Roxo, foi
palco de uma extensa programação do Resgate de Valores, projeto que objetiva
acender a chama da reflexão
sobre valores fundamentais
na sociedade, como respeito
e tolerância.
Durante uma semana, sob
o comando da diretora da
unidade, Maria Cardozo dos
Passos, diversos convidados
ministraram palestras sobre
o tema, entre os quais psicólogos, advogados e representantes comunitários. Um
dos palestrantes foi o advogado Alan Gonçalves da
Rosa, membro da comissão
OAB vai a escola.
O evento contou ainda
com depoimento de ex-alunos, que relataram suas experiências durante o ensino
médio e fora da escola, Os
organizadores realizaram
uma roda de conversas com
representantes de diversos
segmentos religiosos em um
ato ecumênico que discutiu

principalmenteo a intolerância religiosa.
A mesa de debates foi formada pelo padre Antonio
Pedro da Conceição Monteiro; pela professora de
biologia e espírita Eliane Salomão Soares; a zeladora de
santo Lizete Jacinto; o Deir,
ogã do camdomblé; a pastora Elizângela Nascimento
de Lima, da Assembléia de
Deus; e pelo ator e estudante
de artes cênicas Yago Gonçalves, adepto do budismo.
“Foi um debate saudável e respeitoso. O mundo
precisa de discussões contextualizadas pelo respeito
mútuo. Assim, todos vivem
em paz”, disse a diretora
Maria Cardozo dos Passos.
Além da mesa de debates,
o evento contou com apresentações teatrais e de dança; e também exposição de
trabalhos de alunos em sala
sobre internet, ajudas humanitárias, cultura de paz; desenvolvimento sustentável
e degustação de alimentos
reaproveitados. E por fim, a
questão do combate ao suicídio entrou como pauta nos
debates, que ganharam uma
caixinha para os presentes
depositaram seus desabafos .

- Divulgação/Governo do estado

O encontro ecumênico com os religiosos e o advogado Alan da Rosa, membro da comissão OAB vai a escola

Um super-herói faz a alegria das crianças nos hospitais
Um dos momentos emocionantes da programação do Projeto Resgate de Valores foi o
depoimento do jovem Heberton Junio da Silva. Ex-aluno
do Colégio Estadual Sargento
Wolff e atualmente trabalhando em uma escola técnica em
Duque de Caxias, ele leva
mais cor e alegria a crianças
internadas em hospitais.
Há cerca de dois meses, Heberton realizou um trabalho
voluntário no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente Fer-

Belford Roxo e Inca realizam oficinas sobre
vigilância do câncer relacionado ao trabalho
rafael barreto/pmbr

Secretário Christian Vieira (ao centro) destacou a importância da capacitação para os profissionais. Ubirani Barros enfatizou a necessidade de identificar e notificar os casos de câncer relacionados ao trabalho
A Secretaria de Saúde
de Belford Roxo, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (INCA),
Fundação do Câncer e o
Ministério Público do Trabalho (MPT) realizou a “I
Oficina sobre Vigilância
do Câncer” relacionado ao
Trabalho e ao Ambiente.
O município é o terceiro
da Baixada Fluminense
a receber a oficina dos 12
previstos, a partir de uma
reunião do GT (Grupo de
Trabalho) da Metro I em
Saúde do Trabalhador. A
oficina está sendo ministrada pelo INCA com o objetivo de capacitar os pro-

ceu ao Instituto Nacional
do Câncer pela parceria.
“Estamos atentos à saúde
do trabalhador. Até porque
esse tipo de doença é silenciosa e quando apresenta
sintomas, já está bem avançada. É fundamental prevenir sempre para que mais
tarde não ocasione problemas de saúde devido ao
ambiente de trabalho. Queremos buscar mais oficinas
e treinamentos para capacitar nossos profissionais”,
destacou o secretário. O
Doença
diretor do Departamento
silenciosa
de Atenção à Saúde do TraO secretário de Saúde, balhador e Trabalhadora,
Christian Vieira, agrade- Wagner Matheus, lembrou
fissionais de saúde quanto
ao câncer relacionado ao
trabalho, dividida em dois
dias. As atividades desta ontem, foi voltado para
profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
dentistas, psicólogos e outros) e hoje, a oficina continua para os profissionais
de nível médio (em especial os agentes de saúde e
os guardas de endemias

nandes Figueira (IFF/Fiocruz),
considerado o primeiro Centro
de Referência de Atenção às
Pessoas com Doenças Raras
no Estado do Rio de Janeiro.
À época, o sobrinho do jovem estava internado na unidade. A primeira ideia que
lhe veio á cabeça foi se vestir
de um dos personagens mais
queridos do mundo infantil:
o Homem Aranha (foto) “A
partir da visita a ele vi em
mim despertar o gosto de ver
uma criança sorrindo diante
da dificuldade de uma doença.

da reunião com o GT, órgão
aonde não tinham representividade no município
de Belford Roxo. “Estive
presente na reunião e conseguimos trazer essa oficina do INCA para a cidade.
Ainda mais agora em outubro, que é o mês de conscientização e prevenção de
um tipo de câncer. Estamos
batalhando com as capacitações quanto as fichas de
notificação em acidente de
trabalho”, resumiu Wagner.

Agora estou desenvolvendo a
vontade de expadir isso ainda
mais. Em outubro vou fazer
a entrega de brinquedos para
as crianças carentes. Agradeço a minha escola, onde fiz o
ensino médio, pela oportuni-

dade de falar um pouco desse projeto, incentivado aos
alunos da unidde a continuar
e percistir na luta de alegrar
pequenos corações batalhadores contra doenças que afetam
sua saúde”, enfatizou.

posta do município quanto
à participação na oficina.

as substâncias as quais está
em contato direto ou indireto, informar a ocorrência
de algum caso de doença
e solicitar esclarecimentos
do sindicato e dos responsáveis a respeito dos riscos
à saúde envolvidas no processo de trabalho.

Investigação e
prevenção
Para a coordenadora
do Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador
(CEREST) de Nova Iguaçu, Paula Almeida, nível
regional que abrange sete
municípios, todas as doenças do trabalho são importantes, mais a quantidade
de notificação do câncer
em todo o território nacional é muito baixa, pois a
Notificação de
investigação não é feita de
casos de câncer
Representando o INCA, forma correta. “A oficina
Ubirani Barros Otelo e Bár- nos oferece o conteúdo e a
bara Geraldino ministraram forma correta de investigar,
a oficina. Ubirani explicou pois o importante não é saque o objetivo foi de ca- ber o que o trabalhador faz
pacitar os funcionários de agora, mais o que ele já fez
saúde para identificar e no- anteriormente, todos os lotificar os casos de câncer cais em que já trabalhou e o
relacionados ao trabalho, que pode estar relacionado
que muitas vezes passam ao câncer que ele está dedesapercebidos. “No pri- senvolvendo no momento.
meiro dia, voltado para o Temos que estudar o que
nível superior, os profissio- está acontecendo de errado
nais receberam uma apre- agora para evitar casos no
sentação de slides e vídeos futuro”, destacou Paula.
para dar suporte na hora de
Exposições a
fazer a notificação dos casubstâncias
sos de câncer relacionados
O câncer relacionado ao
ao trabalho. No segundo
dia, é o mesmo conteúdo, trabalho é aquele em que a
de uma forma mais simples exposição a substâncias ou
e resumida para os de nível agentes cancerígenos ocormédio, pois entendemos re no ambiente e/ou no proque é fundamental que eles cesso de trabalho. Umas das
estejam sensibilizados e formas de sua prevenção
capacitados em reconhecer é a retirada da substância
circunstâncias de exposi- ou agentes do processo de
ção desses trabalhadores a trabalho, reduzir a sua exesses agentes cancerígenos, posição e desenvolver camalém de que a porta de en- panhas educativas. Para
trada do SUS (Sistema Úni- isso, o trabalhador precisa
co de Saúde) é a atenção questionar as condições em
básica”, informou Ubirani seu ambiente de trabalho,
que ficou feliz com a res- buscar informações sobre

Segunda causa
de morte no
mundo
O câncer representa atualmente a segunda causa
de morte no mundo. Sua
prevenção pode reduzir a
ocorrência em até 30% dos
casos e alguns, diretamente
relacionados à ocupação,
como o mesotelioma (é
um tipo de neoplasia que
se desenvolve a partir das
células do mesotélio - tecido de origem mesodérmica
que forma o epitélio que
reveste externamente as
vísceras), podem ser completamente preveníveis. Os
cinco tipos de câncer de
maior incidência são: pulmão (1,6 milhão de casos),
mama (1,38 milhão), cólon
e reto (1,23 milhão), estômago (989 mil) e próstata
(903 mil casos). O câncer
de pulmão também apresenta a taxa de mortalidade
mais alta (19,4 em 100 mil)
seguido dos de mama (12,5
em 100 mil), estômago
(10,3 em 100 mil), fígado
(10 em 100 mil) e cólon e
reto (8,2 em 100 mil). De
acordo com a Global Cancer Observatory, foram registrados 559.371 casos de
câncer em 2018 no Brasil,
sendo 278.607 homens de
todas as idades e 280.764
mulheres. Desse total,
243.588 vieram a óbito.
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O Brasil registra queda de 22,6% nas mortes violentas nos primeiros sete meses deste
ano em comparação com o mesmo período
de 2018. Os dados divulgados pelo portal G1
fazem parte do levantamento oficial dos 26
estados e do DF.

Dia mundial

Moradores da Estrada General Mena Barreto reclamam que estão sem água há mais de um
mês. De acordo com eles, o líquido só chega
nas torneiras à noite, entretanto a companhia
de abastecimento envia as contas regularmente.

Edital II

otacílio barbosa/Divulgação

As marcas contempladas venceram um
edital da Firjan, que permitia 70% de desconto
para fazer parte da feira. Só puderam concorrer empresas associadas
aos sindicatos filiados à
federação ou associadas
à Firjan CIRJ.

O próximo domingo
marca o Dia Mundial
da Paralisia Cerebral,
deficiência física que
pode atingir dois a cada
mil bebês. A data foi
criada para conscientizar a população e falar
sobre sinais, sintomas e
tratamentos.

Veste I
Entre os dias 09 e 12
deste mês acontece a 8ª
edição da Veste Rio, no
Píer Mauá. Mais uma
vez, a Firjan participará
do mais importante evento de moda do RJ. Desta
vez, levará 40 empresas
para exporem seus produtos nos estandes.

Palestra

Novo cônsul do Chile é recebido
pelo presidente da Alerj

Indústrias com mais de
500 funcionários podem
ser obrigadas a oferecer
anualmente uma palestra
sobre violência doméstica.
É o que propõe o projeto
de lei da deputada Martha
Rocha (PDT), que foi aprovado em redação final pela
Alerj.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano
(PT), recebeu o novo cônsul-geral do Chile no Rio,
Juan Carlos Barrientes, que assumiu o cargo há cinco semanas. Na reunião, realizada ontem, no Palácio
Tiradentes, também esteve presente o embaixador
do Chile no Brasil, Fernando Schmidt Ariztia.

