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divulgação 

nem deu tempo de reagir!

poderá ser vizinho de cela da bandidagem em bangu

Arnaldo 70% da Baixada
Mergulhado até o pescoço em falcatruas, ex-diretor de uma câmara vira alvo do Ministério Público por negociatas com cobrança 
porcentagem nas alturas. Sujeiras do fanfarrão da política entraram no radar do Sombra, que está de olho em seus passos. 

rAfAel BArreto/PMBr
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ex mata, esquarteja corpo de stripper 
e joga pedaços pela janela de prédio

2

reSenhA culturAl

reProdução/redeS SociAiS

  
esporte hora

12

Série B1: Mecão empata 
na Serra e fica a uma 

vitória de pegar o caneco 

Secretário Marcus 
Monteiro celebra 
sucesso da flipa 

7

draco agarra no 
flagra milicianos 

montados em fuzil 
e munições no riocoVArdiA

Jovem de 21 anos é assassinado a facadas ao
defender a tia que apanhava de covardão em 
nova iguaçu. Agressor levou coça de populares 
e foi levado todo quebrado para o hospital. 
crime revoltou população. 

Mulher surtada 
esfaqueia idoso 

até a morte 
7

fôlego para a saúde

r$ 2 milhões para obra em belford roxo

Ao lado da deputada federal daniela do Waguinho e do secretário municipal de Saúde, christian Vieira, e demais autoridades, o
 prefeito Wagner dos Santos carneiro, o Waguinho, descerra a placa inaugural da unidade de Saúde da família (uSf) em Vilar novo.

3

rAfAel BArreto/diVulgAção/PMBr

4

PAM de Meriti 
entra em fase 
de reforma e 

modernização 

4

Sinfônica dos 
Bombeiros toca 

rock na escadaria 
do legislativo do rJ

6

Marmelada na eleição 
do conselho tutelar 

no rio de Janeiro

7

Maníaco tentou se livrar do corpo que caiu em área de lazer onde crianças brincavam. 
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Showwwwwwwwww! assim 
é cada comemoração de níver do 
cantor e músico, Mauro guedes, 
aniversariante de ontem (7). Nas-
cido e criado em Comendador 
Soares, Nova iguaçu, o talento 
da noite é sucesso por onde pas-
sa. Parabéns, Feliz Nova idade 
e realizações sempre, Mauro! 
aquele abraço!!!

HORAHMuniCipiOS@GMAiL.COM

Aquele Abraço!Resenha Cultural
Hora

fliPA despeja cultura na Praça Santos dumont
divulgação

Pode isso, Arnaldo 70%?
oportunista, o ex-diretor de uma câmara na Baixada ganhou um apelido no 

mínimo inusitado. Metido em negociatas suspeitas, para todo acordo feito com 
‘parceiros’ coniventes, o espertinho mercenário exige 70% para engordar sua 
conta bancária. Conhecido como o ‘homem do gato preto’, ele tem triplicado 
seus negócios sujos. inclusive um passarinho assoviou no ouvido do Sombra 
que o moço já possui uma frota de três luxuosos carrões que estão a serviço do 
aplicativo uber. a coluna, que não deixa por menos, vai tratar de fazer o servi-
ço completo e dá a placa dos referidos veículos. vale lembrar que as trapaças 
do tal ex-diretor já estão na mira do Ministério Público e no radar do Sombra. 
Com mais essa, ele não volta ser diretor de legislativo nem na baixa da égua! 
Pode isso, arnaldo?!

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

Marias desonestas na área
o mundo tá cheio de Marias que não perdem a chance de tirar proveito da 

situação, mas acabam enfiando os pés pelas mãos e ganhando a fama que nin-
guém quer para si. Mau exemplos não faltam: ‘Maria Chuteira’ (caso envolven-
do Neymar com uma ‘modelo’, que foi indiciada por mentir para arrancar grana 
do craque); ‘Maria dos carrões de bacanas’ (aquelas que dão até o que não têm 
só para ficar bem na fita, mesmo que por uma aventura sexual no banco traseiro) 
e ‘Maria Cadeirante (que tem na ‘Égua loura’ o exemplo mais sórdido por estar 
envolvida no assassinato do ganhador Mega-Sena, que vivia numa cadeira de 
rodas). Por essas e outras, o Sombra faz um alerta aos machos de plantão: cui-
dado com as pegações de fácil acesso, porque o barato pode sair caro!

happy 
hour

Na sexta (11), a happy hour 
do Caxias Shopping terá um 
repertório eclético com suces-
sos de todos os estilos musi-
cais. No palco, a Banda orion 

interpretará canções de artistas 
consagrados do Pop, do Rock, 
da MPB, do Sertanejo univer-
sitário e até sucessos dos anos 
70 que vão agradar todas as tri-

bos. Será um espetáculo para
cantar, dançar e se divertir. 

o evento vai acontecer na Pra-
ça de alimentação do Caxias 
Shopping, que fica na Rodovia 

Washington luiz, 2895, du-
que de Caxias. RJ. Telefone: 
(21) 2430-5110 ou Whatsapp 
(21) 99305-3611. Evento gra-
tuito.

Sábado (5), repre-
sentando a Resenha 
Cultura do HoRa H, 
estive na FliPa (Feira 
literária e infantil do 
Patronato São vicen-
te), que este ano acon-
teceu na Praça Santos 
dumont, um dos car-
tões postais de Nova 
iguaçu, até bem pou-
co tempo abandonada, 
largada às traças. Re-
vitalizado pela prefei-
tura da cidade, o espa-
ço recebeu milhares de 
pessoas nos três dias 
de evento - 3,4 e 5 des-
te mês - conforme nos 
informou, o secretário 
de Cultura, Marcus 

Monteiro. Foi prazeroso 
conversar com figuras 
destacadas e fazedores de 
arte e cultura. “Nossa his-

tória precisa ser contada 
às crianças, estudantes, e 
nossa memória resgatada 
e valorizada sem descan-

so, através da Educação 
e Cultura”, pontuou o se-
cretário.

Monteiro destacou a 

preocupação do pre-
feito Rogério lisboa 
com a FliPa. “Ele nos 
autorizou a fazer o me-
lhor pelo evento e nós 
da Secretaria de Cultu-
ra não economizamos 
esforços para tal. o 
resultado todos viram: 
foi um sucesso”

Na foto, este velho 
Escriba com a Palhaça 
Beterraba (atriz, escri-
tora e contadora de his-
tórias, Juliana lima), 
Marcus Monteiro e 
José luiz Teixeira - 
advogado e presidente 
do instituto Histórico 
e Geográfico de Nova 
iguaçu.

gabriel
lestrange
no top 
Music

o TopShopping rece-
be o cantor gabriel les-
trange hoje. Há um ano, 
gabriel desenvolve o 
projeto covers da MPB, 
no qual interpreta clássi-
cos do gênero como dja-
van, Cássia Eller, Tim 
Maia, Ed. Motta, Cazuza 
e legião urbana. Com 
um repertório completo, 
o artista promete animar 
o happy hour do Top Mu-
sic. gabriel lestrange se 
apresentará às 19h, na 
Praça de alimentação do 
2º piso. o evento é gra-
tuito.

o TopShopping está 
localizado na av. go-
vernador Roberto Silvei-
ra 540, Centro – Nova 
iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

união cruzmaltina anuncia 
mestre-sala e porta-bandeira

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

a união Cruz-
maltina con-
firmou o casal 

de mestre-sala e porta-
-bandeira para condu-
zir seu pavilhão no car-
naval 2020. Marcinho 
Souza e Joyce Santos 
foram escolhidos pelo 
presidente Rodrigo 
Brandão que está con-
fiante no trabalho da 
dupla.

Marcinho que vem 
de família de sambis-
tas, começou aos 8 
anos de idade na es-
cola de samba mirim 
da Estácio de Sá e aos 
14 já era mestre-sala 
mirim da agremiação 
que o consagrou em 
2010 como primeiro 
mestre-sala. Marci-
nho também passou 
pela viradouro, união 
do Parque Curicica e 
acadêmicos do Sosse-
go. “Em 2020 vou unir 
dois amores, o samba e 
meu time de coração, 
me sinto realizado em 

fazer parte da união 
Cruzmaltina,” diz Mar-
cinho.

 “É uma honra fazer 
parte da história de uma 
agremiação que tem 
como princípio o meu 
time de coração e ain-
da com um grande MS 
e com uma equipe tão 
dedicada, estou muito 
feliz“, comenta Joyce 
Santos que é moradora 

de Niterói e tem passa-
gem por escolas como 
alunos do Samba em 
Nova Friburgo e acadê-
micos do Cubango .

a união Cruzmaltina 
realizará seu primeiro 
desfile em 2020 com o 
enredo ‘Camisas Ne-
gras’ e promete levar 
emoção e contexto his-
tórico para a avenida 
intendente Magalhães.

divulgação

Marcinho Souza (D) e Joyce Santos são vascaí-
nos e acreditam na proposta da nova escola
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reforço na saúde 

Alunos apresentaram um musical que aborda a história de uma gata que largou os estudos para se casar

Belford roxo inaugura unidade 
de Saúde da família em Vilar novo

RaFaEl BaRRETo/PMBR

Ao lado da deputada Daniela do Waguinho e do prefeito Waguinho, o secretário Christian Vieira destacou os avanços na Saúde. A USF de Vilar Novo está situada em uma área de 123 metros quadrados

Situada na Estrada Parque Várzea do Campo com a Rua Belo Horizonte, o espaço possui 
recepção, administração, cinco consultórios e vai atender a quatro especialidades

a cidade de Bel-
ford Roxo ga-
nhou mais um 

reforço na saúde. a 
unidade de Saúde da 
Família (uSF) vilar 
Novo foi inaugurada 
com especialidades 
de clínico geral, pe-
diatria, odontologia 
e generalista (médico 
da família). Situada 
na Estrada Parque 
várzea do Campo 
com a Rua Belo Ho-
rizonte, o espaço 
possui recepção, ad-
ministração, cinco 
consultórios (sendo 
um para odontolo-

gia), sala de curativo, 
sala de vacinação, 
triagem, três banhei-
ros, acessibilidade e 
paisagismo em uma 
estrutura de 123m². 
a equipe é compos-
ta por 12 funcioná-
rios, incluindo  três 
agentes de saúde, um 
pediatra, um clínico, 
um enfermeiro e dois 
técnicos. a unidade 
funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

o prefeito Wagner 
dos Santos Carnei-
ro, o Waguinho, des-
tacou o vilar Novo, 
assim como outros 
bairros, estão pas-
sando por transfor-

mações urbanísticas. 
“Começamos com a 
uSF novinha que vai 
atender à população. 
vamos fazer também 
um calçadão para 
emendar na praça que 
iremos construir em 
frente à escola José 
Mariano dos Passos 
com muitos outros 
atrativos também. a 
escola também vai 
ganhar uma nova es-
trutura para 900 alu-
nos. 

EMENDAS DE 
R$ 2 MilhõES 

a deputada federal 
daniela do Waguinho 
conseguiu em emen-
das R$ 2 milhões 

para a obra. o cam-
po do japonês já está 
licitado e a obra será 
iniciada dentro de 
30 dias. o prazer e o 
desejo de ver o vilar 
Novo transformado é 
muito vivo em mim”, 
explicou Waguinho 
que ainda anunciou 
um banho de asfalto 
e concreto em Bel-
ford Roxo. o prefei-
to também destacou a 
parceria com a depu-
tada federal daniela 
do Waguinho e o de-
putado estadual Már-
cio Canella. “Estão 
conseguindo emendas 
e enviando recursos 
para o município”, 
concluiu.  

“Sempre que eu pu-
der estarei prestigian-
do os eventos da ci-
dade. Fico muito feliz 
em ver o sorriso nos 
rostos das pessoas”, 
exaltou a deputada fe-
deral daniela do Wa-
guinho. “inauguração 
de mais uma uSF para 
atender o bairro e ad-
jacências. apesar dos 
obstáculos, o trabalho 
está sendo realizado.  
Já consegui mandar 
para a Saúde da cidade 
8,5 milhões de reais”, 
resumiu daniela, que 
ainda chamou a aten-
ção para o outubro 
Rosa. “devemos nos 
cuidar todos os dias. 
Fizemos uma reunião 

sobre os trabalhos 
voltados para a saúde 
da mulher e também 
para os próximos me-
ses”, finalizou.

o secretário de Saú-
de, Christian vieira, 
enfatizou que todas 
as unidades estão fun-
cionando e atenden-
do em diversas espe-
cialidades. “Estamos 
avançando para ofe-
recer o melhor à po-
pulação. o prefeito 
está entregando uma 
uSF nova com diver-
sos serviços”, resu-
miu Christian vieira. 
Participaram ainda da 
inauguração, secre-
tários, vereadores e 
moradores da região.

Antonio carlos 
horahmunicipios@gmail.com

dia Mundial dos Animais é comemorado
com musical para alunos de Belford roxo

Para comemorar o dia 
Mundial dos animais (4 de 
outubro), a Secretaria de Meio 
ambiente de Belford Roxo, 
através da Secretaria adjunta 
de Proteção aos animais rea-
lizou algumas atividades com 
alunos do município. Foram 
convidadas nove escolas, en-
tre municipais e particulares, 
com o intuito de envolver 
cerca de 300 crianças do 2º 
e 3º anos de escolaridade na 
conscientização da data. du-
rante o evento, aconteceu um 
bate-papo sobre a importância 
dos animais, apresentação do 
grupo de dança “Xstyle dance 
Company Caxias e o musical 
“Cats valores” (história de 
uma gata que abre mão dos 
estudos para casar e se dá mal. 
depois do desenrolar da tra-
ma, ela casa novamente com 
um gato que prioriza os estu-
dos), que foi baseado no mu-
sical “Cats”, onde os perso-
nagens são gatos e as crianças 
receberam máscaras de gato e 
cachorro, para que pudessem 
se sentir parte integrante da 
peça e se reconhecerem nos 

personagens.
“alguns animais domésticos 

vivem cercados de carinho e 
bem-estar, mas, infelizmente, 
o mesmo não acontece com os 
animais abandonados ou com 
aqueles que sofrem maus-tra-
tos. as crianças devem ter em 
mente que o animal não é um 
brinquedo e que devem cuidar 
e dar muito amor a eles. Exis-
tem também animais usados 
para testar produtos e muitos 
são submetidos a condições 
cruéis. agradeço as direções 
das escolas pela parceria e 
pela presença”, destacou Flá-
vio gonçalves.

 DiREitoS 
gARANtiDoS

Em Belford Roxo, a Se-
cretaria de Meio ambiente, 
em conjunto com a Secreta-
ria adjunta de Proteção aos 
animais tem trabalhado para 
garantir que os animais possu-
am seus direitos garantidos e 
respeitados. “Parte desse tra-
balho se dá na área de educa-
ção ambiental voltada para o 
bem-estar animal. o objetivo 

desse projeto foi de envolver 
as crianças das redes de en-
sino do município e privada 
na construção de uma socie-
dade que enxerga os animais 
como sujeitos possuidores 
de direitos e que devem ser 
respeitados e cuidados. Pois, 
ainda hoje vemos situações 
que não podem ser aceitas 
sem pelo menos o sentimento 
de forte indignação, abrigos 
superlotados com animais 
abandonados, maus-tratos, 
envenenamento, venda ilegal 
de animais silvestres, circos, 
uso de animais em testes para 
cosméticos”, finalizou a se-
cretária adjunta de Proteção 
aos animais, Fernanda vieira.

Professora do terceiro ano 
da Escola Municipal Capela 
São José, valkíria dos Santos 
explicou que durante a se-
mana as crianças realizaram 
diversas atividades como pre-
paração para o dia Mundial 
dos animais. “Foram rodas 
de conversa com bate-papo 
sobre os animais domésticos 
e seus cuidados. as crianças 
pesquisaram sobre os animais 

em extinção e os maus-tratos 
para que cada um pudesse ex-
por sua opinião e como esse 
problema pode acabar. Colo-
riram desenhos de animais e 
confeccionaram máscaras de 
cachorro e gato. E o evento 
foi o fechamento de todo o tra-
balhado que foi realizado. as 
crianças puderam ter consci-
ência dentro da realidade delas 
sobre a proteção dos animais, o 
quanto ajudam na nossa vida e 
que não podemos explorá-los, 
pois o homem também é um 
animal”, disse a professora.

 DiA MUNDiAl 
DoS ANiMAiS

o dia Mundial dos animais 

tem como objetivo lembrar a 
importância que os animais 
têm na vida do ser humano e 
do planeta, relembrando o cui-
dado, respeito e compromisso 
que devemos ter com eles. a 
data é comemorada desde 1930 
e foi escolhida para homena-
gear São Francisco de assis, 
que morreu no dia 4 de outu-
bro de 1226. Quem decidiu a 
sua criação foi o Congresso de 
Proteção animal, realizado em 
viena, na Áustria. apesar da 
existência da data comemora-
tiva, os direitos dos animais só 
foram registrados muito tempo 
depois. a declaração univer-
sal dos direitos dos animais 
só foi aprovada pela unesco 

em 15 de outubro de 1978. o 
primeiro direito reconhecido é 
o de existir e ser respeitado. a 
declaração ainda lembra que o 
homem também é uma espécie 
animal. Portanto, não tem o di-
reito de exterminar ou explorar 
os outros animais, mas deve 
usar sua consciência a serviço 
deles.

Para ajudar a defender os 
direitos dos animais, existem 
várias associações de defesa 
dos animais. No Brasil, a lei 
de Crimes ambientais proíbe 
e atribui penas a quem praticar 
ato de abuso, maus tratos, ferir 
ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos.

 RaFaEl BaRRETo/PMBR
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mais saúde

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Para cumprimento de modernização e de ampliação os atendimentos 
serão transferidos para a UPA do bairro Jardim íris, que funciona 24 horas

PAM Meriti entrará em nova fase de obras

fidelização i
o governador Wilson 

Witzel sancionou uma lei 
que libera o consumidor do 
contrato de fidelização em 
caso de má prestação do 
serviço da concessionária 
de telefonia fixa, de telefo-
nia móvel e de banda larga 
móvel no Rio de Janeiro.

Ex-deputado estadual Marco Figueiredo 
chefiava esquema da prática conhecida como 
‘rachadinha’, na assembleia legislativa do 
Rio (alerj), envolvendo o auxílio educacional 
concedido aos servidores, segundo o Ministé-
rio Público. 

a Secretaria Estadual de desenvolvimen-
to Econômico, Emprego e Relações inter-
nacionais oferece 1.112 vagas de emprego 
com carteira assinada, em diversas regiões 
do Estado, por meio do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine).

dando as caras i
a três meses de 2020, 

ano das eleições muni-
cipais,  o fenômeno do 
político que só aparece a 
cada quatro anos começa 
a surgir, principalmente 
nas áreas mais carentes, 
nicho de maior interesse 
de quem busca os votos 
do eleitor. 

a assembleia legislativa do Estado do RJ realizou na 
quinta-feira da semana passada mais uma edição do pro-
jeto ‘alerj ao pôr do Sol’. Protagonizada pela banda sin-
fônica do Corpo de Bombeiros do Rio, a apresentação nas 
escadarias do Palácio Tiradentes encantou o bom público 
que parou para assistir, tocando clássicos da música na-
cional e internacional, como it’s my life, sucesso da banda 
roqueira americana Bon Jovi, que no último fim de sema-
na se apresentou no palco do Rock in Rio.

Alerj sob o pôr do Sol 
Péssimo serviço ii

Esta cláusula de res-
cisão será incluída, sem 
ônus, nos contratos de 
adesão. a má prestação 
de serviço por parte da 
empresa concessionária 
ficará caracterizada quan-
do houver o descumpri-
mento de quaisquer das 
cláusulas contratuais.

Marca registrada ii
Na Baixada Fluminen-

se, eles já estão dando as 
caras. Mas, ao contrário 
dos anos anteriores, o povo 
parece ter aprendido a lição 
e, agora, será mais seletivo 
e consciente. a estratégia 
é não ouvir proposta, mas 
cobrar por promessas não 
cumpridas.

a estratégia de seguran-
ça traçada pelo governo do 
estado para minar a ação de 
criminosos sufoca a atmos-
fera vivida pelas comuni-
dades que respiram sob o 
jugo  do tráfico de drogas. 
a ordem de ‘abater’ bandi-

dos que estiverem portando 
armas e os constantes con-
frontos ocorridos durante 
as operações policiais tra-
zem consequências trágicas, 
como as vítimas de balas 
perdidas. 

Combater o crime é pre-

ciso e o endurecimento da 
política de enfrentamen-
to é imprescindível para a 
garantia da lei e da ordem. 
Entretanto, se faz necessário 
uma mudança nas táticas de 
combate, como por exem-
plo, durante as abordagens 

e perseguição a suspeitos. 
É óbvio que os traficantes 
usam os moradores como 
escudo e sabem que tal co-
vardia pode atribuir aos po-
liciiais a responsabilidade 
pelas vidas ceifadas durante 
os tiroteios. 

Bandidos miram na política de segurança de Witzel 

                                   divulgação 

direTo ao PonTo

divulgação/PMSJM

a falta de educação de muitos mo-
radores da comunidade do danon 
é flagrante nessa imagem feita por 
um internauta às margens da aveni-
da abílio augusto Távora (RJ-105). 
Eles usam o local como depósito 
de lixo a céu aberto e até para jogar 
animais mortos, entulho e descartar 
móveis velhos. o caminhão de coleta 
da Prefeitura faz o serviço de recolhi-
mento, mas os ‘sujões’ voltam a acu-
mular o trecho de sujeira. Quem mora 
na região pede que o município rea-
lize obras de intervenção no córrego 
que pertence a uma das sub-bacias do 
Rio Botas. 

nos bairros

lixo a perder de vista em nova iguaçu
horahmunicipios@gmail.com nobel de Medicina sai para três cientistas 

SuÉCia - o Prêmio 
Nobel de Medicina de 
2019 foi concedido 
aos cientistas William 
g. Kaelin Jr., Sir Peter 
J. Ratcliffe e gregg l. 
Semenza “pelas suas 
descobertas de como 
as células sentem e se 
adaptam à disponibili-
dade de oxigênio”. o 
anúncio foi feito ontem 
em Estocolmo, na Sué-
cia.