DIRETO AO PONTO

Vazamento de informações no mercado vira alvo do MP

Vazamento de informações vira alvo do MP
Vazamentos de resultados de reunião do Comitê
de Política Monetária em
2010, 2011 e 2012, envolvendo o banco BTG Pactual, foi alvo de operação

do Ministério Público
Federal e a Polícia Federal . A ‘Estrela Cadente’
apura o fornecimento de
informações sigilosas na
época sobre a Selic tendo como responsável a
cúpula do Ministério da

Fazenda e do Banco Central em favor de um fundo
de investimento administrado pelo BTG. A investigação é fruto delação
premiada do ex-ministro
Antônio Palocci.
Caso semelhante acon-

teceu na semana passada, quando o empresário
Eike Batista foi condenado a 8 anos e 7 meses
de prisão pelos crimes de
uso de informação privilegiada e manipulação de
mercado.

Criação de cargos em Rio das
Ostras é vetado por decreto

O juiz Henrique Assumpção Rodrigues de
Almeida, da 1ª Vara de
Rio das Ostras, indeferiu recurso com pedido
de liminar por parte da
Prefeitura, que pretendeu invalidar os efeitos

de um decreto emitido
pela Câmara de Vereadores contra a criação
de novos cargos comissionados e funções gratificadas na estrutura da
administração municipal.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Outubro rosa

Programação especial em Queimados
Mutirão de exames de saúde, palestras educativas, caminhada de conscientização e
até aulão de ginástica estão entre as ações que fazem parte do eveto especial.
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Um mês totalmente dedicado a cuidar
da saúde delas: assim
será o ‘Outubro Rosa’
em Queimados, na
Baixada Fluminense.
Para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção,
do autoexame e do
diagnóstico precoce
do câncer de mama,
a Prefeitura preparou
uma programação especial.
As ações de conscientização começam
hoje, às 14h, na Clínica da Família Maria
de Lurdes Campelo
(Estrada das Piabas,
nº 111, Santa Rosa),

onde acontecerá coleta de preventivo e
uma palestra sobre
sintomas e tratamento
da doença.
Ao longo do mês, a
iniciativa percorrerá
em todas as 18 unidades da rede municipal
de saúde até o dia 31,
quando faz parada na
Clínica da Família Miguel Luiz de Carvalho,
no bairro Eldorado, a
partir das 8h30.
Já na próxima quarta-feira, as queimadenses
devem se preparar para
suar suas camisas rosas
em um grande aulão
de ginástica realizado
na Vila Olímpica Barnabé dos Santos (Av.
Maracanã, s/nº, Vila
Pacaembu). O even-

Igor Lima/Divulgação/PMQ

to é aberto ao público
e começa às 8h. No dia
26, um caminhadão de
conscientização tomará
as ruas da cidade para
falar sobre o assunto. O
ponto de concentração
será na Praça Nossa Senhora da Conceição, no
Centro, a partir das 9h.
Prevenção que
salva vidas
O câncer de mama é
tipo mais comum entre
as mulheres no mundo,
ficando atrás apenas do
câncer de pele não melanoma. Um dos principais sintomas da doença é o nódulo (caroço)
fixo e geralmente indolor, que está presente
em cerca de 90% dos
casos.

Vestindo rosa, mulheres marcham pelas ruas de Queimados

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Cratera se abre em rua de Olinda, bairro de Nilópolis
Reprodução/facebook

Uma gigantesca cratera
se abriu na Rua Joaquim
Máximo Soares, perto da
Igreja Católica Santa Luzia, e obstruiu o tráfego
de veículos e pedestres.
De acordo com informações de moradores e comerciantes, o problema
ainda não foi resolvido
embora diversos pedidos
foram encaminhados à
Prefeitura. Os transtornos
causados pelo buraco mudaram a rotina de quem
mora na região.

MUNDO
Governo lança programa
Salve Uma Mulher

BRASÍLIA - O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH)
lançou ontem o projeto Salve Uma Mulher,
que consistirá em treinar servidores e empregados públicos para dar
suporte a mulheres vítimas de violência. Na
primeira etapa do projeto, 476 mil pessoas
receberão treinamento.
Desse total, 340 mil
são agentes do Minis-

tério da Saúde, 106 mil
funcionários dos Correios,
30 mil conselheiros tutelares e 1.722 profissionais
do quadro da Defensoria
Pública da União.
CAPACITAÇÃO
A projeção, porém, é de
que, em dez meses, 2 milhões de pessoas passem
pela capacitação, já que a
expectativa é que abranja
profissionais de beleza e
de academias esportivas e
líderes religiosos.

esporte
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Flamengo confirma lesões de
Filipe Luís e do meia Arrascaeta

Especialistas estimam em até 45 dias o tempo de afastamento dos dois

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
a tarde de ontem, o clube
se pronunciou
oficialmente sobre as
lesões dos atletas após
exames
complementares. Um especialista
confirmou que o tempo
de recuperação para o
uruguaio só após partida de volta contra o
Grêmio
O Flamengo empatou
na última quarta-feira
com o Grêmio em Porto
Alegre por 1 a 1 e terá
a vantagem do 0 a 0 na
partida de volta para
se classificar à final da
Conmebol Libertadores. No entanto, o clube
trouxe duas preocupações ao Rio de Janeiro.
O
lateral-esquerdo
Filipe Luis sofreu uma
lesão no ligamento colateral lateral do joelho
esquerdo. Já o meia
uruguaio
Arrascaeta
lesionou o ligamento colateral medial e o
menisco medial, e passará por artroscopia. O
tempo de recuperação
dos atletas não foi divulgado.

Alexandre Vidal / Fla

N

Uruguaio, à esquerda, está fora do jogo da volta no Maracanã e pode ficar até um mês e meio longe dos gramados
“Os atletas Arrascaeta e Filipe Luís, como
dito anteriormente, sofreram ambos entorse no joelho esquerdo. Foram reavaliados

Caio Henrique comemora bom
momento com a camisa Tricolor
Fotos coletiva: Lucas Merçon/ FFC

“Muito especial para mim”, destacou o lateral
sobre o clube, na coletiva
O Fluminense segue na
preparação para o clássico
carioca da 23ª rodada do
Campeonato Brasileiro,
quando encara o Botafogo,
no domingo (6), às 16 horas, no Nilton Santos. Feliz com a camisa Tricolor,
o lateral Caio Henrique falou sobre o bom momento
no Time de Guerreiros e
que espera um jogo difícil
pelo Brasileirão.
“Sou muito grato ao
Fluminense, foi o clube
que me abriu as portas.
Ano passado, não fui tão
bem no Paraná por causa do rebaixamento. Mas,
agora, estou num momento melhor, num ambiente que me recebeu muito
bem, o staff e os funcionários. Consegui voltar à Seleção, que era um objetivo
meu. Então é um momento
muito especial para mim e
espero retribuir dentro de

campo”, disse o atleta, que
foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23.
Caio Henrique projetou
o duelo diante do Botafogo. “Pelo fato do Botafogo estar pressionado, vai
ser um jogo difícil. É o
jogo da vida deles e o nosso jogo da vida também.
Uma vitória pode no aproximar da parte de cima da
tabela”, comentou o lateral, destacando a importância de uma vitória.
“A gente sabe que os
clássicos são importantíssimos, tanto para nós
quanto para a torcida. Esse
ano, nossos resultados são
ruins, estamos cientes disso, mas estamos trabalhando para reverter e temos
uma oportunidade agora,
contra o Botafogo. Precisamos aproveitar para somar os três pontos”, finalizou o atleta.

hoje e foi feito o exame
complementar de ressonância
magnética,
que confirmou nossa
hipótese
diagnóstica.
O Filipe Luís fez uma

lesão no ligamento colateral lateral do joelho
esquerdo. O tratamento
é conservador, com fisioterapia. Já o Arrascaeta fez uma lesão no

ligamento colateral medial e também do menisco medial. Portanto,
o tratamento é cirúrgico
e ele realizará uma artroscopia em breve, nos

próximos dias.“
O confronto de volta
entre Flamengo e Grêmio será realizado no
dia 23 de outubro, às
21h30, no Maracanã.

Fredy Guarin é apresentado e
fala sobre escolha pelo Vasco

O Vasco apresentou na
manhã de ontem, o volante Fredy Guarin, em um
hotel na Barra da Tijuca,
zona oeste da cidade. O
colombiano recebeu a camisa número 13 das mãos
do Presidente Alexandre
Campello e do torcedor
Marcelo Veloso, que fez
uma doação para a construção do CT, e concedeu
sua primeira entrevista
coletiva como jogador do
Gigante da Colina. Além
de Marcelo, os Sócios
Gigante Gabriel Pereira e
Fábio Filho viveram uma
nova experiência. Fábio
entregou o kit com carteirinha e camisa e Gabriel
fez a primeira pergunta da
coletiva.
- Quero agradecer ao
presidente, à torcida, ao
mister (Luxemburgo) por
me dar essa oportunidade
de jogar no Vasco. É minha
primeira vez no Brasileirão, tenho muita vontade e
motivação de poder ajudar
a equipe a continuar com
a história do Vasco - disse
Guarin, antes de revelar
um pouco dos bastidores
da negociação:
- É engraçada a situação
que vivi. Foi muito rápida
a decisão. Estava em viagem com a minha família.