Na página oficial do 
Twitter, a organização 
do Nobel anuncia os 
três vencedores com 
um trabalho que “revela 

 REPRodução/FaCEBooK 

MUNDO

os mecanismos molecula-
res que demonstram como 
as células se adaptam às 
variações no fornecimento 
de oxigênio”.

os vencedores são dois 
norte-americanos e um in-
glês. William Kaelin, nas-
cido em 1957, em Nova 
iorque, é especialista em 
medicina interna e onco-
logia. gregg Semenza, 
também nascido em Nova 
iorque, em 1955, é pediatra 
e o britânico Peter Ratcli-
ffe, nascido em lacashi-
rem, em 1954, é perito em 
nefrologia. Fonte: agência 
Brasil 

Série de serviços on-line nos portais do tSe 

Falta um ano para que 
os mais de 146 milhões de 
eleitores brasileiros se diri-
jam às milhares de seções 
eleitorais instaladas em 
5.570 municípios do país 
para escolher os prefeitos 
e os vice-prefeitos de suas 
cidades, bem como os ve-
readores que atuarão nas 
casas legislativas munici-
pais. as eleições munici-
pais de 2020 serão realiza-

das no dia 4 de outubro, em 
primeiro turno, e no dia 25 
do mesmo mês, em segun-
do turno. Pela Constituição 
Federal (artigo 14, parágra-
fo 1º), o alistamento eleito-
ral e o voto no Brasil são 
obrigatórios para os maio-
res de 18 anos e facultati-
vos para os jovens de 16 e 
17 anos, para os idosos 
acima de 70 anos e para os 
analfabetos. 

a unidade de 
e m e rg ê n c i a 
de São João 

de Meriti, PaM 
abdon gonçalves, 
mais conhecido 
como PaM Meriti, 
está passando por 
uma grande obra de 
ampliação e de mo-
dernização. Para dar 
continuidade a uma 
nova etapa, as me-
lhorias agora acon-
tecerão no primei-
ro andar do prédio, 
onde são atendidos 
casos de urgência e 
de emergência adul-
to em clínica médi-
ca e ortopedia. Por 
isso, a partir de hoje, 

às 19h, estes atendi-
mentos serão feitos 
exclusivamente na 
uPa do bairro Jardim 
íris, que funciona 24 
horas, na avenida 
Comendador Teles, s/
nº. os demais progra-
mas, atendimentos e 
serviços instalados 
no segundo e no ter-
ceiro andar do prédio 
continuarão funcio-
nando.

a uPa de Jardim 
iris também ganhará 
mais médicos para 
suprir a demanda e 
agilizar o atendimen-
to. “vale ressaltar 
que o atendimento 
de emergência infan-
til, para crianças de 
até 12 anos, continua 

sendo feito normal-
mente na uPa de Éden.

“Estamos fazendo 
melhorias em várias 
unidades de saúde do 
município e, agora, 
chegou a vez de dar 
continuidade no PaM 
Meriti. Esta obra es-
tava sendo muito es-
perada por nós e pela 
população. E nos orga-
nizamos para que tudo 
ocorra da melhor forma 
para todos”, explicou 
a secretária de Saúde, 
Marcia lucas.

Mais informações 
pelo canal de orien-
tação da Secretaria 
Municipal de Saúde 
0800.123.0010, de se-
gunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h. As melhorias agora acontecerão no primeiro andar do prédio
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técnico Jorge Jesus admite 
cansaço no elenco do fla
 Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol, além de Filipe Luís e Arrascaeta, os desfalques

alEXaNdRE vidal / CRF

o Flamengo, mes-
mo com desfal-
ques, venceu a 

Chapecoense no fim de 
semana e aumentou a di-
ferença para o Palmeiras 
na briga pelo título do 
Campeonato Brasileiro. 
os rubro-negros iniciaram 
uma maratona de jogos 
pela Série a e libertado-
res e vão conviver com as 
perdas de atletas nas pró-
ximas rodadas.

o técnico Jorge Jesus 
falou sobre a sequência 
de jogos, os desfalques e 
admitiu que o elenco tem 
sofrido com o cansaço.

“antes do jogo pergun-
tei a todos como estavam. 
alguns disseram que esta-
vam fatigados, mas que-
riam jogar. Há o respeito 
pelo Brasileiro. a CBF, 
para que o campeonato 
tenha mais valor, devia 
proibir de tirar mais do 
que cinco titulares no jogo 
seguinte”, disse.

Jorge Jesus exaltou o 
crescimento do Flamen-
go desde sua chegada, no 

brasileirão

meio da temporada. o 
português listou as princi-
pais ameaças na luta pelo 
título do Brasileiro.

“Chegamos com oito 
pontos de atraso em re-
lação ao Palmeiras. Hoje 
somos líderes isolados 
e queremos continuar. 
vamos defender. Temos 
Palmeiras, Corinthians, 
Santos e São Paulo que 
querem nos tirar. Se não 
tiver jogadores com qua-
lidade, esquece. Trou-
xemos uma ideia e par-
tilhamos com o grupo. 
São eles os grandes res-
ponsáveis pelas vitórias 
conseguidas. Há toda uma 
estrutura, não lhes falta 
nada”, declarou.

o Flamengo voltará a 
campo nesta quinta-feira 
(10), contra o atlético-
-Mg, no Maracanã. Para 
esta partida, Jorge Jesus 
não poderá contar com o 
zagueiro Rodrigo Caio e 
os atacantes Bruno Henri-
que e gabigol, que estão 
com a Seleção Brasileira, 
além do lateral esquerdo 
Filipe luís e o meia ar-
rascaeta, lesionados.

“São eles os grandes responsáveis pelas vitórias conseguidas”, disse o comandante sobre os jogadores

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

daniel comemora oportunidade
no time e elogia Marcão no flu

o elenco do Flumi-
nense se apresentou on-
tem (7) no CT da Barra 
da Tijuca, iniciando a 
preparação para o jogo 
contra o Cruzeiro, ama-
nhã (9), às 21h30, no 
Mineirão, em Belo Ho-
rizonte (Mg). depois 
de participar da vitória 
contra o Botafogo, por 1 
a 0, na tarde de domin-
go, no Nilton Santos, 
o meio-campo daniel 
falou sobre  a próxima 
rodada do Campeona-
to Brasileiro, além de 
agradecer a oportunida-
de recebida do técnico 
Marcão no time titular.

“o Marcão, desde que 
assumiu, me colocou no 

time titular, me botou 
para jogar. Ele me co-
nhece há bastante tempo 
no Fluminense, desde 
que eu subi da base, ele 
já estava no profissional. 
É um cara muito expe-
riente que me ajuda bas-
tante e sei que vai con-
tinuar assim”, destacou 
o atleta, relembrando o 
tempo em que via Mar-
cão vestindo a camisa 
Tricolor.

“lembro dele sim, te-
nho até foto com o Mar-
cão no centenário do 
Fluminense no Maraca-
nã, já mostrei essa foto 
para ele. Também brin-
quei com ele no jogo do 
Botafogo para dar umas 

dicas, porque ele sem-
pre fazia gol neles”, co-
mentou. daniel também 
elogiou o estilo de jogo 
do treinador.

“Cada treinador tem 
seu estilo, o Marcão 
tentou resgatar o fute-
bol que a gente vinha 
jogando com o diniz, 
de posse de bola, mui-
ta criação, e ele está 
conseguindo fazer isso. 
Tanto que nosso time já 
conseguiu duas vitórias 
seguidas sob o coman-
do dele e espero que a 
gente consiga a terceira, 
embalando no campeo-
nato”.

outro motivo para 
comemorar o bom mo-

mento é a marca a ser 
alcançada por daniel: 
completará 60 jogos 
com acamisa do Flumi-
nense.

“Muito feliz por com-
pletar essa marca, é um 
sonho realizado. Subi 
em 2016 e estou conse-
guindo essa conquista 
pela quantidade de jogos 
que estou podendo fazer 
esse ano. É algo que eu 
sempre esperei, ter uma 
sequência de jogos aqui 
no Fluminense, ser titular 
e poder ajudar o time. Es-
pero que a gente consiga 
brigar por coisas maio-
res no campeonato para 
terminar o ano bastante 
feliz”, celebrou o meio-
-campo.

Sobre o jogo impor-
tante contra o Cruzeiro, 
daniel ponderou: “É um 
jogo muito importante, 
mais uma final, como a 

gente vem encarando es-
ses jogos. a gente está 
mostrando a nossa von-
tade dentro de campo e 
os desfalques são peças 
importantes, são titulares, 

mas quem entrar no lugar 
vai dar conta do recado, a 
gente tem um grupo bom 
e tenho certeza que vamos 
fazer um bom jogo lá em 
Minas”, finalizou.

Meio-campo falou sobre o bom momento com 
a camisa tricolor e o prestígio junto ao treinador

 luCaS MERçoN/ FFC

luxemburgo defende escalação 
de talles Magno como centroavante

Técnico rebateu críticas pela escalação do jogador nesta posição 

o vasco acumulou seu 
terceiro tropeço seguido 
dentro de São Januário 
no Campeonato Brasilei-
ro com a derrota para o 
Santos, no fim de sema-
na. Com o resultado, os 
cruz-maltinos perderam a 
chance de se afastar mais 
da zona de rebaixamento.

o técnico vanderlei 
luxemburgo foi criticado 
por ter escalado o jovem 
Talles Magno centraliza-
do no ataque, ao lado de 
Marrony e Rossi. o co-
mandante rebateu os co-
mentários e defendeu seu 
pensamento.

“Não sou Santos dum-
mont para inventar. Fiz 

aquilo que vinha fazen-
do. Simplesmente botei o 
Talles como atacante e o 
Marrony por trás, como já 
tinha feito contra o atléti-
co-Mg. Sabe onde o Tal-
les joga na Seleção? de 
centroavante, então não é 
invenção”, iniciou o trei-
nador.

“o Ribamar no jogo 
passado se mostrou cansa-
do já no primeiro tempo, 
porque vinha treinando 
separadamente. Ele tem 
uma queda física e preciso 
deixar uma equipe fresca 
em campo. Quando senti 
que o Evandro caiu pelo 
lado, trouxe o Marcos Jú-
nior para o meio e abri o 

Talles”, completou.
Luxemburgo ainda afir-

mou que o vasco segue em 
crescimento, mas admitiu 
que a equipe tem falhado 
em alguns aspectos.

“a equipe está produ-
zindo. Temos que melho-
rar em algumas coisas, 
como na finalização, a 
bola não entra. Situações 
claras. É um processo de 
crescimento. Não minto, o 
torcedor tem que entender. 
Estamos num processo de 
reconstrução de uma equi-
pe. de uma equipe não, 
de um clube. Sabemos da 
nossas limitações do que 
podemos e do grupo que 
nós temos”, finalizou.

RaFaEl RiBEiRo / CRvg
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centro educacional Aragão torquato 
na ‘escola do legislativo iguaçuano’ 

6

Câmara de Nova Iguaçu promove mais um “Educar é Lei”      
divulgação

Câmara e escola: projeto que estimula o pensamento político dos estudantes do ensino médio

a Câmara Mu-
nicipal de 
Nova igua-

çu realizou mais 
uma edição do pro-
jeto “a Escola no 
legislativo igua-
çuano – Educar é 
lei”, na manhã da 
última sexta (4), re-
cebendo os alunos 
do 3º ano do Ensi-
no Médio do Colé-
gio aragão Torqua-
to, localizado no 
bairro Jardim al-
vorada. durante a 
manhã eles partici-
param de palestras 
sobre as funções 
dos poderes legis-
lativo, Executivo e 
Judiciário, assisti-
ram vídeos sobre a 
história da Câmara 
e de Nova iguaçu e 
aprenderam como 
acontece a discus-
são e votação um 
projeto de lei. o 
tema do projeto foi 
sobre a criação de 
feiras de animais.

o vereador ale-
xandre Rocha de 

azeredo, alexandre 
da Padaria, presen-
te ao evento, falou 
sobre a importância 
dos jovens partici-
parem da vida polí-
tica de sua cidade. 

alisson Castilho, 
de 16 anos, concor-
dou com o verea-
dor. “aprendi hoje 
sobre o ser político 
que sou, em todos 
os sentidos da mi-

nha vida. Este con-
ceito agregou muito 
valor à minha vida”, 
disse.

a professora de 
língua Portuguesa, 
Miriam lima, e o di-

câmara homenageia o jornalista e
ambientalista ricardo Portugal

 divulgaçãoa Câmara Municipal de 
Nova iguaçu outorgou na 
última quinta-feira (3), em 
sessão solene, a ordem do 
Mérito Comendador Soa-
res a personalidades  que se 
destacaram por suas atua-
ções e que de alguma forma 
contribuíram para o desen-
volvimento socioeconômi-
co e cultural do município 
iguaçuano. dentre os 19 
agraciados pelos vereadores 
com a Medalha ordem do 
Mérito e o diploma Comen-
dador Soares, um deles foi 
o ambientalista e jornalista 
Ricardo Portugal, do Movi-
mento BaÍa viva, por sua 
militância de 30 anos em 
defesa da Reserva Biológica 
do Tinguá, considerada pela 
uNESCo (órgão das Na-
ções unidas) como Patrimô-
nio Natural da Humanidade, 
na categoria de RESERva 
da BioSFERa da MaTa 
aTlÂNTiCa, pela riqueza 
de sua biodiversidade de flo-

ra e fauna - onde se destaca 
a presença do sapo-pulga, 
o menor anfíbio do mundo, 
descoberto em suas matas - e 
pela sua riqueza hídrica, em 
razão da presença de 32 re-
presas de captação de água 
em seu interior, construídas 
durante o império pelo enge-
nheiro Paulo de Frontin, com 
mão-de-obra escrava. a ba-
cia hidrográfica do Tinguá é 

a segunda maior contribuinte 
do Rio guandu, só perdendo 
para a bacia hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul, na vazão 
contributiva do Rio guan-
du. a Medalha da ordem do 
Mérito Comendador Soares 
foi conferida ao jornalista e 
ambientalista Ricardo Portu-
gal pelo vereador dr. Cacau, 
do bairro iguaçuano de vila 
de Cava.

 Ricardo Portugal e o vereador Cacau: há 30 anos o am-
bientalista luta pela preservação da Rebio-tinguá

retor ivaldo Torqua-
to pretendem traba-
lhar em sala de aula 
toda a experiência 
vivida pelos estu-
dantes na Câmara. 
“iremos propor a 

realização de tex-
tos argumentativos, 
dentro da matéria 
Produção Textual”, 
afirmou Miriam.

(Fonte: arlete Sil-
va/ascom/Câmara)

PolíTica/educação

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

MPrJ investiga 129 denúncias 
na eleição para conselho tutelar

o Ministério Públi-
co (MP) recebeu 129 
denúncias de irregu-
laridades ocorridas 
no último domingo, 
dia em que foi reali-
zada a eleição para 
os conselhos tutelares 
no estado do Rio de 
Janeiro. o Conselho 
Municipal de direi-
tos da Criança e do 
adolescente (CMd-
Ca) informou que só 
no município do Rio, 
foram 58 denúncias, 
com sete impugna-
ções de candidatos.

a maior parte das 
denúncias se refere à 
realização de boca de 
urna e de propaganda 
extemporânea pelos 
candidatos, segundo 
informações divulga-
das ontem pelo MP.

Em nota, o MP disse 
que “deve ser ressal-

tado que as denún-
cias recebidas darão 
ensejo à instauração 
de procedimentos ad-
ministrativos do MP 
em todo o estado, nos 
quais serão colhidos 
depoimentos de teste-
munhas e analisadas 
as provas existentes, 
que poderão resultar 
na impugnação de no-
vas candidaturas, por 
via administrativa ou 
judicial”. 

No município do 
Rio, são 190 vagas de 
conselheiros, sendo 
95 titulares e 95 su-
plentes, para o man-
dato 2020 a 2023, de 
um total de 468 con-
correntes.

um dos problemas 
na capital foi a dis-
crepância entre o lo-
cal de votação para 
o conselho e o local 

onde o eleitor tra-
dicionalmente vota, 
estipulado pelo Tri-
bunal Regional Elei-
toral (TRE). Muitos 
eleitores foram aos 
locais indicados, mas 
descobriram que te-
riam de votar em ou-
tro lugar.

Na capital, em fun-
ção de uma urna da 
zona sul ter sido im-
pugnada, o resulta-
do acabou atrasando 
e deverá haver uma 
divulgação parcial 
hoje. os números de-
finitivos com os elei-
tos só serão conheci-
dos após a publicação 
no diário oficial, 
prevista para quinta-
-feira (10), mas que 
dependerá da veloci-
dade das apurações 
das denúncias. Fonte: 
agência Brasil 

rJ tem 1.112 vagas de emprego
a Secretaria Estadu-

al de desenvolvimento 
Econômico, Emprego 
e Relações internacio-
nais oferece esta semana 
1.112 vagas de emprego 
com carteira assinada, em 
diversas regiões do Esta-
do, por meio do Sistema 

Nacional de Emprego 
(Sine).

Na Capital são 186 
oportunidades, a maior 
parte em Campo grande 
(56) e guadalupe (51). as 
vagas em maior número 
para a cidade do Rio são 
de Fiscal de Prevenção de 

Perdas (45), vendedor no 
Comércio de Mercado-
rias (30) e Encarregado 
de Hortifrutigranjeiros 
(10).

No Centro Sul Flumi-
nense, as regiões com 
maior quantidade de va-
gas no painel desta sema-

na são:  vassouras, com 
100 vagas, sendo 50 para 
garçom e 50 para auxiliar 
de Cozinha. Na Região 
Serrana, Teresópolis tem 
42 vagas e Nova Friburgo 
12. Já no Médio Paraíba, 
volta Redonda tem 70 
oportunidades, sendo 50 
para operador de Telema-
rketing.

Há ainda 179 oportuni-
dades de emprego no Sine 

NEad, que atende pre-
ferencialmente a pessoas 
com deficiência. Entre as 
vagas oferecidas, 50 são 
para Balconista, 20 para 
auxiliar administrativo, 
15 para Engenheiro Me-
cânico entre outras.

as inscrições para quem 
deseja se candidatar às va-
gas de emprego com car-
teira assinada devem ser 
feitas nos postos Sine-RJ-

-SEdEERi. ao se dirigir a 
uma unidade, o interessa-
do deve verificar se o per-
fil que tem cadastrado no 
sistema é compatível com 
a oportunidade existente.

o interessado poderá 
também se cadastrar e se 
candidatar por meio do 
aplicativo Sine Fácil ou 
pelo site Emprega Brasil, 
através do link https://em-
pregabrasil.mte.gov.br/ 
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Jovem é assassinado a facadas
7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Vítima tentou defender a tia que era agredida pelo companheiro. Ele foi morto com 
vários golpes. Agressor quase foi linchado por populares e está sob custódia no HGNI 

REPRodução/REdE SoCial

uma tragédia em 
família marcou 
a noite do últi-

mo domingo em Nova 
iguaçu. um jovem de 21 
anos foi covardemente 
assassinado enquanto de-
fendia a tia que era agre-
dida pelo companheiro. 
o crime aconteceu no 
Jardim Santa Eugênia. o 
agressor foi imobilizado 
por populares e segue in-
ternado sob custódia. 

Mateus da Silva oli-
veira chegou a ser socor-
rido, mas não resistiu ao 
chegar no Hospital geral 
de Nova iguaçu (HgNi). 

de acordo com as 
primeiras informações, 
Cláudio Ricardo Zilio 
Rangel, de 43 anos, agre-
dia a mulher com socos e 
pontapés quando Mateus 
resolveu intervir. Ele 
foi atingido com vários 
golpes de faca. vizinhos 
acionaram o Corpo de 

Bombeiros que socorreu o 
jovem para o HgNi, onde 
ele já deu entrada morto. 

tRAUMAtiSMo 
CRANiANo 

Cláudio foi levado para 
a mesma unidade e está 
internado com estado de 
saúde estável. o HgNi 
informou que ele deu en-
trada com traumatismo 
craniano e perfurações 
de arma branca, sendo 
observado pela equipe de 
cirurgia geral e neuroci-
rúrgica. 

Nas redes sociais, ami-
gos e familiares lamen-
taram a trágica morte do 
jovem: “Foi defender a 
tia que estava apanhando 
do marido, todos falaram 
que era um menino bom, 
que tragédia”, disse uma 
mulher. “ vá com deus 
meu amigo (sic)”, disse 
um rapaz. “Sem acre-
ditar que você se foi... 
eterno em nossos cora-
ções... Santa Eugênia 
nunca mais será a mes-

Mateus oliveira chegou morto no hospital 
ma... eterno Matheus”, 
escreveu uma amiga. a 
divisão de Homicídios 

da Baixada Fluminense 
(dHBF) vai investigar 
o caso. 

 Além do fuzil AK 47, os policiais apreenderam 
munição de vários calibres, carregadores e uma 
jaqueta tática 

draco agarra milicianos com 
fuzil na Zona oeste do rio 

dois suspeitos de in-
tegrar uma milícia foram 
presos em flagrante por 
agentes da delegacia de 
Repressão às ações Crimi-
nosas (draco) durante uma 
festa na madrugada do úl-
timo sábado, no bairro de 
Santa Cruz, na Zona oes-
te. Carlos andre de Silva 
Souza e Rodrigo de Mo-
rais Reis foram capturados 
na saída do evento usando 
um veículo roubado.