Dikran Júnior / Vasco

Marcelo Veloso fez uma doação para o CT que tinha como recompensa
acompanhar a coletiva e entregar a camisa a Guarin
Aristizábal me perguntou se
eu queria vir jogar no Vasco,
e eu falei que iria escutar. Ele
disse: “O mister vai te ligar”.
Falamos dez minutos, ele me
convenceu. Pedi 10 minutos
para conversar com a minha
família. Minha mulher ouviu
a conversa com o mister e
disse que sim. São elas que
mandam, né? (risos).
Questionado pelos jornalistas sobre quando poderá
estrear com a camisa do Vas-

co, o colombiano afirmou
que pretende estar 100%
física e mentalmente e revelou que deve acompanhar
o confronto contra o Santos,
sábado (5/10), às 17h, em São
Januário.
- Quero estar bem tanto
fisicamente quanto mentalmente. Não quero chegar no
campo e iludir a torcida. Quero fazer o necessário, obviamente o mais curto possível
para competir de uma forma

importante. Espero emoção, ter contato com o torcedor do Vasco. Ainda não
consegui, porque estava
fazendo coisas. Quero ter o
feeling com a torcida - explicou o jogador, que também falou sobre o porque
do número 13.
- O número 13 é o meu
número da sorte. Sempre
usei. Na seleção também. É
o número da sorte da família.
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saúde

Hospital da Posse ganha enfermarias
reformadas; mais 33 estão chegando

Rogério Lisboa: “Entre cuidar dos pacientes e fazer obras, a prioridade nossa sempre foi salvar vidas”
Site Oficial da PCNI

divulgação

A

maior
emergência da Baixada Fluminense, o Hospital Geral de
Nova Iguaçu (HGNI)
recebeu mais três enfermarias totalmente
reformadas. As obras
foram entregues ontem
quinta-feira e fazem
parte de um conjunto
de intervenções que
estão sendo realizadas
na unidade para melhorias estruturais. Outras
quatro enfermarias já
foram entregues e mais
33 também serão reformadas. Segundo a
prefeitura, é a primeira
vez em sua história que
o hospital recebe obras
de reforma geral.
O prefeito de Nova
Iguaçu, Rogerio Lisboa, esteve na unidade, junto com o governador do Rio, Wilson
Witzel, para visitar as
obras e conhecer as novas instalações das enfermarias. Os dois estavam acompanhados
do secretário Estadual
de Saúde, Edmar Santos, do secretário municipal, Manoel Barreto, do diretor-geral do
hospital, Joé Sestello e
outras autoridades.
“Durante muito tempo o hospital ficou sem
investimentos na infraestrutura. Entre cuidar
dos pacientes e fazer
obras, a prioridade nossa sempre foi salvar
vidas. As condições
financeiras que encontramos na prefeitura
ao assumir o governo,

“Sabemos que investir em Nova Iguaçu é ter a certeza de que a verba será aplicada de forma correta”, disse o governador durante a visita
com dívidas de mais de
R$ 500 milhões, não
nos permitiam reformar
o hospital. Mas este ano,
com o aumento e regularização dos repasses
do governo Estadual,
conseguimos
investir
nessa parte estrutural
para dar mais conforto e
segurança aos pacientes
e funcionários”, afirmou
o prefeito.
As obras em andamento contemplam todo o
complexo hospitalar de
Nova Iguaçu, incluindo
também a Maternidade
Mariana Bulhões. No
HGNI, os serviços começaram em abril, nas
enfermarias
adultas.
Também estão passando

por reformas os corredores e o telhado. A Sala
Verde (onde ficam os
pacientes menos graves)
e o ambulatório já estão
em fase final de obras.
Na sequência, outros
setores cruciais, como
as emergências, centro
cirúrgico, CTI e salas de
triagem também receberão melhorias.
“As enfermarias novas
do Hospital da Posse
não devem para nenhum
outro hospital. Foram
feitas com capricho e
cuidado. Sabemos que
investir em Nova Iguaçu é ter a certeza de que
a verba será aplicada de
forma correta. A saúde é
prioridade e vamos in-

vestir cada vez mais no
Rio de Janeiro”, disse o
governador.
As novas enfermarias
foram climatizadas e ganharam camas elétricas.
Toda a parte hidráulica e
elétrica foram trocadas,
além das janelas, portas,
piso e luminárias. Nos
banheiros foram trocadas pias, vasos sanitários, torneiras, chuveiros e realizados reparos
de infiltração, além de
colocação de azulejos.
Também estão sendo
adquiridos novos equipamentos, como macas,
camas, poltronas, colchões, entre outros.
“Essa é a primeira
grande obra que o hos-

pital está recebendo depois de quase 40 anos.
Importante
ressaltar
que mesmo com as intervenções o hospital
não parou. Estamos
conseguindo fazer as
obras, tanto no hospital,
quanto na maternidade,
mantendo o atendimento. Ainda temos muito para melhorar, mas
Nova Iguaçu vem avançando na saúde pública
com investimento não
só no hospital, como na
rede de atenção básica”,
disse o secretário Manoel Barreto.
Para dar mais qualidade no diagnóstico
de exames de imagem,
o hospital vai ganhar

também um novo Centro de Imagem, com
cinco aparelhos de raio-X convencionais, um
aparelho de ressonância
magnética e dois tomógrafos funcionando 24
horas por dia.
“Com este centro, vamos conseguir dobrar a
capacidade de exames,
que atualmente é de
cerca de 15 mil por mês,
entre ultrassonografia,
tomografia, ecocardiograma e Raio-X. É um
hospital que atende uma
média de 16 mil pacientes e essas melhorias
estão trazendo mais
qualidade assistencial”,
afirmou o diretor do
HGNI, Joé Sestello.

Fachin manda soltar ex-gerente Câmara aprova projeto que facilita
da Petrobras preso na Lava Jato divórcio de vítima de violência
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin mandou soltar ontem o ex-gerente da Petrobras Márcio de
Almeida Ferreira, condenado na
Lava Jato a 10 anos de prisão por
corrupção e lavagem de dinheiro.
A decisão de Fachin foi motivada
pelo julgamento no qual a Corte
discute a tese que pode anular
várias condenações oriundas das
investigações, segundo avaliação
da força-tarefa de procuradores
que atuam na operação.
Pela decisão, caberá à primeira instância da Justiça Federal
em Curitiba estabelecer medidas
cautelares em troca da prisão preventiva, como uso de tornozeleira eletrônica e entrega do passaporte ao juízo.
Apesar de o julgamento da tese
ainda não ter encerrado, o caso
do ex-gerente, que motivou a
discussão, terminou dia 3. O placar da votação ficou em 6 votos
a 5 a favor da anulação da sentença para apresentação de novas

Agência Brasil

A decisão de Fachin foi motivada pelo julgamento no
qual a Corte discute a tese que pode anular várias condenações
alegações finais no processo que
correu em Curitiba.
Dessa forma, Edson Fachin determinou o cumprimento da decisão do plenário, apesar de ter
ficado vencido e ter votado contra a anulação da condenação.
Até o momento, por 7 votos
a 4, a Corte já decidiu que advogados de delatados podem
apresentar as alegações finais,
última fase antes da sentença,
após a manifestação da defesa
dos delatores. Atualmente, o

prazo é simultâneo para as duas
partes, conforme o Código de
Processo Penal (CPP). Na prática, a maioria dos ministros
entendeu que o delatado pode
falar por último nesta fase,
mesmo não estando previsto
em lei. O entendimento foi baseado no princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
A data para a finalização do
julgamento da tese ainda não
foi definida.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem proposta que
altera a Lei Maria da Penha para
facilitar o processo de separação
das vítimas de violência doméstica.
Segundo o texto, o juiz responsável
pela ação de violência doméstica
também poderá decretar o divórcio
ou a dissolução da união estável a
pedido da vítima. A matéria agora
segue para sanção presidencial.
Os deputados aprovaram ontem
as alterações do Senado ao projeto de lei 510/19 do deputado Luiz
Lima (PSL-RJ).
A proposta também garante às
vítimas de violência o direito à assistência jurídica. Caso a situação de
violência doméstica comece após o
pedido de divórcio ou dissolução da
união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver em tramitação.

usp

Pelo projeto, a mulher poderá se separar legalmente do companheiro agressor

seja vítima de violência doméstica
em toda a justiça cível. A mudança
foi incluída no Código de Processo
Civil e vale para as ações de separação e para pedidos de reparação.
Para o autor do projeto, facilitar
o divórcio das vítimas de violência é um processo simples, mas
muito relevante para as famílias e
para garantir que a violência não
Prioridade
se repita
O texto altera o Código de Pro- A relatora, deputada Erika
cesso Civil para dar prioridade à Kokay (PT-DF), destacou a imtramitação das ações em que a parte portância do projeto para que o

juiz responsável pela ação de violência doméstica possa decretar a
separação para “desconstruir os
vínculos que provocaram muito
sofrimento na mulher, nas crianças e no conjunto da sociedade”.
O texto aprovado também determina que o juiz e a autoridade
policial deverão informar a vítima
sobre eventual ajuizamento de
pedidos de separação. E, se for o
caso, o juiz tem 48 horas para encaminhá-la às defensorias públicas para que solicite a separação.

Polícia 7
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ação frustrada

Bando tenta fazer a ‘limpa’
em loja e um ladrão morre

Assalto a estabelecimento na Zona Sul do Rio. Segundo a polícia, quatro criminosos
participaram da invasão, dois deles ficaram ferido e outro conseguiu fugir
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

P

oliciais militares conseguiram
frustrar um assalto nas Lojas Americanas da Rua Visconde
de Pirajá, em Ipanema,
bairro da Zona Sul carioca, na noite da última
quarta-feira. Na ação,
um bandido acabou
morto, dois ficaram feridos e outro conseguiu
fugir. O quinto suspeito
foi cercado e preso. Os
suspeitos são do Complexo da Mangueira, no
Subúrbio do Rio.
A Polícia Civil infomou que um porteiro
de um prédio próximo a
loja relatou que os bandidos entraram quando
o estabelecimento já
estava fechando. Ele
disse que houve uma

correria das pessoas que
estavam nas imediações
e moradores se jogaram
no chão, com medo de
bala perdida. “Que bom
que a polícia chegou na
hora da ação dos bandidos e conseguiu impedir
que algo pior ocorresse”,
afirmou aliviado, sem
querer se identificar.

Reprodução / redes sociais

Bandidos
receberam
alta
Levados para Hospital
municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona
Sul, os criminosos que
ficaram feridos receberam alta e foram detidos. De acordo com informações do 23º BPM
(Leblon), os PMs realiO dinheiro apreendido na operação e
zaram policiamento na
Ao
desembarcarem lecimento sacando uma
região, quando percebeda
viatura
viram um arma e aí disparam conram algo de diferente na
dos homens no estabe- tra ele. Houve troca de
loja.

Canal, um dos alvos da investigação
tiros. Nenhum policial revólver calibre 38 mm.
ficou ferido. Com o ban- O caso foi registrado na
do foi apreendido um 14ª DP (Leblon).

Engenheiro aposentado vai Mulher de acusado de matar
em cana por pedofilia no Rio Marielle é presa com outros três
Reprodução

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã
de ontem, um engenheiro aposentado de 64 anos.
Acusado de pedofilia, solteiro e sem filhos, ele foi
surpreendido pelos agentes
com um mandado de busca
e apreensão na sua casa, que
fica ao lado de uma escola
infantil, em Botafogo, Zona
Sul do Rio.
A PF encontrou uma
grande quantidade de material pornográfico com cenas
de abuso e exploração sexual de menores. O engenheiro também disponibilizava
e transmitia os arquivos
pornográficos, motivo pelo
qual foi preso. Na residência também foram apreendidos dois tripés, diversas

Divulgação/PF

PF apreendeu objetos infantis, brinquedos e até
preservativos
câmeras fotográficas, um binóculo, oito HD’s externos,
três computadores, um notebook, pen drives e quatro
telefones celulares, além de
roupas infantis. O criminoso
também guardava preservativos, lubrificantes e brinquedos de criança.
O material foi encaminhada para a perícia, que poderá
definir se ele também produ-

zia material pornográfico. O
aposentado vai responder por
armazenamento de material
pornográfico infanto-juvenil e
pode pegar de um a seis anos
de cadeia. A pena para quem
guarda arquivos de pornografia infantil é de um a quatro
anos. Já para quem compartilha esse tipo de conteúdo, a
pena é de três a seis anos de
prisão.