Com eles, os policiais 
encontraram um fuzil cali-
bre 7,62 , modelo aK 47; 
62 munições calibre 7,62 
x 39; 30 munições calibre 
7,62×51; dois carregado-
res para fuzil aK 47; sete 
carregadores para fuzil 
modelo Fal; um carrega-
dor para pistola; três col-
dres; três cintos táticos, 
uma folha com anotações 

das extorsões da milícia e 
uma gandola tática militar 
(jaqueta).

a draco informa que os 
capturados são crimino-
sos de alta periculosidade e 
usavam armas de alto poder 

divulgação/dRaCo

Civil decreta fim da linha 
para bandidagem em Meriti 

homem mata, esquarteja stripper 
e joga pela janela de prédio

agentes da 64ª dP 
(São João de Meriti) 
deflagraram no último 
sábado a  operação 
‘Fim da linha’. com 
o objetivo de cumprir 
oito mandados de pri-
são contra integrantes 
de uma organização 
criminosa que coman-
da o tráfico de drogas 
e extorsões em São 
João de Meriti.

Sete suspeitos foram 
presas: lucas Nicácio 
de Barros, Matheus 
Nicácio de Barros, 
Júlio César Menez 
alves, ivo de lira 
Pontes Barreto, igor 
Rocha Reis, augusto 
da Silva guerreiro e 
um adolescente.

Segundo a Polícia 
Civil, a investigação 
durou seis meses e 
contou com mapea-
mento realizado por 
drone, além de diver-
sas diligências nas co-

munidades da linha, 
Carrapato e Jaqueira 
em São João de Meri-
ti.

ainda segundo as 
investigações, os tra-
ficantes Paulo Cesar 
Nascimento dos San-
tos, ‘Fedorê’, chefe do 
tráfico na comunidade 
do carrapato, e João 
lucas Souza Silva, o 
‘Neguinho do Cobra’, 
chefe do tráfico da co-
munidade do Cobra, 
associaram-se para 
sequestrar, torturar e 
matar diversas pessoas 
em Meriti, dentre elas 
alguns comerciantes 
que não concordavam 
com taxas cobradas 
pela quadrilha. Pau-
lo Cesar e João lucas 
são considerados fora-
gidos.

os agentes disse-
ram, ainda, que au-
gusto da Silva foi cap-
turado durante a fase 

de investigação no dia 
27 de agosto de 2019. 
a 64ª dP vem inten-
sificando o trabalho de 
cumprimento de man-
dados de prisão em cri-
mes cometidos por or-
ganizações criminosas 
e outros que envolvam 
violência e grave ame-
aça contra a pessoa, 
buscando assim uma 
diminuição dos índices 
criminais destas moda-
lidades.

os detidos serão en-
caminhados ao Siste-
ma Penitenciário, onde 
ficarão à disposição 
da Justiça. as inves-
tigações em face dos 
demais integrantes da 
organização criminosa 
continuarão. Qualquer 
informação é de gran-
de importância, e a 64ª 
delegacia de Polícia 
disponibiliza o número 
2655-5213 garantido o 
sigilo.

 REPRodução

ofensivo em festas e eventos 
para intimidar os moradores. 
Carlos Souza já havia sido 
preso durante uma ação da 
polícia em um sítio que re-
sultou na prisão de inúmeros 
suspeitos ano passado.

SiBÉRiA  -  um 
grupo de crianças, 
que estavam brin-
cando em um par-
que presenciaram 
uma cena bizarra; 
uma cabeça e os 
membros de uma 
mulher foram ati-
rados pela janela 
de um prédio de 
apartamentos na 
cidade de Chita.

o jornal britâ-
nico Metro divul-
gou que a jovem, 

identificada ape-
nas como Elizave-
ta,  de 19 anos,  era 
stripper em uma 
boate da cidade de 
Zazhigalka e foi 
morta e esquarte-
jada pelo assassino 
de 38 anos,  supos-
tamente seu namo-
rado. 

de acordo com a 
publicação, o gru-
po de jovens tes-
temunhou o mo-
mento em que as 

roupas,  a cabeça 
e os membros da 
moça foram atira-
dos pela janela do 
12° andar do flat , 
caindo próximo ao 
parque, na rua Bo-
gomyagkova, e em 
prédios próximos. 
o suspeito foi  de-
tido pelas autori-
dades.  Ele deve ser 
acusado de homi-
cídio e tentativa de 
ocultação de cadá-
ver. 

covardia em nova iguaçu

Em Magé, outro 
crime chocante. 
Jorge luiz dias 
de 63 anos foi 
esfaqueado até 
a morte por uma 
mulher,  no últ imo 
sábado. Segundo 
informações,  o 
idoso era bastante 
querido na região 
de Piabetá.  Jorge 
teria sido atacado 
após tentar ajudar 
a acusada, que 
não teve a identi-
dade divulgada.

Policiais Mili-
tares do 34º BPM 
(Magé) foram 

acionados para a 
Rua J e encontra-
ram a mulher com 
as mãos ensan-
guentadas.  ao ve-
rificar o local,  os 
agentes avistaram 
a vít ima caída no 
chão já sem vida. 
a mulher teria 
sofrido um sur-
to,  quando ata-
cou o idoso. Ela 
recebeu voz de 
prisão e foi  enca-
minhada a 66ª dP 
(Piabetá).  o caso 
segue sob investi-
gação pela dH da 
Baixada

Mulher ataca 
e mata idoso 
em Magé 

Quatro presos na operação desencadeada por agentes da 64ª DP (São joão de Meriti)

PlanTão
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Sarampo: governo do estado
promove campanha de vacinação 
Começou ontem 

e vai até o dia 25 
a primeira etapa da 
Campanha Nacio-
nal de vacinação 
contra o Sarampo 
(foto) promovida 
pela Secretaria de 
Estado de Saúde 
em parceria com o 
Ministério da Saú-
de. o público-alvo 
será crianças entre 
6 meses de idade 
e 4 anos. Já de 18 
a 30 de novembro, 
o foco serão os jo-
vens adultos entre 
20 e 29 anos. o RJ 
registrou 57 casos 
de sarampo confir-
mados em 2019. 

os objetivos da 
campanha deste 
ano são ampliar a 
cobertura vacinal 
e atualizar a cader-
neta de vacinação 
dos grupos que têm 
maior incidência da 
doença, garantindo 
que estejam com a 
imunização em dia. 
o esquema vacinal 
contra o sarampo 

Bolsonaro afirma que não pretende
acabar com estabilidade de servidor
BRaSÍlia - Em res-

posta a uma matéria 
publicada pelo jornal 
Correio Braziliense, se-
gundo a qual o governo 
pretende acabar com a 
estabilidade do servi-
dor público, o presiden-
te Jair Bolsonaro disse 
ontem não ter feito tal 
declaração em meio as 
discussões do gover-
no sobre a reforma ad-
ministrativa ainda em 
elaboração. de acordo 
com o jornal, a propos-
ta de reforma adminis-
trativa a ser enviada ao 
Congresso Nacional 
previa tal medida.

Bolsonaro criticou 
também uma outra re-
portagem - da Folha de 
S. Paulo - envolvendo 
o presidente em um su-
posto caso de Caixa 2 
durante as campanhas 
eleitorais. o presidente 
classificou as reporta-
gens como “covardia 
e patifaria”. ao deixar 
o alvorada, Bolsonaro 
conversou com alguns 
simpatizantes. 

“de novo, hoje, capa 
do Correio Braziliense 
dizendo que vou acabar 
com a estabilidade do 
servidor. Não dá para 
continuar com tanta 
patifaria por parte de 
vocês. isso é covardia 
e patifaria. Nunca falei 
nesse assunto. Querem 
jogar o servidor con-
tra mim. Como ontem 
(domingo) a Folha der 
S.Paulo queria me ligar 

ao problema em Minas 
gerais. um esgoto a Fo-
lha de S.Paulo”, disse o 
presidente a jornalistas.

“lamento a impren-
sa brasileira agir dessa 
maneira. o tempo todo 
mentindo, distorcendo 
e me difamando. vocês 
querem me derrubar? 
Eu tenho o couro duro. 
vai ser difícil”, acres-
centou. Fonte: agência 
Brasil 

REPRodução/agêNCia BRaSil 

brasil

é oferecido durante 
todo o ano na rede 
pública de saúde. 

SiNtoMAS
os principais sin-

tomas do sarampo 
são mal-estar geral, 
febre, tosse, coriza 
e manchas brancas 
na mucosa oral. a 
doença também pro-
voca conjuntivite e 
se caracteriza por 
apresentar manchas 
vermelhas que apa-
recem no rosto e se 
espalham por todo o 
corpo.  o sarampo 
é uma doença que 
passa com facilida-

de de uma pessoa 
para outra por meio 
da fala, tosse e es-
pirro.

a vacina é con-
traindicada a pesso-
as com suspeita de 
sarampo, gestantes, 
crianças com menos 
de 6 meses e imu-
nocompromet idos . 
Pessoas com alergia 
à proteína lactoal-
bumina, presente no 
leite de vaca, devem 
informar ao profis-
sional de saúde no 
posto de vacinação 
para que recebam a 
dose feita sem esse 
componente.

REPRodução

Concurso de desenho escolherá estampa da nova marca da educação. Em parceria com 
os Correios, Prefeitura inova ao incluir obras de alunos na confecção de timbre postal

a Educação de 
Queimados já 
tem um selo 

oficial para chamar de 
seu. Em parceria com 
os Correios e seguin-
do o tema gerador de 
2019 - ‘Comunicação 
é a arte de Educar para 
Conviver’-, os articu-
ladores de leitura da ci-
dade idealizaram uma 
estampa personaliza-
da que foi lançada na 
quarta-feira da sema-
na passada, em evento 
promovido na sede da 
Secretaria Municipal 
de Educação. Na pró-
xima etapa do projeto, 
um concurso de dese-
nho será realizado en-
tre os alunos da rede 
municipal para esco-
lher uma nova estampa.

a disputa será dividi-
da em três categorias 
de estudantes: os que 
cursam o 4º e o 5º ano; 
do 6º ao 9º e integran-
tes da EJa (Educação 
de Jovens e adultos). 
os autores dos melho-

res desenhos – que de-
vem ser feitos à mão e 
inspirados na impor-
tância da comunica-
ção – serão premiados 
com certificados e me-
dalhas. além disso, ao 
final do concurso, 50 
criações serão escolhi-
das para compor um li-
vro digital.

 REFoRço NAS 
liçõES 

de acordo com as co-
ordenadoras do projeto 
‘a comunicação que 
nos aproxima’, Fabia-
na Menezes e lucila 
Porto, a ideia surgiu 
para reforçar as lições 
ministradas em sala de 
aula. “desde o início 
do ano letivo temos 
resgatado a comunica-
ção por meio de antigos 
meios, como a corres-
pondência. descobri-
mos então que havia a 
possibilidade de fazer 
um selo personalizado 
com o tema deste ano 
e quisemos eternizar 
este momento da nossa 
educação”, declarou a 
docente.