Executado a tiros em Nova Iguaçu
A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga
o assassinato de um homem ocorrido na noite da
última quarta-feira, em
Nova Iguaçu. O crime
aconteceu embaixo do
Arca Figueira, na pista
sentido Vila de Cava.
De acordo com as primeiras informações, a
vítima (foto), conhecida
como Elias conduzia uma
bibicleta quando foi surpreendida e morta com
vários disparos de arma
de fogo. Até o fechamento desta reportagem, a
especializada não havia
divulgado a linha de investigação adotada para
desvendar o assassinato.

Repridução/Whatsapp

Os quatro detidos por envolvimento de ‘destruição’ de provas
Investigações do Ministério
Público do Rio de Janeiro afirmam que as armas que estavam no
apartamento do acusado de matar a
vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, foram retiradas por ordem de Elaine Lessa,
mulher dele. Ela e outras três pessoas (Márcio Montavano, o Márcio
Gordo, Josinaldo Freitas, o Djaca, e
Bruno Figueiredo, irmão de Elaine)
foram presas na manhã de ontem

por envolvimento no descarte do
material em alto-mar.
De acordo com a polícia, as armas teriam sido tiradas de um apartamento onde o policial reformado
de Ronnie Lessa montava os fuzis
depois que ele foi preso. Segundo a
denúncia, após a prisão de Ronnie e
do ex-PM Élcio Queiroz, a polícia
recebeu denúncias de que em um
apartamento de Lessa havia montagem de armas de fogo.

A promotora Leticia Emily disse que quando a equipe foi cumprir
o mandado de busca, o apartamento já estava esvaziado. “Elaine foi a
mentora dessa ação criminosa para
que fizessem a limpeza desse apartamento, sabendo que poderiam
encontrar ali elementos importantes para a investigação do crime. A
acusação da Elaine foi de ter acionado o próprio irmão para descartar
esse material”, afirmou.

Ex-secretário e vereador de Búzios
são suspeitos de cobrar propina
Reprodução/BBC

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ),
com apoio da Coordenadoria de
Segurança e Inteligência (CSI/
MPRJ) e em parceria com a
127ª DP (Búzios), realizaram
ontem a Operação Plastógrafos
(que em grego significa aquele
que falsifica documentos, que
jura falso) para cumprir sete
mandados de busca e apreensão em Búzios, na Região dos
Lagos.
Entre os alvos da ação estão
o ex-secretário de Fazenda do
município, Marcelo Chebor
da Costa, e o vereador Lorram
Gomes da Silveira, então chefe
de gabinete do ex-prefeito André
Granado, que atualmente está

Vereador Lorram Gomes (detalhe) e o material apreendido
afastado do cargo, além de despachantes.
Durante a operação foram
apreendidos celulares, computadores, documentos, uma caixa
com vários relógios, cerca de R$
11 mil e 800 dólares (equivalente
a R$ 3.280) em espécie, além de
duas espingardas, uma pistola e
munições. Um homem não identificado foi preso em flagrante

pelo porte ilegal das armas.
Os mandados foram autorizados pela 1ª Vara de Armação dos
Búzios com base na investigação
que apura crimes de corrupção e
falsificação praticados por uma
quadrilha que cobrava propina de
empresários para a emissão de alvarás. A quadrilha também é suspeita de falsificar alvarás e certificados do Corpo de Bombeiros.
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extensa programação

Ação Rosa para jovens aprendizes

As 77 estagiárias do Detran terão palestras neste mês sobre prevenção do câncer
de mama e outras questões femininas dentro do projeto do governo do estado.
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

N

a
última
quarta-feira,
o Detran.RJ
iniciou um ciclo de
palestras sobre prevenção do câncer de
mama e outras questões femininas para
as 77 meninas que
trabalham como estagiárias no departamento pelo projeto
Jovem Aprendiz. O
evento, realizado no
edifício-sede do órgão, é mais uma ação
da programação do
Outubro Rosa.
A palestra desta semana contou com a
participação da médica
ginecologista
Christiane
Gomes
de Souza, que falou
sobre a importância
dos exames ginecológicos, métodos
anticonceptivos,
prevenção de infecções
sexualmente
transmissíveis, prevenção do câncer de
mama e autoexame.

A iniciativa foi do
Núcleo de Apoio às
Vítimas de Trânsito
(NAVI), em parceria com a Divisão de
Formação e Qualificação (DFQ), que
programou
outros
dois encontros com
as adolescentes da
Fundação da Infância e Adolescente
(FIA) nos dia 07 e
30 de outubro.
“É nossa obrigação, por uma questão
de responsabilidade
social, oferecer informação a todas as
estagiárias do departamento. Devemos
dar orientações para
que todas possam
fazer suas escolhas
de forma consciente”, explicou a coordenadora do NAVI,
Dnilda Côrtes.
Além das palestras,
o Detran.RJ também
está disponibilizando uma médica exclusiva para atender
às funcionárias e colaboradoras durante
todo o mês.

Divulgação/Governo do estado

Estagiárias participaram de palestras sobre questões femininas no Detran
Na próxima segunda-feira e também no
dia 30, a partir das
9h, as estagiárias da
Fundação da Infância e Adolescente

Campanha arrecada brinquedos
para distribuir no Dia das Crianças

Divulgação/Governo do estato

Governo do Rio entrega proposta
do orçamento 2020 à Alerj
O governo do estado,
representado pela Secretaria da Casa Civil e
Governança, entregou,
na última segunda-feira, a Lei Orçamentária
Anual (LOA) 2020 aos
deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj). O documento
estima receita líquida
em torno de R$ 70 bilhões e fixa a despesa
total do Estado para o
ano que vem em, aproximadamente, R$ 80 bilhões.
A Casa Civil liderou
trabalho em conjunto
com todas as pastas e
conseguiu, da melhor
forma possível, planejar
os gastos do Estado para
o próximo ano.
“Os gestores entenderam que era preciso não

Reprodução

apenas cortar os gastos,
mas principalmente dar
mais qualidade e eficiência aos recursos que dispõem. Embora o cenário
ainda seja complexo, por
seguirmos no Regime de
Recuperação Fiscal, reafirmamos o compromisso com os índices constitucionais sem haver a
descontinuidade dos serviços públicos prestados
à população”, explicou

o secretário da Casa Civil e Governança, André
Moura.
Um dos destaques que
a LOA 2020 apresenta é
a projeção de incremento das receitas estaduais próximo de R$ 500
milhões. Também está
previsto o contingenciamento de cerca de R$ 10
bilhões distribuídos entre todas as secretarias e
entidades vinculadas.

(FIA)
participarão
de um encontro com
uma médica ginecologista
Christiane Gomes de Souza,
onde serão tratados

Brinquedos para
as unidades hospitalares que acolhem crianças e
jovens.
A
ação
conta com a parceria de diversas
secretarias e órgãos estaduais e os
brinquedos
serão
distribuídos
nos
hospitais
durante
o mês de outubro,
para marcar o Dia
das Crianças.
O projeto surge
num contexto cuja

temas como exames
ginecológicos, métodos anticonceptivos,
prevenção de infecções
sexualmente
transmissíveis, pre-

inspiração é fazer
a diferença. Este
é um ponto importante desse movimento.
Algumas
pessoas e algumas
empresas,
alguns
tomadores de decisão em particular,
sabem exatamente
que valores inestimáveis são imprescindíveis para pacientes que estão
em longos períodos de internação.
E os brinquedos

venção do câncer de
mama e autoexame.
O evento será realizado na NAVI, antigo posto médico (8º
andar).

podem ser potentes
aliados para a cura.
Para garantir a segurança dos pequenos pacientes, os
brinquedos doados
devem ser novos
e não podem ter
determinadas
especificidades: ser
de pelúcia; conter
peças
pequenas,
que podem se desprender facilmente; ou fazer alusão
a qualquer tipo de
violência.

MUNDO

Homem mata a facadas
quatro agentes de polícia
FRANÇA - Armado com
uma faca, um funcionário do
setor administrativo das forças de segurança francesas
matou quatro agentes ontem,
na sede da polícia de Paris, na
França. Uma pessoa também
ficou ferida. O agressor, de
45 anos, foi morto pelos policiais.
Loïc Travers, funcionário do
sindicato Aliança Polícia Nacional, afirmou à emissora
BFMTV que o homem iniciou o ataque “em seu escritório e partiu para continuar
sua agressão em outros lugares da sede”. O agressor foi
morto no hall de entrada da
sede. No momento do ataque,
que aconteceu às 13h (8h em
Brasília) a sede da polícia estava em plena atividade.
Embora as motivações deste
episódio ainda sejam desconhecidas, os investigadores
privilegiam a pista de um

Philippe Wojazer/ Reuters

Área em frente à sede da Polícia de Paris é isolada
conflito pessoal. “Era um funcionário, a priori, modelo, que
não dava problemas”, afirmou
Travers.
Christophe Crépin, que é porta-voz do coletivo France Police- Policiers en Colère, afirmou que ele tinha problemas

com sua chefe. A Procuradoria informou que a esposa do
agressor foi detida para prestar depoimento. O intérprete
Emery Siamandi, que estava
dentro da sede da polícia na
hora do ataque, contou que
ouviu um tiro.

ATOS OFICIAIS
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Recurso
de áudio
em TVs

Primeiros
socorros

Escrevo o
recado

Ana Maria, Joana e
Júlia, recentemente,
colocaram em
prática seus
conhecimentos
sobre primeiros
socorros ajudando
pessoas que se
machucaram. Com
base nas dicas,
descubra o nome
de cada mulher, o
problema que cada
uma tratou e a
pessoa que precisou
de cuidados.

Irmã

Amiga

Filho
Tânia
Joana
Ana Maria

Problema

Pessoa

O
O
R
E

O
céu
evidencia
decisões para atividades
em grupo. As pessoas
que o rodeiam estão
agitadas e ansiosas para
resolver situações que exigem desapego
e reconstrução. Busque entender o que
o momento pede de você para realizar
as mudanças necessárias.

Solução

Solução

Amiga

Peixes

6

Pessoa

É um bom dia para
promover movimentos
com o auxílio de outra
pessoa. O ingresso
de Marte em Libra
o deixa ansioso para
dar direção aos planos envolvendo
viagens, estudos e contato com
ideias diferentes. A sua vontade é de
promover mudanças de uma forma
rápida, mas o céu pede calma.

Filho

S
N N N N
N
S N N
S N
N N N
S N
S
N
N
N

Aquário

Arranhou o joelho

S
N
N
N
N
N
N
S

Busque analisar as suas
necessidades colocando
em destaque decisões
imediatas, que vibram
neste
momento.
O
ingresso de Marte em Libra impulsiona
a carreira e as relações importantes que
precisam de novas condutas da sua parte.

Tânia

N
N
N
S
N
N
S
N

Capricórnio

Amiga

29

A L
R NE T
R Ç
I O S
M
O L A
C P
N O
A
M
A
L
E N
L O
A T
S O
T
C O
O D

Você vai ser levado a
refletir sobre a carreira e
também precisará tomar
decisões
financeiras.
Ficam em destaque as
parcerias, os clientes e
qualquer pessoa com quem você possa
se relacionar em seus projetos. Você
está em condições de realizar bons
acordos, entretanto é preciso mudar
e examinar as suas posturas com as
pessoas envolvidas.

Torceu o pé

Nome

Sagitário

Irmã

Joana

Pessoa

É um bom dia para
se
comunicar
e
realizar
movimentos
financeiros, entretanto
você deve dar atenção
à ansiedade que consome o seu
emocional e que cria atrito com uma
pessoa do seu convívio. Busque o seu
equilíbrio emocional para discernir
sobre suas posturas com essa pessoa.

Pessoa

Arranhou joelho

Escorpião

Problema
Queimou o dedo

Queimou o dedo

O ingresso de Marte
no seu signo o deixa
mais ativo e com a
necessidade de tomar
decisões
rápidas
e
urgentes. É importante analisar a
situação em família ou resoluções para
o imóvel. Você deve manter a calma e o
discernimento para traçar bons acordos
e investimentos.

Nome
Ana Maria

Torceu o pé

Libra

Irmã

S
N N N N
N
S N N
S N
N N N
S N
S
N
N
N

Amiga

O seu valor e a sua
vocação são colocados
à prova. É um dia
importante para tomar
decisões
financeiras
e profissionais. O seu
desejo de reconhecimento é forte,
mas é preciso avaliar as condições e o
cenário com realidade. Tenha atenção
com a impulsividade.

Filho

S
N
N
N
N
N
N
S

Filho

Virgem

uma pessoa que
torceu o pé.
cuidou da irmã
quando esta se
machucou.

Fast-(?),
tipo de
lanche

BANCO

2. Joana ajudou
3. Ana Maria

Leão
É
importante
se
posicionar com pessoas
do seu trabalho ou que
participam de sua rotina.
Haverá a necessidade de
expor suas ideias de um forma mais
ativa e direta. A sua fala deixa em
destaque as responsabilidades e os
compromissos que deve assumir daqui
para frente. Tenha atenção com brigas.

Orlando
Drummond,
humorista

Amiga

Torceu o pé

"(?) — O
Extraterrestre",
filme

Anuro cuja carne é
usada em
sopas

Tânia

N
N
N
S
N
N
S
N

Filho

Comum;
vulgar O produto
(fem.) destinado
a idosos
Nome da
letra "G"
É comum
no joelho
do atleta

das mulheres
levou um tombo
e arranhou o
joelho.

Joana

Queimou o dedo

Que não é
verdadeiro
Condutor
elétrico

Ana Maria

Irmã

Tenha atenção com
brigas e com discussões
que o levam a tomar
decisões importantes
com
o
cônjuge
ou a assumir responsabilidades
relacionadas à família. O ingresso de
Marte em Libra impulsiona situações
familiares que devem ser encaradas
com comprometimento e maturidade.

1. O filho de uma

Conversa
fiada
(gíria)

Cair;
derrubar

I

Câncer

Sociedade
criminosa
italiana
Juízo (fig.)

Academia
Brasileira
de Letras
(sigla)

E D
I O
R
A L
E
T R
F O

Tenha atenção com
desafios
para
se
relacionar com filhos
ou com uma pessoa
que afeta a autoestima.
Busque examinar as mudanças que cabe
a você para lidar com a situação de uma
forma madura. Os assuntos tocados
podem se referir a investimentos ou ao
pagamentos de dívidas.

A
N T
R
I A
D E
I N
O T
M E
A
M
B A
F
F I
I A
O

Gêmeos

Jardim
onde viveram Adão
e Eva

Alexandre
(?), ator de
"Verão 90"

Potássio
(símbolo)

2/sí. 4/food. 7/taurino. 8/atraente — monótono. 11/via internet.

possibilidade de selar acordos.

Problema

Com flexibilidade, você encontrará a

Lodo
"Sem (?)
nem beira" (dito)

Pessoa

Irmã

atitudes ética, além de dedicação.

Problema

Nome

A mim
(?)
penada:
fantasma

especial ao seu conhecimento e buscar

W
V I A I
L A N
L
D
I S
T A U R
M O N
T E R
K
A
A B L
T O M
M E R A
G
G E R
L E S Ã

e inovadoras. É preciso dar atenção

Cansativo;
tedioso
Possuir;
haver

Irmã

diferentes

Filho

estruturas

Amiga

necessárias para obter

Arranhou o joelho

(?) Benny,
cantor de
funk

Torceu o pé

e

algumas decisões são

Nome

Peça de
lapiseiras
Hiato de
"enjoo"

Secreção
corporal
Sim, em
espanhol

Nascido
sob o 2º
signo do
Zodíaco

Pessoa

Caderno
típico de
adolescentes (pl.)

Sílaba de
"lança"

ilustração: candi

Letra na
roupa
do Robin
(HQ)

Queimou o dedo

agitada

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.

Arranhou o joelho

segue

O oficial
do Brasil
é o Português

Meio de
fazer
comércio
eletrônico

Roupa de
cama
presa ao
colchão

Tânia

A rotina de trabalho

Casal da
realeza
britânica

© Revistas COQUETEL

(?) de
família:
sustenta
o lar

Joana

Touro

Sedutor;
Aluísio
Azevedo: Indústria encantador
escreveu (abrev.) Antecede
"O Cortiço"
o "O"

PROBLEMAS DE LÓGICA

www.coquetel.com.br

Ana Maria

Áries
Tenha
atenção
com
posturas destinadas a uma
pessoa que interfere em seus
planos e em suas ambições
futuras. Ponderação e
tolerância são atributos necessários para
firmar acordos e encontrar um ponto de
equilíbrio. Você deve manter o foco e se
esforçar ao máximo.

© Revistas COQUETEL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 107/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 horas, do dia 16 de Outubro
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 107/2019 na
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA
ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA para atender a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte
integrante do Processo Administrativo nº 1843/2019. O
Edital poderá ser retirado no portal oficial do município
no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.
br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações
Compras e Contratos os interessados deverão trazer:
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 60.898,60 (sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).
Porto Real, 03 de Outubro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 108/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 horas, do dia 18 de Outubro
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 108/2019
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICOS
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo
nº 5553/2019. 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- LTDA
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite CNPJ: 31.371.075/0001-02
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. Valor de R$ 3.708,00 (três mil, setecentos e oito reais)
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 10.169,25 (dez mil,
Luiz Tavares de Melo
cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Porto Real, 03 de Outubro de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO N° 128/2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMReal.
PRAS E CONTRATOS
02 - CONTRATADO: Botelho Eventos Esportivos e Serviços Ltda ME
AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
03 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019
de serviços de arbitragem do campeonato amador do
PROCESSO 2212/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI- município de Porto Real
ZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCA- 05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-12.01.00-27-122ÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS NO MUNICÍ- 0101-2.001-3.3.90.39.00-1.001.0000-1253/2019 Ficha
184
PIO DE PORTO REAL.
O Secretário Municipal de Licitações, Compras e Con- 06 - NOTA DE EMPENHO: 1253/2019
tratos, informa que a licitação acima citada está adiada 07 - VALOR GLOBAL: R$ 22.676,50 (vinte e dois mil,
“SINE DIE”, tendo em vista a necessidade de revisão do seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2019
respectivo edital.
Para maiores informações na Secretaria Municipal de 09 - PRAZO: 06 (seis) meses.
Licitações, Compras e Contratos na Rua Hilário Ettore, 10 - DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2019.
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às
Antônio Sebastião da Silva
17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Porto Real, 03 de outubro de 2019
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 02 AO
Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra- CONTRATO Nº 039/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real.
tos
02 – Contratado: J.C.E. Juriti Construções Eletromecânica Ltda
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
No jornal Hora H datado no dia 02 de outubro de 2019 03 - Objeto: Termo de aditamento de acréscimo quantitativo ao contrato em pauta
HOMOLOGAÇÃO
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, I, “b”, da Lei Federal
PROCESSO 4105/2019
n° 8.666/93.
Onde se lê:
Empresa: J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 05 - Processo Administrativo Nº: 5161/2017
06 – Valor: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos
LTDA
reais)
CNPJ: 31.371.075/0001-02
Valor de R$ 44.020,00 (quarenta e quatro mil e vinte 07 - Data da Assinatura: 13 de setembro de 2019.
reais)
Robson Paulino da Silva
Leia-se:
Empresa: J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no em comissão, de Chefe de Contabilidade, símbolo
uso de suas atribuições legais e regimentais em vigor: CF1, ambos da estrutura Administrativa desta Casa
Legislativa, conforme Processo nº 01878/2019.
RESOLVE:
PORTARIA Nº 163 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019
PORTARIA Nº 162 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019
EXONERAR a pedido, a contar desta data, ALANA DOS
EXONERAR a contar desta data, LUIS CLAUDIO SANTOS BRAGA, do cargo em comissão de Consultor
VIEIRA RANGEL, do cargo em comissao, de Diretor Geral, símbolo D-1, da estrutura Administrativa desta
de Contabilidade, símbolo D-2 e NOMEA-LO no cargo Casa Legislativa, conforme Processo nº 01879/2019.

PORTARIA Nº 164 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019
NOMEAR a contar desta data, FABIANO RIBEIRO
DE CARVALHO, para exercer o cargo em comissao,
de Diretor de Contabilidade, símbolo D-2, da estrutura
Administrativa desta Casa Legislativa, conforme
Processo nº 01880/2019.
NELCI PRAÇA
- Presidente -
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

03 DE OUTUBRO DE 2019. PUBLICADO EM 04/10/2019 – CÓD-PMBR 184.
RESOLVE:

Ingredientes
1 kg de miolo de acém/2
folhas de louro/2 colheres (sopa) de vinagre/1
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 colheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimenta 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, acrescente a carne e deixe
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de
pressão, acrescente o
óleo, a carne com o molho 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!

VACA ATOLADA
Ingredientes

1 kg de mandioca descascada e picada/4 tomates/3 cebolas/cheiro verde a vontade/3
tabletes de caldo de
costela/1 kg e 1/2 de
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 colher de sopa de colorau/tempero a gosto

PORTARIA Nº4348/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Conceder a servidora GILKA SANTOS GOMES ocupante do Cargo de Professor de
Língua Portuguesa matrícula nº 10/05.398, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo

PORTARIA Nº4341/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. .

relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5740.