Presente no evento de 
lançamento da estam-
pa, a representante dos 
Correios, aline Soares, 
destacou a importância 
da ação para difundir 

conhecimentos simples 
como a maneira cor-
reta de preencher um 
envelope. “Quase 80% 
dos atrasos na entrega 
de correspondências 

acontecem por erros de 
preenchimento do re-
metente. Por mais que 
a tecnologia seja bené-
fica para a sociedade, 
há certos conhecimen-

tos que não podem ser 
esquecidos, e o uso de 
serviços antigos e efi-
cientes como a comu-
nicação por cartas é um 
deles”, afirmou.

 Estampa personalizada foi lançada em evento na Secretaria de Educação

divulgação/govERNo do ESTado 

Selo personalizado em Queimados 
SecretAriA de coMunicAção 

SociAl dAS PrefeiturAS 
do rio de JAneiro 

durante o encontro, 
alunos e professores 
promoveram apresen-
tações para demons-
trar a importância do 
incentivo ao hábito 
de ler. um deles foi 
Eloá de oliveira (10), 

que vestida como a 
ativista paquistane-
sa Malala Yousafzai, 
encantou a plateia ao 
ler trechos de ‘Mala-
la e seu lápis mágico’ 
e dar suas impressões 
sobre a obra.

“Conheci a história 
na aula de leitura, que 
é minha preferida. 
achei o livro muito 
importante, porque na 
cultura da Malala as 
mulheres não podiam 
estudar, nem traba-

lhar em empregos 
como bombeiros ou 
policiais, só cuidar da 
casa. a luta dela foi 
para mudar isso escre-
vendo cartas para que 
outras pessoas lessem 
e também lutassem”, 

explicou a estudante 
da Escola Municipal 
Monteiro lobato, que 
sonha em ser tenente 
do exército.

ao fim do evento, 
uma esquete inspira-
da na adaptação do 

livro ‘de Carta em 
Carta’ foi apresentada 
pelas articuladoras da 
E. M. Professora Ma-
ria Corágio Pereira 
Xanchão, diane gui-
marães e Jaciara de 
Souza.

Bolsonaro desmente reportagem de jornal 

 leiTura em foco Para incenTivar o hábiTo 
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Volta redonda faz aulão para enem 
Projeto é realizado pela Fundação Educacional e objetivo é preparar estudantes para 
as provas de novembro e facilitar acesso ao ensino superior nas universidades federais

Luis Eduardo
(Luisinho)

Cerca de 230 alunos se inscreveram para acompanhar as aulas 

a Prefeitura de 
volta Redon-
da, através da 

Fundação Educacio-
nal de volta Redon-
da( Fevre) promoveu 
na tarde da quinta-
-feira da semana 
passada, das 13h30 
às 17h30, o segundo 
aulão preparatório 
para alunos do 1º ao 
3º ano do Ensino Mé-
dio, e aqueles que já 
concluíram o Ensino 
Médio, e pretendem 
fazer as provas de fi-
nal do ano do ENEM 
(Exame Nacional do 
Ensino Médio). o 
exame abre as portas 
das universidades fe-
derais, de acordo com 
a classificação e va-
gas. as aulas são gra-
tuitas e ministradas 

por um corpo docen-
te da própria Fevre e 
professores convida-
dos. 

Cerca de 230 alunos 
se inscreveram para 
acompanhar as aulas 
que foram ministra-
das pelos professores 
gilmar de Paula Mata 
(Matemática), ander-
son Couto (História), 
alessandro Carra 
(História), Patrícia 
Costa (língua Portu-
guesa).

o professor e dire-
tor presidente da Fe-
vre, Waldir leonel 
Bedê, comentou a im-
portância da prepa-
ração. “É um proje-
to novo que atende a 
cobrança do governo 
municipal em fazer 
uma educação de qua-
lidade, para os alunos 
adequar os conheci-

mentos adquiridos. 
Esses estudos serão 
muito importantes 
para a vida pessoal e 
profissional de cada 
um”, frisou.

BoA SoRtE 
A toDoS 

o prefeito Samuca 
Silva desejou boa sor-
te a todos os estudan-
tes que estão se pre-
parando para o Enem, 
aproveitando a opor-
tunidade da gratuida-
de e de ter um corpo 
docente de qualidade 
fazendo este trabalho 
com os estudantes 
da rede pública. “Eu 
sou estudante oriun-
do de escola pública. 
Sei da importância 
de uma educação de 
qualidade. Fico feliz 
do nosso governo es-
tar oferecendo essa 

PreParaTório

divulgação/PREFEiTuRa

Semana do idoso em Quatis 
de muita cultura e diversão

Piraí realiza posse do cMAPit

resende abre 52ª exapicor em grande estilo 

sUL-FLUMiNENsE 9

turma da terceira idade cumprirá vasta programação 

divulgação/PMQ

As atrações musicais dão o tom da festa 

- glEiSiaNE CaRvalHo/PMR

os 120 moradores de Quatis 
com mais de 60 anos de idade 
atendidos pelo “Programa ativa 
idade”, uma das atividades da 
prefeitura para o segmento da 
terceira idade, participam, a par-
tir da próxima segunda-feira, de 
uma programação especial em 
comemoração à Semana do ido-
so, e ao dia do idoso, que trans-
correu na terça-feira da semana 
passada. 

as atividades serão realizadas 
através de uma integração com 
os programas da terceira idade 
desenvolvidos pela Prefeitura de 
Porto Real. Em Quatis, o “ativa 
idade” é coordenado pela Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e lazer.

o “Programa ativa idade”, 
da Prefeitura de Quatis, aconte-
ce em dois polos, um deles na 

quadra poliesportiva do bairro 
Mirandópolis, e o outro no gi-
násio municipal do bairro Nossa 
Senhora do Rosário, ambos no 
horário de 7h30m às 8h30m. No 
Mirandópolis, as atividades são 
realizadas às segundas, quartas 
e sextas-feiras. Já no ginásio, 
elas ocorrem às terças e quin-
tas-feiras. ginástica localizada, 

caminhada orientada e alonga-
mento são algumas das ativida-
des oferecidas aos idosos pelo 
programa, cuja equipe é for-
mada pelas professoras de edu-
cação física Fernanda Pinheiro 
e Hilda viana. as professoras 
contam com o auxílio das esta-
giárias Thaís Campbell, Cristina 
Tavares, odilon gusmão e Re-

a 52ª Exapicor (Expo-
sição agropecuária, in-
dustrial e Comercial de 
Resende) edição 2019 foi 
aberta na sexta-feira da 
semana passada com uma 
variedade de shows de re-
nome e prestígio nacional, 
como ‘Jorge & Mateus’, 
‘Kevin o Chris’ e ‘Xande 
de Pilares’. o primeiro dia 
de festas na Área de Ex-
posições começou às 18h, 
com a preserça de diversas 
autoridades. a banda da 
academia Militar das agu-
lhas Negras (aMaN) tam-
bém se apresentou, dando 
o pontapé inicial para o 
evento mais aguardada na 
região.

Mais de 30 nomes da 
cultura municipal e regio-
nal, com diferentes estilos 
musicais, como pagode, 
pop rock, forró e sertanejo, 
entre outros, estão na lista 

de apresentações. dois es-
paços destinados aos shows 
estarão dispostos na Área de 
Exposições, sendo o Palco 
Principal, no qual as atra-
ções principais farão os sho-
ws, e o Palco Resende, que 

abre espaço para as atrações 
locais e regionais. os shows 
no Palco Resende aconte-
cem sempre antes e depois 
das atrações principais du-
rante todos os dias, para não 
deixar ninguém parado.

oportunidade do aulão. 
desejo sorte a todos os 
alunos”, comparou.

 3º AUlão EM 
17 De OuTubrO

um terceiro aulão 

da Fevre já está mar-
cado para 17 de outu-
bro, no Teatro Maestro 
Franklin de Carvalho 
Júnior, no bairro la-
ranjal, no horário de 
13h30 às 17h30, com 

os professores aline 
da Costa (Matemáti-
ca), Elierson Cabral 
(Física), Samantha 
Bonano (Ciências e 
Química), luiz Carlos, 
o Kaká( História).

a posse dos mem-
bros titulares e su-
plentes do Conselho 
Municipal de amparo 
à Pesquisa e inovação 
Tecnológica de Piraí 
(CMaPiT) foi reali-
zada na noite de quar-
ta-feira da semana 
passada, no auditório 
da Secretaria Munici-
pal de Educação.  o 
conselho foi instituído 
pelo decreto nº 4.985 
de 26 de agosto de 
2019 pelo prefeito dr. 
luiz antonio (PdT).  
além da presença dos 
alunos que participam 
do  Projeto de Ro-
bótica da Secretaria 
Municipal de Ciência 
e Tecnologia, a ceri-
mônia de posse con-
tou a participação da 
secretária de Educa-
ção, Sandra Simões; 

da Saúde, Conceição 
Rocha; da agricultura, 
Carla d’Carli; da Cul-
tura, Rogério Nunes e 
do João Roberto ladei-
ra – que representou a 
Secretaria de desenvol-
vimento Econômico e 
Turismo.

o prefeito dr. luiz 
Antonio classificou a 
criação do Conselho 
como um marco para 
Piraí e ressaltou a im-
portância do fundo que 

vai possibilitar financiar 
pesquisas no município 
de Piraí, além de con-
seguir obter recursos fi-
nanceiros.

“as sociedades só 
avançam quando a gen-
te consegue incentivar 
o estudo, a inteligên-
cia, a pesquisa que seja 
voltada para o bem da 
humanidade e, nisso, o 
município de Piraí vai 
contribuir”, disse dr. 
luiz antonio.

Posse aconteceu no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação

Angra terá central de intérprete e guia intérprete

 evento no Clube Aquidabã finalizou a programação 

divulgação/PMaR

Em breve, angra dos Reis 
contará com uma Central de in-
térprete e guia intérprete para 
auxiliar surdos e surdocegos. 
a novidade foi divulgada na 
quinta-feira da semana passa-
da, dia Nacional dos Surdos, 
pela secretária de desenvolvi-
mento Social e Promoção da 
Cidadania, durante o Ciclo de 
Palestras realizado pelo Con-
selho Municipal dos direitos 
da Pessoa com Deficiência. O 
evento aconteceu no iate Clube 
Aquidabã e finalizou a progra-
mação do dia Nacional de luta 
da Pessoa com Deficiência (21 
de setembro).

“além da implantação da 
Central de intérprete e guia 
intérprete, estamos trabalhando 
para trazer, no verão, o Projeto 
Praia para Todos para angra, 
que vai possibilitar que pessoas 
com baixa mobilidade e defici-
ência possam frequentar nossas 
praias. a nossa ideia é, no pri-

meiro momento, levar o projeto 
para a Praia grande e para a vila 
Histórica de Mambucaba. Nos-
sa cidade tem que avançar na 
promoção de espaços e políticas 
públicas inclusivas e isso acon-
tece com debates e capacitações 
como esta”, destacou a secretá-
ria, parabenizando o evento.

a Central de intérprete e guia 
intérprete terá sua sede na Se-
cretaria de desenvolvimento 
Social e Promoção da Cidada-

nia, no São Bento, e vai contar 
com dois servidores aprovados 
em concurso público, que serão 
convocados. Mediante agenda-
mento, os surdos e surdocegos 
poderão solicitar acompanha-
mento em consultas médicas, 
atendimentos jurídicos, audiên-
cias e outras ocasiões necessá-
rias. A prefeitura está finalizan-
do os últimos detalhes para que 
a estrutura entre em funciona-
mento em breve.

divulgação/PMP



É um bom dia para 

compartilhar informações 

com o cônjuge ou com 

uma pessoa importante 

que se liga aos seus 

interesses. Aproveite para expressar 

as suas ideias com objetividade. A 

experiência pede maior organização 

em sua rotina de trabalho.