Exonerar a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica
Municipal, PAULO CESAR DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11,

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

da Secretaria Municipal de Educação.

02/07/2010 A 01/10/2017

01/02/2019 a 30/04/2019

PORTARIA Nº4342/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. .
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

Municipal, FABIO DE SOUZA AMARAL, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,

funcionais.

símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº4349/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
PORTARIA Nº4343/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. .

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova

da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
RESOLVE:

ALANA BERNARDO DO NASCIMENTO
FLAVIA CRISTINA DA SILVA DIAS

Conceder a servidora ROSALVA DOS SANTOS ocupante do Cargo de Professor

ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR

de 1ª a 4ª Série matrícula nº 10/05.827, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4170/2018.

PORTARIA Nº4344/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. .
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo

02/03/2005 a 01/03/2010

02/05/2019 a 01/08/2019

em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de

01/03/2010 a 01/04/2015

02/09/2019 a 01/12/2019

Educação.
WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

WAGNER DOS SANTOS ANDRADE

funcionais.

GEORGE DA SILVA MELO
PORTARIA Nº4345/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. .

PORTARIA Nº4350/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão de conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

EDUARDO TOLEDO DE ARAÚJO FILHO
RESOLVE:

WANILSON VIEIRA LEITÃO

Conceder a servidora MARCIA MOREIRA DE ARAUJO ocupante do Cargo de ProPORTARIA Nº4346/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. .

fessor de História matrícula nº 10/14.675, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/125/2019.
da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

Educação.

26/02/2003 a 25/08/2009

08/05/2019 a 07/08/2019

SIMONE ALOME DOS SANTOS ALMEIDA

26/08/2009 a 25/08/2014

08/08/2019 a 07/11/2019

RENATO COSTA SANTOS

26/08/2014 a 25/08/2019

08/11/2019 a 07/02/2020

Modo de preparo
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

Refogue a mandioca e
deixe cozinhar
Quando já estiver macia,
acrescente o tomate picado, a cebola, o caldo
de costela e deixe cozinhar mais um pouco.
Acrescente a costela de
boi, deixe apurar mais
um pouco.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde
e a pimenta de sua preferência
Bom apetite.

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA
Ingredientes

1 kg de carne moída/2
cebolas picadas/2 tomates picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2
ovos/
farinha de rosca/queijo
mussarela
Modo de preparo

Despeje numa tigela a
carne moída, o sal, a cebola, 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 despeje por cima do queijo,
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derreter o queijo

Secretária Municipal de Administração

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

Matrícula nº 60/60.430

funcionais.

ERRATAS:

PORTARIA Nº4351/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

NA PORTARIA Nº 4325/SEMAD/2019 DE 01/10/2019, publicada em 02/10/2019

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

ONDE SE LÊ: DE 30 DE OUTUBRO DE 2019;

conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova

LEIA-SE: DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

NA PORTARIA Nº 4326/SEMAD/2019 DE 01/10/2019, publicada em 02/10/2019

RESOLVE:

ONDE SE LÊ: DE 30 DE OUTUBRO DE 2019;

Conceder a servidora DOLORES REINA GOMES DA FONSECA ocupante do Cargo

LEIA-SE: DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

de Orientador Educacional, matrícula nº 10/14.859, LICENÇA PRÊMIO nos períodos
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3271/20102

NA PORTARIA Nº 4327/SEMAD/2019 DE 01/10/2019, publicada em 02/10/2019
ONDE SE LÊ: DE 30 DE OUTUBRO DE 2019;

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

LEIA-SE: DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

27/02/1998 a 26/03/2003

01/04/2019 a 30/06/2019

NA PORTARIA Nº 4328/SEMAD/2019 DE 01/10/2019, publicada em 02/10/2019
ONDE SE LÊ: DE 30 DE OUTUBRO DE 2019;

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

LEIA-SE: DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

funcionais.

NA PORTARIA Nº 4252/SEMAD/2019 DE 27/09/2019, publicada em 28/10/2019

PORTARIA Nº4352/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

ONDE SE LÊ: ANDRE RANGEL SIMAO;

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

LEIA-SE: ANDREI RANGEL SIMIAO.

conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

NA PORTARIA Nº 4278/SEMAD/2019 DE 27/09/2019, publicada em 28/09/2019
ONDE SE LÊ: PRISCILA BRAGA SILVANO NEVES;

RESOLVE:

LEIA-SE: PRISCILA BRAGA SILVANO NEVES DE OLIVEIRA.

Conceder a servidora ROSECLEA PINTO SOUZA ocupante do Cargo de Técnico
de Enfermagem matrícula nº 10/18.336, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/542/2019.

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60430

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

25/05/2005 a 24/08/2010

01/10/25019 a 30/12/2019

PORTARIA Nº4347/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

R E S O L V E : PORTARIA Nº4353/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
Conceder a servidora HELENA DA SILVA CONCEIÇÃO ocupante do Cargo de Pro- A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
fessor de 1ª a 4ª Série matrícula nº 10/06.587, LICENÇA PRÊMIO nos períodos conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6529/2018.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

12/04/1995 a 11/04/2000

01/08/19 a 31/10/19

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder o servidor JOSE CAMILO ocupante do Cargo de Gari

matrícula nº

10/18.158, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contiA publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

do nos autos do Processo nº 04/676/2018.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

ATOS OFICIAIS 11

sexta-feira, 04 de outubro de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

22/05/2005 a 21/05/2010

PEIXE COM AÇAÍ
Arroz doce
Ingredientes

Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
500
g de arroz/
3 li-/
/ pimenta
a gosto
tros
de
leite/
250
g
1 xícara de farinha
de
açúcar/
6
gede trigo / 1 xícara
mas
de ovo/
Cane-/
de ovos
batidos
la/
Erva
doce
1 xícara de farinha
de rosca / óleo
quente
fritar /
Modo para
de preparo
500 g de polpa de
açaí
Lave o arroz e ponha para cozinhar
Modo
de preparo
com
2 litros
de leite.
Em separado, bata
as gemas
com de
o
Corte
os filés
açúcar
e gurjões
1 litro de
peixe
em
e
leite, pondo-os
a
tempere-os
com sal
ferver
durante
5 mie
pimenta
a gosto
nutos.
Disponha
a farinha
Junte
então
o arroz
de
trigo,
os ovos
e
e a
erva-doce,
fera
farinha
de rosca
vendo
ainda até seter
em
recipientes
o ponto de papa.
parados
Sirvaseguida,
em tigelas,
Em
passe
polvilhando
cada
pedaçocom
de
canela
moída.
peixe
na
farinha de
trigo, nos ovos e na
farinha de rosca,
nesta ordem
Aqueça bem uma
frigideira ou panela
com
óleo refogado
e frite os
Camarão
pedaços até que
estejam dourados
À parte,
bata a polIngredientes
pa de açaí no liquidificador até que
forme
um creme
1/2 xícara
(chá) de
Transfira
a polpa3
coentro picado/
batida
para
o recicolheres
(sopa)
de
piente
em
que
suco de limão/ será
3 toservida
ou despeje
mates médios
sem
sobre
o
peixe
frito
sementes, cortados
em quartos/ 1 pimentão vermelho
médio sem sementes, cortado em
pedaços
grandes/
FILÉ DE MERLUZA
COM
1 colher (sopa) de
BATATAde
AO FORNO
extrato
tomate/
1/2 xícara (chá) de
azeite
de oliva/ Sal
Ingredientes
a gosto/ 2 kg de
camarões médios
e lim8sem
filés casca
de merluza
pos/
1
xícara
4 batatas cruas(chá)
(em
de creme
decasca)
leite
rodelas,
sem
1 pimentão (cortado em rodelas)
Modo de preparo
2 tomates (cortados em rodelas - as
sementes
ficam
à
No copo do
liquidipreferência)
ficador coloque co1
cebola
entro,
suco (cortada
de limão,
em
rodelas)
tomates, cebola, piMolho
tomate
mentão, de
extrato
de
de
boa
qualidade
tomate, azeite, sal,
Orégano
bata até obter uma
Azeite
untar
mistura para
homogênea.
Coloque em uma
panela,
ao fogo
Modo leve
de preparo
brando e cozinhe por
cerca de 10 minutos
ou até obter
Tempere
os um
filéscreà
me espesso.
seu
gosto e reserve
Enquanto
isto, colopor
10 minutos
que
água
em uma
Unta um refratário
panela,
com azeite tempere
e faça
com
suco
de
limãode
a
uma camada
gosto.
batata, em seguida
Deixe ferver
emsobre
fogo
arrume
os filés
alto,
junte os camaa
batata
rões,
aferventea por
Acrescente
ce-1
minuto,
tire
do
fogo
e
bola, o tomate, o
escorra.
pimentão,
orégano
Acrescente
ao
a gosto, reguemolho
com
e cozinhe
portomate
5 minuo
molho de
tos ou
até ficarem ro(1/2
lata)
sados. com o resCubra
Junte das
o creme
tante
batatasde
leite,
misture
deixe
Cubra com epapel
aquecer bem.
alumínio
e leve ao
Tire
do
fogo,
forno alto até passe
que
parabatatas
um pratofiquem
de seras
vir e leve à mesa.
macias

01/12/2019 A 29/02/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
PORTARIA Nº4354/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E no Artigo nº 64 da Lei
Complementar nº 083/2006.

BRUNA CABRAL DE
ALMEIDA

04/6795/2019

10/52835

PROFESSOR II

60

28/08/19 A
26/10/19

MARTA MARIA FERREIRA CUSTODIO

04/6808/2019

10/06.302

MERENDEIRA

07

20/09/19 a
16/09/19

PRISCILA STELET DA
SILVA MEIRELES

04/6804/2019

10/44.545

PROFESSOR II

30

21/09/19 a
20/10/19

IGOR SILVA DE SOUZA

04/6805/2019

10/22.582

PROFESSOR

90

15/09/19 a
13/12/19

RAYALLA DE ALCANTARA MARQUES

04/6812/2019

10/52.962

PROFESSOR

30

11/09/19 a
10/10/19

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcional.

R E S O L V E:

PORTARIA Nº4360/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

CONCEDER ABONO DE FALTAS
NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODOS

DAYANA CAROLINA
SOUZA DE OLIVEIRA

04/4868/2019

10/46.334

PROFESSOR

05

13/05/19 a
17/05/19

05

03/05/19 a
07/05/19

05

28/03/19 a
01/04/19

RAQUEL SILVA SANTOS

04/4096/2019

10/28.414

TÉCNICO DE
ENF.