Você é capaz de perceber 

as oportunidades 

envolvendo amigos 

e projetos que esteja 

desenvolvendo. Os 

caminhos estão abertos e são 

prósperos. Busque solidificar as 

parcerias e entender como cada um 

pode empenhar o seu esforço.

Áries

É um dia ótimo para 

obter bons resultados 

em seu trabalho. O 

ciclo é de mudanças, 

por isso é importante 

inovar a forma de articular as ideias, 

principalmente com uma pessoa 

muito próxima. O seu esforço é 

recompensado.

Touro

É um excelente dia 

para divulgar ideias 

ou informações 

pertinentes a clientes 

ou a uma pessoa 

em especial. O cônjuge consegue 

expressar suas intenções e se sente 

mais otimista. Tenha atenção com 

a ansiedade e com o desejo de 

reconhecimento. Tudo caminha para 

melhor.

Gêmeos

Você obtém bons 

resultados para investir 

ou recebe patrocínio ou 

ajuda, principalmente 

na vida profissional. 

A experiência também colabora com 

resultados para o local de trabalho ou 

para estruturas que envolvem imóveis.

Câncer

Leão

É um dia positivo 

para avaliar a sua 

atuação no trabalho, 

visando a qualidade 

e performance. Esteja 

atento às oportunidades 

que se apresentam. A baixa 

autoestima é um fator que deve ser 

equilibrado e entendido por você.

Virgem

É um excelente dia para 

promover assuntos 

do seu interesse, 

porque acentuam 

o seu desenvolvimento 

pessoal. A experiência pede de você 

consciência sobre as oportunidades e 

favorece o namoro, a autoestima e as 

relações com os filhos.

Libra

É um dia favorável para 

resolver investimentos 

para o imóvel ou para 

assuntos destinados 

a família. Existe a 

necessidade de manter a experiência 

em segredo ou com reserva. Mudanças 

de local de trabalho podem acontecer.

Escorpião

É um dia favorável 

para viajar, estudar ou 

divulgar os seus projetos 

com pessoas que estão 

próximas ou que se 

ligam a eles. Você está 

no caminho certo para ancorar os seus 

projetos, mas deve avaliar as parcerias 

e as possibilidades para realizar as 

metas.

Sagitário

É um bom dia para 

realizar planos 

comerciais e financeiros. 

O céu colabora com 

investimentos ou com 

decisões que estavam “empacadas” 

ou suspensas. Busque mudar o seu 

comportamento em relação a pessoas 

e a situações que não estão sob o seu 

controle.

Capricórnio

É um dia excelente para 

o seu desenvolvimento 

pessoal. Você está 

em destaque e o céu 

favorece os projetos 

e os estudos. Novas 

ideias o levam a refletir sobre a 

vida e lhe trazem questionamentos 

pertinentes ao seu crescimento 

pessoal.

Aquário

Você está numa 

fase de crescimento 

emocional para atuar 

com investimentos 

e crescimento 

profissional. É um excelente dia para 

se aprofundar em suas necessidades e 

tomar decisões prósperas.

Peixes
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Ajude-nos a 
manter 
a cidade
 limpa.

 Não jogue 
lixo nas ruas!
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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hOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 4219/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 
8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 
24/02/2017, hOMOLOGO, o resultado da presente li-

citação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 
103/2019 que objetiva a AQuISIÇÃO DE CAMISETAS 
PARA ATENDER AS CAMPANhAS DE ENFRENTA-
MENTO DO CREAS – CENTRO ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFERÊNCIAS MuNICI-
PAIS, processo administrativo 4219/2019, na condição 

de DESERTA. Ficando desde já autorizado novo proce-
dimento licitatório.

Porto Real, 7 de outubro de 2019
Creusa Pereira Martins Mothé

Secretária Municipal de Assistência Social,
Direitos humanos e habitação

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

A  I N V E S T I R
C        A 
E       Ç  
I   Ã   Ã   
T  Ç   O    
A A      P  S
M       L  A

C   A  I
Ã  N  C

A     E O  I
H G     S  L
N  N      E
I   A     D
R    M    
I        
E   Q U I B E S
D       A 

S A U N A   U  
C     D  P 

E   I 
U      C 

A   N     O 
D    I    L 
L    O R B M E M
A         
R A D I A Ç Ã O  
F         

O H N I H C I B

Para seu pet
Muitas pessoas consideram seu BI-
CHINHO de estimação um verdadeiro 
amigo ou, até mesmo, um MEMBRO 
da família. Pensando nisso, algumas 
empresas resolveram investir em pro-
dutos para melhor atendê-los.

Trajes a rigor para CÃES, incluindo 
smokings e vestidos longos. Sorve-
tes líquidos ou em forma de PICOLÉ 
de sabores variados, como iogurte, 
MANGA, melancia, MAÇÃ e goiaba. 
Um aplicativo para UNIR cães soltei-
ros. Kit de viagens, contendo escova 
para os pelos, brinquedo, RAÇÃO, por-
ta-ração, bebedouro, biscoito, come-
douro, produtos para banho, FRALdA, 
entre outros itens.

PLANOS de saúde, com valores que 
chegam a R$ 300. Cadeirinha para o 
cachorro sentar-se à mesa com a famí-
lia durante as refeições. SAUNA por-
tátil, uma almofada aquecida com ra-
diação infravermelha que não faz mal 
à saúde.

Além disso, já existem estabelecimen-
tos que não só aceitam a entrada de 
animais como também produzem 
dELíCIAS especialmente para eles, 
como sonhos, QUIBES e esfirras, em 
cujo preparo são usados ingredientes 
saudáveis.

 J A G D R T R K C G P
 Y A F I N V E S T I R
 Z C T E Y K Ç J F A F
 H E P X Ç G E P Ç T S
 W I M Q Ã Y Y Ã R N M
 V T Z Ç A I O E P W Ç
 F A A T Y T F I P O S
 S M V R E Q Y Y L V A
 Z F E M R C Z W A X I
 E L A P V M Ã Q N X C
 I P A G D U S E O V I
 T H H G D G B G S M L
 P R N G N W L C G C E
 N K I J G A K H L P D
 S I R P U N M D P H Y
 Ç J I Y Z G Q T U Q N
 E Ç E L F Q U I B E S
 Z M D C X N S A E A S
 B S A U N A S X U F X
 Y L C X J J W D G P W
 T U Z Z J D E X Z I O
 B G K U N T U Ç A C Y
 L A Z O N Y M M D O W
 P D J K B I D M R L U
 B L A R H O R B M E M
 L A U A C H C P B C L
 R R A D I A Ç Ã O Q R
 K F N R U H G T U H L
 Q T I O H N I H C I B
 Q Z G X K G H L I C J

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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FODF
TERMOMETRO

TRIBALSOUR
PIRESALAM

AÃCIL
IOAÇA

GOMASCALÃO

EIRCABID
E

MELANOMAP
CRED

OSEAR
ALONSONACO
FITAESTROF

E

NOC
ASTOSS

IMPUTAOSS
O

CADEBITAR
NAN

ICALADE
ABSTEMIOS

Azedo, 
em inglês

Nome
frequente

entre
árabes

Compul-
são pela
prática
sexual

Haste para
pendurar
roupas no
armário

Atacado
por perse-
guidores

Fernando
(?), piloto 
bicampeão

de F1

Velho (?),
cenário de

filmes
"western"

Composto
gasoso

essencial
à fala

A de dois
versos

chama-se
dístico

Forma da
molécula 
de DNA
(Biol.)

Estrutura
da qual 
se retira 
o tutano

Atribui a 
responsa-
bilidade
de (algo)

Infarto
Agudo do
Miocárdio

(sigla)
Castro

Alves: o
Poeta dos
Escravos

Lançar
retirada 
de conta
bancária

Forma do
barbeador

manual

Duke
Ellington,
músico de
jazz (EUA)

Variedade de banana
cultivada no Brasil
Que não ingerem

bebidas alcoólicas

Oração da
liturgia
católica

Apoio da
xícara 
de chá

Tumor 
de pele 

com alto
potencial
invasivo
(Med.)

Arábica,
karaya e

adraganta
(Indúst.)

Parte 
colorida do
pavão (pl.)
Puro (fig.)

Pedaço;
bocado
Estável,

em inglês

Linguajar
grosseiro
Cosseno
(símbolo)

Pestana
Criação de
Maurício
de Sousa

Sufixo de
"barcaça"
Borda de
chapéu

Sucesso
do Skank
Divisão

hospitalar

Tipo de
tatuagem

Ordem em
bancos de

sangue

(?) da Caixa, evento
imobiliário

Item da
caixa de
primeiros
socorros

Orígenes
Lessa, ro-
mancista

Globo;
esfera
Disfarçados como 
os "black blocks"

Ação de mudar
de lugar

Exigência da LDB
(Educação)

À (?): a maneira de
viver do ocioso

4/sour. 5/gomas. 6/feirão — milena — stable. 10/erotomania. 14/triagem clínica.
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ingredientes

Modo de preparo

BAnAnA coMPridA 
recheAdA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola 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 vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os ca-
marões.
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 re-
serve.
recheie as cascas 
de bananas, inter-
calando a lagosta, 
o pimentão, os ca-
marões, o tomate, 
o peixe e a cebola.
regue com a me-
tade do azeite e 
metade do molho 
de tomate.
feche e envolva 
com papel alumí-
nio.
leve ao forno alto, 
200c, preaqueci-
do por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a 
polpa.
em uma panela, 
esquente o vinho 
e misture o anis es-
trelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a bana-
na desembrulhada 
sem o papel alu-
mínio, mas com a 
casca aberta.
regue o restante 
do molho de to-
mate e sirva.

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

R O X O
  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

07 DE OuTuBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
08/10/2019 – CÓD-PMBR 186.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4437/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Excluir, ANNA MEL DE MELO COSTA, da PORTARIA 
Nº 4277/SEMAD/2019, DE 27/09/2019, publicada no 
Jornal hora h em 28/09/2019.

PORTARIA Nº4438/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
NAGILA SILVERIO LOPES DE MELO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana.

PORTARIA Nº4439/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Excluir, BEATRIZ DE BRITO VIEGAS, da PORTARIA 
Nº 4276/SEMAD/2019, DE 27/09/2019, publicada no 
Jornal hora h em 28/09/2019.

PORTARIA Nº4440/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, LETICIA DE CARVALhO NASCIMENTO, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Segurança Pública 
e Mobilidade urbana. 