ELIZABETE DOS SANTOS LIMA CAVALCANTE

04/3716/2019

10/57.403

PROFESSOR

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			
			
R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
PORTARIA Nº4355/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido
de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA pelo período de 12/08/2019
A 09/12/2019 por 120(cento e vinte) dias, formulado pela Servidora JAQUELINE
DE SOUZA ANDRADE da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Professor,
matrícula nº 10/52.874, admitido em 26/08/2014, conforme contido nos autos do processo nº 04/5980/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

21

21/09/19 a
10/10/19

ROSÉLIA MARINHO DE
MORAES

04/6895/2019

10/20.331

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

GLICIA VALÉRIA DE
ARAUJO COSTA

04/6886/2019

10/55.520

PROFESSOR

30

17/09/19 a
16/10/19

ELOISA SILVA PIMENTEL

04/6885/2019

10/05.657

PROFESSOR

30

26/09/19 a
25/10/19

THIAGO GILIBERTI BERSORT GONÇALVES

04/6888/2019

10/50.307

PROFESSOR

60

16/09/19 a
14/11/19

MARIA GORETE DOS
SANTOS BARRSSO FARIA

04/6891/2019

10/05.593

PROFESSOR II

30

29/09/19 a
23/10/19

THAIS CÚELLAR SALAZAR MIRANDA DA ROSA

04/6892/2019

10/25.447

MÉDICO

60

22/09/19 a
22/11/19

BEATRIZ SANTOS DE
CARVALHO

04/6896/2019

10/06.243

PROFESSOR II

04

20/09/19 a
23/09/19

PORTARIA Nº4356/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcional.

de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA pelo período de 28/08/2019 a
25/12/2019 por 90(noventa) dias, formulado pela Servidora VANUSA DOS SANTOS

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

RODRIGUES DE SOUZA da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Profes-

Secretária Municipal de Administração

sor, matrícula nº 10/52.800, admitido em 22/08/2014, conforme contido nos autos

Matrícula nº 60/60.430

do processo nº 04/6290/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de
registro nos assentamentos funcionais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PORTARIA Nº4357/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

E CONVÊNIOS-SEMOCAP.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido
de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE DEFINITIVA, formulado pela Servidora VIVIANE CARLOS DA LUZ LOBO da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
Professor, matrícula nº 10/22.916, admitido em 15/10/2002, conforme contido nos
autos do processo nº 04/6254/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº 025/SEMOCAP/2019 DE 03 DE 0UTUBRO DE 2019
INSTITUI a comissão de fiscalização, PARA FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-1, BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL, TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS-1 E MEIOS-FIOS RETOS E
PRÉ-MOLDADOS NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Wilson Moraes da Silva
matrícula 11/56.376 Paulo José Cardim de Nantes matrícula 11/53.002, Mara Apare-

PORTARIA Nº4358/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de
27/12/2006.

cida Macedo matricula 11/17.981 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem as
atividades de fornecimento de artefatos de concreto tubos de concreto armado PA-1,
blocos de concreto estrutural, tubos de concreto simples PS-1 e meios-fios retos e
pré-moldados , neste município de Belford Roxo, bem como o contido nos autos

R E S O L V E:

do processo administrativo n.º 52/24/2019, Ata de Registro de Preços nº 020 /2019
produzindo seus efeitos a contar da publicação desta portaria.

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios

NOME
CAMILLA ROSA
MATOS

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

04/6890/2019

60/69.520

ASSESSOR DE
GABINETE

120

09/09/19 a
06/01/20

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000088/2017.
CONTRATO N°: 007/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

PORTARIA Nº4359/SEMAD/2019 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			
			
R E S O L V E:

CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: OBRAS DE REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DE BELFORD ROXO – CEAMBEL, SITUADO NA AVENIDA
JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2490, SANTA AMÉLIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO/RJ.
VALOR: R$ 122.571,90 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e
noventa centavos).

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

ELIANE PAIVA

04/6786/2019

10/58.354

PROFESSOR

30

16/09/19 a
15/10/19

DAMARES AUGUSTO
RODRIGUES DE OLIVEIRA

04/6792/2019

10/46.365

PROFESSOR

30

18/09/19 a
17/10/19

Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.

JAQUELINE DOS SNATOS ANDRADE

04/6784/2019

25/63.424

MERENDEIRA

14

13/04/19 a
26/09/19

PAULO ROBERTO DA
SILVA BATISTA

04/6742/2019

25/64.191

INSPETOR DISCIPLINA

15

09/09/19 a
23/09/19

ZAIRA BELO PIMENTEL

04/6735/2019

10/06.313

MERENDEIRA

15

16/09/19 a
30/09/19

DÉSIRÉE OLIVEIRA
SOUZA DE FIGUEIREDO

04/6743/2019

10/47.395

PROFESSOR

13

12/09/19 a
23/09/19

CLÁUDIA DE SOUZA
COSTA

04/6733/2019

10/05.218

PROFESSOR

14

12/09/19 a
25/09/19

NÍVIA MARIA VIEIRA
FEITOSA

04/6739/2019

10/46.336

PROFESSOR

30

01/09/19 a
30/09/19

ANTONIO CAETANO
DE ARAUJO

04/6740/2019

10/14.582

PROFESSOR

60

14/09/19 a
12/11/19

ISIS DA SILVA MARINS

04/6732/2019

10/47.229

PROFESSOR II

30

16/09/19 a
15/10/19

SELMA NUNES TEIXEIRA

04/6748/2019

10/22.290

ORIENTADOR
EDUC.

30

12/09/19 a
11/10/19

ELY DE SOUZA SILVA

04/6702/2019

10/21.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

03

17/09/19 a
19/09/19

SORAIA SILVA DOS
SANTOS

04/6674/2019

25/18.087

GUARDA DE EDEMIAS

05

09/09/19 a
13/09/19

MIRIAN DOS SANTOS
CORDEIRO

04/6652/2019

10/15.235

SUPERVISOR
ESCOLAR

60

19/09/18 a
17/11/19

LÚCIA MARIA GONÇALVES DA CRUZ

04/6651/2019

10/14.680

PROFESSOR II

30

31/08/19 a
29/09/19

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos, e começará a fluir a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao da emissão da OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002.
NOTA DE EMPENHO: 1388/2019.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 02/10/2019.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000163/2019.
CONTRATO N°: 005/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: OBRAS DE REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA DOS
SANTOS PURCINO, SITUADA NA RUA ANÍBAL DA MOTA, 3014, BAIRRO SÃO
JOSÉ – BELFORD –ROXO/RJ.
VALOR: R$ 614.422,32 (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois
reais e trinta e dois centavos).
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, e começará a fluir a partir do 5° (quin
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estadual do rio

Empate com o Bonsucesso garante
America na final da B1 do Rio
Seletiva da Série A 2020 também foi alcançada pelos rubros
Babi e Pedrinho comemoram o gol do
empate marcado pelo segundo, aos 16
minutos da etapa final

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
ecão empatou na
tarde da última
quarta-feira com o
Bonsucesso (1 a 1) em Moça
Bonita e sacramentou sua volta à disputa da Fase Seletiva
da Série A 2020. Além disso,
o time confirmou seu lugar
na final da Série B1, contra o
Friburguense, em jogos que
acontecerão nos dois próximos fins de semana.
Kelvin, no início do jogo,
aproveitou descuido da defesa abriu o placar para o
Rubro-Anil da Leopoldina.
No segundo tempo, porém, o
America chegou ao empate
com Pedrinho, artilheiro da
competição, que marcou seu
13º gol no campeonato.
A presença na final é incontestável. Campeão da Taça
Santos Dumont, o primeiro
turno da competição, o America foi o único time a chegar às
semifinais do returno, do qual
acabou vice-campeão. Além
disso, com 37 pontos, o time
foi o que mais pontuou no somatório geral. Foram até aqui
24 jogos, com 16 vitórias, dois

M

empates e apenas seis derrotas.
O America se viu em dificuldades no começo do jogo,
quando Kelvin aproveitou um
escorregão de Vladimir e tocou na saída de Deola. Isso aos
quatro minutos de jogo.
Aos poucos, mesmo sem
criar grandes chances, o Mecão foi crescendo na partida e
amadurecendo o empate. Isso
ficou evidente no início da etapa final, quando Miguel finalizou com perigo e Pedrinho exigiu ótima defesa de Caio, tudo
antes dos cinco minutos.
Depois da expulsão de Belarmino aos sete minutos, a
pressão rubra se intensificou
e o empate veio aos 16 minutos. Chayene carregou a bola
do lado direito para o meio
da área e serviu Pedrinho com
passe açucarado. O artilheiro
não titubeou e balançou a rede.
O America dominou o jogo
dali em diante e só não fez o
terceiro aos 41 minutos porque
Caio salvou o Bonsucesso novamente, em lance no qual Miguel colocou a bola na cabeça
de Robinho e este testou com
consciência.
Já nos acréscimos, Deola

selou o êxito americano após
realizar grande defesa em cabeçada de Jackson. Empate
confirmado, acesso e vaga na
decisão garantidos.
No apito funcionou Maurício Machado Coelho Júnior,
com boa atuação, bem auxiliado por Silbert Faria Sisquim e
Eduardo de Souza Couto.

Equipes
America: Deola, Wagner Diniz, Lucão, Vladimir e Quaresma; Araruama, Anderson Künzel,
Miguel e Chayene (Robinho); Pedrinho (Carlos Alberto) e Matheus
Babi (Daniel). Técnico:
Ney Barreto.
>> Bonsucesso: Caio,
Belarmino,
Wallace,
Emerson e Rossales;
Filipe Silva (Maycon),
Kelvin, Matheus Salgado (Jackson), Geovanni e Denilson; Daniel
Marins (Ricardo Sena).
Técnico: Luciano Quadros.
(Fonte: Site Oficial /
AFC)

www.jornalhorah.com.br
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Banana comprida
recheada

to) dia útil seguinte ao da emissão da OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela

no corpo do referido documento os dados (nome, CNPJ, IM e o valor da cota-parte)

Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.

referentes a cada profissional que tenha atuado na execução dos serviços, fazendo

PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.019.1013.

constar no campo deduções o total percentual do valor a ser repassado aos referidos

ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.

profissionais.

NOTA DE EMPENHO: 1322/2019.

Art.5º. De modo a complementar a obrigação tributária, o profissional-parceiro de-

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

verá emitir Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) ao salão-parceiro, referente à

DATA DE ASSINATURA: 01/10/2019.

cota-parte recebida.

Ingredientes

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

Art.6º. Na emissão do documento fiscal de que trata o artigo anterior, o profissioODAIR DA CUNHA ALMEIDA

nal-parceiro deverá especificar, no corpo do documento, o número do Contrato de

secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-

Parceria e os dados da Nota Fiscal que complementa, a qual foi emitida pelo salão-

SOS E CONVÊNIOS.

-parceiro ao consumidor com a dedução da sua cota-parte, por meio das seguintes
expressões:

SECRETARIA MUNICIAPAL DE ESPORTE E LAZER.

§1º. Serviço prestado por meio de Contrato de Parceria formalizado nos termos da
Lei Federal nº 13.352/2016;

Despacho do Secretário (Processo nº 27/0013/2019). HOMOLOGO E RATIFICO a §2º. Documento gerado em complemento à NFS-e nº xxx, emitida em xx/xx/xxxx,
presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, com base no caput e in- pelo tomador.
ciso I do Art. 25 da Lei Federal 8.666/93, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE SER- Art.7º. Sendo o salão-parceiro e/ou o profissional-parceiro optantes do Simples NaVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO cional, além de seguir as disposições deste regramento, deverão observar o previsto
DE CURSO COMPLETO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SINCOV e adjudico seu na Resolução CGSN nº 140/2018, destacando-se que, neste caso, serão tributados
objeto, em favor da empresa ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, no valor de R$ de acordo com o ANEXO III, da aludida Resolução.
4.280,00 (Quatro mil, duzentos e oitenta reais) conforme pareceres da Douta Pro- Art.8º. O profissional-parceiro enquadrado como microempreendedor individual curadoria Geral as fls. 63 a 66 e da Controladoria Geral do Município as fls.72 Em MEI não está sujeito à retenção dos tributos que lhe competem, uma vez que é
03 de Outubro de 2019.

de sua exclusiva competência a declaração da receita auferida e o recolhimento
dos tributos pelo modo simplificado a que faz jus, nos termos da Resolução CGSN

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES

nº.140/2018.

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Art. 9º. Os contribuintes enquadrados como salão-parceiro, independentemente de
opção ao Simples Nacional, deverão exigir dos profissionais-parceiros que atuem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

em seus estabelecimentos as Notas Fiscais de Serviço eletrônicas e os comprovantes de recolhimento do ISSQN referentes à cota-parte a eles repassada, cujos

RESOLUÇÃO SEMFA Nº006 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019

documentos, juntamente com as notas fiscais emitidas, os contratos de parceria

“Dispõe sobre procedimentos relativos à emissão da Nota Fiscal de Serviços firmados, o Livro Caixa e demais documentos fiscais e contábeis do salão-parceiro,
Eletrônica (NFS-e) unificada ao consumidor pelo salão-parceiro, com a dedução da serão mantidos à disposição do Fisco Municipal.
base de cálculo do ISSQN da cota-parte destinada ao profissional-parceiro e dá Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
outras providências.”
Rafael Xavier de Albuquerque
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são

Secretário Municipal de Fazenda

conferidas pela legislação em vigor, e

Modo de preparo

Considerando as disposições do art. 1º-A, §§ 2º, 3º 5º, 6º, 7º e 10, incisos II e VII, da

ANEXO ÚNICO

Lei Federal nº 13.352/2016, que alterou a Lei Federal nº 12.592/2012, que dispõe
sobre o contrato de parceria entre profissionais da área de cuidados pessoais e es- REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE NFS-e COMO SALÃO – PARCEIRO
tética, denominados de profissional-parceiro, e pessoas jurídicas registradas como Razão Social:

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

salão de beleza, denominada de salão-parceiro.

CNPJ:

Considerando que a Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, que consolida Inscrição Municipal:
as normas do Simples Nacional, estabelece regras específicas quanto ao recolhi- Endereço:
mento dos tributos e emissão das notas fiscais decorrentes dos contratos de parce- E-mail:
ria firmados entre salão-parceiro e profissional-parceiro.

Telefone:

Considerando que a Legislação Federal apresentou inovações na ordem tributária Sócios:
referente aos profissionais da área de cuidados pessoais e estética, profissional- O Contribuinte supra citado solicita, nesta data, autorização para emitir Nota Fiscal
-parceiro, e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, denominadas de de Serviços eletrônica (NFS-e) como salão-parceiro, a fim de que possa deduzir da
salão-parceiro, prestadores de serviços tributáveis pelo ISSQN, conforme descrito base de cálculo do ISSQN o percentual referente à cota-parte repassada ao profisnos subitens 6.01 e 6.02 da lista anexa à Lei Complementar Federal nº 116/2003 e sional-parceiro, conforme Contratos de Parceria ora anexados, firmados nos termos
do anexo II, da Lei Complementar Municipal nº 075/2005.

da Lei Federal

nº 13.352/2016.

RESOLVE: Conforme abaixo relacionado, apresenta o nome, CNPJ e Inscrição Municipal dos
Art.1º. Operacionalizar a emissão de nota fiscal de serviço unificada ao consumidor profissionais-parceiros que atuam em seu estabelecimento:
pelo salão-parceiro situado neste município, com a dedução da base de cálculo do
ISSQN da cota-parte destinada ao profissional-parceiro.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CNPJ: xxxxxxxxxxx - IM: xxxxxxxxx

Art.2º. O sistema NFS-e deverá ser adequado à supracitada previsão por meio da 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CNPJ: xxxxxxxxxxx - IM: xxxxxxxxx
disponibilização da dedução para o salão-parceiro, no qual se permitirá a dedução 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CNPJ: xxxxxxxxxxx - IM: xxxxxxxxx
do percentual referente à cota-parte do profissional-parceiro, conforme estabelecido 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CNPJ: xxxxxxxxxxx - IM: xxxxxxxxx
no Contrato de Parceria firmado nos termos da Lei Federal nº.13.352/2016.
Art.3º. Para enquadramento no referido subitem, a pessoa jurídica que atue como Para instruir o pedido, faz a juntada dos Contratos de Parceria e os comprovantes
salão-parceiro deverá proceder à solicitação formal por meio de requerimento, pre- de inscrição no CNPJ e no Cadastro Mobiliário deste município dos profissionaisvisto no Anexo Único a ser protocolado junto ao Protocolo Geral, apresentando cópia -parceiros.
dos Contratos de Parceria celebrados com todos os profissionais parceiros que de-

Nestes termos, pede deferimento.

sempenham atividades no estabelecimento, bem como o comprovante de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e no Cadastro Municipal de Contribuintes

Belford Roxo, xx de xxxxxx de xxxx.

deste município de cada profissional especificado.
Art.4º. Deferido o enquadramento, o salão-parceiro deverá emitir Nota Fiscal de Ser-

_________________________

viços eletrônica (NFS-e) ao consumidor, por cada prestação de serviço, indicando

Sócio ou procurador habilitado
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Carapeba
grelhada
Ingredientes
1 carapeba limpa e sem vísceras/
Suco de 1 limão/
Sal a gosto/ 3colheres (sopa) de
azeite/ 1 folha de
alface para decorar

Modo de preparo
Tempere a carapeba com o suco
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma
grelha,
untada
com o azeite por
20 minutos.
Na metade do
tempo, vire o peixe, para grelhar
por igual.
Arrume a folha de
alface em uma
travessa e coloque
o peixe sobre ela.

Arroz de forno
Ingredientes
4 xícaras (chá) de
arroz cozido 100
gramas de queijo mussarela ralada 100 gramas de
açaí cortado em
cubos pequenos 1
cenoura ralada 2
colheres (sopa) de
salsa (ou salsinha)
picada 2 unidades
de ovo 1 xícara
(chá) de leite 1/2
copo de requeijão
1 xícara (chá) de
queijo parmesão
ralado • sal a gosto • pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto,
a cenoura e a salsa.
Coloque em um
refratário untado
com margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite, o requeijão, o
queijo ralado, o sal
e a pimenta.
Despeje sobre o
arroz e asse no forno, preaquecido,
a 200 °C durante
30 minutos ou até
dourar.

Arroz de tacacá
Ingredientes
1 xícara (chá) de
arroz arbóreo cozido/ 1 xícara (chá)
de tucupi/ 50g de
camarões
secos/
1/4 xícara (chá) de
jambu cozido e picado

Modo de preparo
Em uma frigideira,
coloque o arroz e
acrescente o tucupi e os camarões,
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até
reduzir o volume à
metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu picado, misture
bem e sirva.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Batata recheada
com frango
Ingredientes
4 unidades de batata grandes 1 colher
(sopa) de manteiga 1
dente de alho picado
200 gramas de peito
de frango bem picado 1/2 colher (sopa)
de limão (só a casca) ralada 1 copo de
requeijão cremoso 1
colher (sopa) de suco
de limão 2 colheres
(sopa) de manjericão
picado • sal a gosto
Modo de preparo

Lave as batatas, faça
um corte no sentido
do comprimento e
fure a casca em vários pontos.
Coloque-as num refratário e leve ao
micro-ondas em potência máxima por 10
minutos, até ficarem
macias.
Em outro refratário,
aqueça a manteiga
no micro-ondas por
30 segundos.
Junte o alho e o frango e leve ao forno por
6 minutos.
Misture na metade do
tempo.
Tempere com sal e a
casca de limão ralada.
Misture o requeijão
com o suco de limão
até engrossar.
Junte ao frango e adicione o manjericão
picado.
Misture e recheie as
batatas.

Coxa de frango
com ervas
Ingredientes

6 unidades de coxa
de frango sem pele
2 xícaras (chá) de
farinha de rosca 2
colheres (sopa) de
ervas secas (salsinha,
cebolinha, orégano,
manjericão) 1 colher
(chá) de pimenta-do-reino amassada
grosseiramente 3 unidades de gema de
ovo • sal grosso a
gosto
Modo de preparo

Misture a farinha de
rosca com as ervas
secas, a pimenta e o
sal grosso.
Passe as coxas nas
gemas batidas e envolva-as com a mistura de farinha.
Pressione com as
mãos para grudar e
formar uma crosta.
Asse em forno médio
(170 ºC a 190 ºC), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.
Dica: Para ficar mais
picante, junte pimenta-calabresa em flocos na farinha de rosca.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Lombo de vitela
assado
Ingredientes
800g de lombo de
vitela/ 1 cenoura/
1 cebola/ 1/2 alho
poró/ 1 talo de salsão/ 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 (creme de leite com limão)/ Noz moscada/ Folha de sálvia/
1 ramo de alecrim/
Páprica picante/ 4
colheres (sopa) de
azeite/ Sal

Modo de preparo
Aqueça
o
azeite numa panela e
doure o lombo inteiro.
Lave e raspe a cenoura, limpe o salsão e o alho poró,
descasque a cebola e corte-os em rodelas finas.
Quando a carne
estiver bem dourada,
acrescente
os legumes (exceto algumas rodelas
de salsão e cenoura), as especiarias,
o vinho, o caldo
e, para terminar, 1
colher (sopa) de
farinha de trigo dissolvido no caldo do
cozimento.
Tempere com sal e
as ervas aromáticas, lavadas e escorridas.
Continue o cozimento por 1 hora.
Retire o lombo e
mantenha-o em local aquecido.
Abaixe o fogo e
deixe reduzir o molho.
Bata-o no liquidificador, adicione o
creme de leite e
misture.
Fatie o assado e sirva-o regado com o
molho e decorado
com as rodelas de
cenoura e salsão.

Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Modo de preparo
Descasque as batatas, e corte em
rodelas finas ou em
palitos, como se
tratasse das outras
batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvilhe com sal fino.
Sirva como acompanhamento
de
carne de porco.