PORTARIA Nº4441/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi-
lidade urbana.
BEATRIZ DE BRITO VIEGAS 
LETICIA DE CARVALhO NASCIMENTO

PORTARIA Nº4442/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Excluir, DORINALDO ALVES e AuGuSTO JORGE 
LIRA DE ALMEIDA, da PORTARIA Nº 4274/SE-
MAD/2019, DE 27/09/2019, publicada no Jornal hora 
h em 28/09/2019.

PORTARIA Nº4443/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana. 
DORINALDO ALVES 
AuGuSTO JORGE LIRA DE ALMEIDA

PORTARIA Nº4444/SEMAD/2019 DE 07 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROBERTA FERREIRA BuLhÕES, do cargo em comis-
são de Assessor Estratégico de Gestão Educacional, 
símbolo AEG, da Secretaria Municipal de Educação.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº 4432/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
ONDE SE LÊ: CAROLYNE COELhO DO CARMO;
LEIA-SE: CAROLAYNE COELhO DO CARMO.

ONDE SE LÊ: IAGO BRAGA VIEIRA;
LEIA-SE: YAGO BRAGA VIEIRA. 

ONDE SE LÊ: DIEGO MLIRA DOS SANTOS;
LEIA-SE: DIEGO LIRA DOS SANTOS.

ONDE SE LÊ: TAMIRES NAVARRO DA SILVA;
LEIA-SE: ThAMIRES NAVARRO DA SILVA.

NA PORTARIA Nº 4414/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
ONDE SE LÊ: NATALIA CRISTINA IACK MARTINS;  
LEIA-SE: NAThÁLIA CRISTINA IACK MARTINS.

NA PORTARIA Nº4390/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: LuIZ ESChER TAVARES;
LEIA-SE: LuIZ MARCELO ESChER TAVARES

NA PORTARIA Nº4430/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: JANDIRA TALARICO;
LEIA-SE: JANDIRA ALVES TALARICO 

NA PORTARIA Nº4362/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: RAFAEL MALTA MOREIRA;
LEIA-SE: RAPhAEL MALTA MOREIRA.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60430

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MuNIICPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

CONSELhO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - CME
CÂMARA DE EDuCAÇÃO INFANTIL 
PROCESSO N° 07 /156/2019
INTERESSADO:  CENTRO EDuCACIONAL ROChA 
NETO
PARECER CME Nº 08 /2019

Parecer Favorável, ao CENTRO EDuCACIONAL RO-
ChA NETO a funcionar com Educação Infantil, Creche 
-  idade de 02 a 03 anos e Pré-Escola – idade de 04 
a 05 anos em Regime de Funcionamento Parcial para 
Creche e Pré-Escola.

hISTÓRICO 
O Senhor Valério de Castro Rocha Neto, presidente e 
representante legal da Entidade Mantenedora V. DE 
CASTRO ROChA NETO CENTRO EDuCACAIONAL 
-   CNPJ Nº 32.459.595/0001-34 solicita a autorização 

de funcionamento para atendimento Educação Infantil 
ao CENTRO EDuCACIONAL ROChA NETO, localiza-
do na Rua Sociedade s/nº Lote 24, Quadra B, Bairro 
Itaipu, Belford Roxo, CEP 26.140 – 075- Rio de Janeiro, 
nos Termos da Deliberação CME 16/2008. Atendimento 
a Educação Infantil em regime parcial – Creche de 02 
a 03 anos de idade e Pré-escola de 04 a 05 anos de 
idade. 
O presente processo chega a este Conselho Municipal 
de Educação no dia 11 de setembro de 2019, solicitan-
do Parecer. A Comissão Verificadora da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, de Belford Roxo, designada pela 
Portaria nº. 34/SEMED/2019 de 21 de maio de 2019, 
composta pelos Inspetores Escolares: Franci Rose Ja-
cintho de Oliveira de Araujo   Mat. 10/22622 – Inês dos 
Santos Marin  – Mat.10/44895 e Elaine dos Santos Es-
padeiro - Mat. 10/22621. A referida comissão verificado-
ra compareceu ao estabelecimento de ensino no dia 28 
de maio de 2019, quando constatou que as dependên-
cias físicas assim como as documentações não esta-
vam de acordo com o que dispõe a Deliberação Nº 16/
CME/2008. Diante da impossibilidade da Instituição, no 
momento, em atender o que determina a referida Deli-
beração, a Comissão verificadora estabeleceu o prazo 
de quarenta e cinco (quarenta e cinco) dias para que o 
Representante Legal possa cumprir as exigências le-
gais lavradas em Termo de Visita Especial.   A Comis-
são retorna em 28 de agosto de 2019, constatando que 
todas as exigências documentais e físicas lavradas em 
Termo de Visita Especial de 28/05/2019 foram devida-
mente cumpridas pelo Representante Legal. 
Em 28 de agosto de 2019, após cumpridas todas as 
exigências a Comissão verificadora concedeu ao CEN-
TRO EDuCACIONAL ROChA NETO, PARECER FA-
VORÁVEL ao funcionamento da EDuCAÇÃO INFAN-
TIL em Creche -  idade de 02 a 03 anos de idade e 
Pré-escola – idade de 04 a 05 anos, em regime parcial 
de funcionamento para creche e pré-escola.    

VOTO DO RELATOR
Pela análise efetuada ao que se refere à documentação 
apresentada a este Conselho e considerando o pro-
nunciamento da Comissão Verificadora da Secretaria 
Municipal de Educação de Belford Roxo, apensada ao 
processo, que consta condições favoráveis para que o 
Estabelecimento atenda a sua clientela, propomos ao 
Colegiado que seja CONCEDIDA AuTORIZAÇÃO para 
funcionamento do CENTRO EDuCACIONAL ROChA 
NETO     –  Creche- idade  de 02 a 03 anos e Pré-escola 
– idade  de 04 a 05 anos , em regime parcial de funcio-
namento para creche e pré-escola.
 
CONCLuSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Infantil acompanha o voto do 
Relator.

Belford Roxo,11 de setembro de 2019.
CLAYTON CARNEIRO SILVA – Relator
Antonio Carlos Lustosa
Arlete Santos Salles
Sirlene Clara Dias
Rosangela Garcia

CONCLuSÃO DO PLENÁRIO
O presente Parecer foi aprovado, nos termos da Lei nº 
019 de 11/01/1993 e do Decreto nº 819 de 30 de junho 
de 1997.

 
   SALA DE SESSÕES, 11 de setembro   de 2019.

Denis de Souza Macêdo
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS
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 LEI Nº 4.684 DE 07 DE OuTuBRO DE 2019.
ORIuNDA DO PROJETO DE LEI Nº 065/2019

 
Dispõe sobre inclusão das Festividades Carnavalescas no Ca-
lendário Oficial da nossa Cidade.

 Autor: Vereador Carlos Alberto Curi Chambarelli – CARLÃO 
ChAMBARELLI

FAÇO SABER QuE A CÂMARA MuNICIPAL DE NOVA 
IGuAÇu-RJ, POR SEuS REPRESENTANTES LEGAIS, 
APROVOu E Eu, NOS TERMOS DO § 7º, DO ARTIGO 71, DA 
LEI ORGÂNICA MuNICIPAL, PROMuLGO A SEGuINTE LEI:

Art. 1º Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial de Nova 
Iguaçu das Festividades Carnavalescas a serem realizadas, no 
mês de fevereiro ou março, de acordo com a previsão anual. 
Art. 2º As Festividades Carnavalescas terão por finalidade 
incentivar a cultura tradicional, o lazer, o turismo, a geração 
de emprego e renda, o fortalecimento da imagem positiva da 
Baixada Fluminense, em especial da Cidade de Nova Iguaçu, 
na forma do Plano Municipal de Cultura, aprovado conforme 
Lei Municipal nº 4.704 de 07/03/2018.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

FELIPE RANGEL GARCIA                    
Presidente

   LEI Nº 4.865 DE 07 de OuTuBRO DE 2019
 ORIuNDA DO PROJETO DE LEI Nº 114/2019 

Implementação do Ensino Religioso na Cidade de Nova Igua-

çu.

Autor: Vereador Fernando Bernardes Carvalhal - FERNANDI-
NhO DO MOQuETÁ

FAÇO SABER QuE A CÂMARA MuNICIPAL DE NOVA 
IGuAÇu-RJ, POR SEuS REPRESENTANTES LEGAIS, 
APROVOu E Eu, NOS TERMOS DO § 7º, DO ARTIGO 71, DA 
LEI ORGÂNICA MuNICIPAL, PROMuLGO A SEGuINTE LEI:

Art. 1º O Ensino Religioso, de matrícula facultativa é parte in-
tegrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina 
obrigatória dos horários normais das Escolas Municipais, na 
Educação Básica, sendo disponível na forma NÃO CONFES-
SIONAL, assegurado o respeito à diversidade cultural e religio-
sa do país, vedadas quaisquer formas de proselitismo:
I - observância do caráter laico de acordo com a Constituição 
Federal e do princípio do pluralismo de ideias no ministrar do 
ensino;
II - respeito e valorização da diversidade religiosa;
III - articulação entre Ensino Religioso e os demais aspectos da 
formação escolar, especialmente a formação para a cidadania;
IV - o exercício das funções da Coordenadoria de Ensino Reli-
gioso, cuja composição será aberta aos docentes da rede mu-
nicipal que tenham Curso de Teologia reconhecido pelo MEC;
Parágrafo único. No ato da matrícula, os pais ou responsáveis 
legais pelos alunos deverão expressar se estão conscientes 
da importância e do conteúdo, se desejam que seus filhos ou 
tutelados frequentem as aulas de Ensino Religioso. Caso não 
expressem formalmente, a Secretaria Municipal de Educação 
estará apta e autorizada a ofertar a disciplina.
Art. 2º Só poderão ministrar aulas de Ensino Religioso nas 

escolas oficiais, professores que atendam às seguintes con-
dições:
I - que tenham registro no MEC e de preferência que perten-
çam aos quadros do Magistério Público Municipal;
II - que o ingresso seja mediante o concurso público para pro-
fessor I ou professor II, considerando as exigências de forma-
ção do Artigo 2º, parágrafo III;

III - que tenha graduação em curso de licenciatura plena e 
pós-graduação nas áreas de Ciências da Religião ou Ensino 
Religioso, de caráter não confessional; que tenha Cursos de 
Teologia com comprovação e evidências no histórico escolar 
de ecumenismo e inter-religiosidade.
Art. 3º Fica estabelecido que o conteúdo do ensino religioso 
é atribuição do corpo docente e da coordenação do Ensino 
Religioso, cabendo ao Município o dever de apoiá-lo integral-
mente.
Art. 4º A carga horária mínima da disciplina de Ensino Religio-
so será estabelecida pelo Conselho Municipal dentro das 800 
(oitocentas) horas aulas anuais.
Art. 5º O ensino religioso será oferecido em todas as unidades 
mantidas pelo Município, durante todas as séries do 1º e 2º 
Segmento do Ensino Fundamental.
Art. 6º Caberá ao Sistema Municipal de Ensino, emitir orienta-
ções gerais sobre programa, carga horária e material didático 
e pedagógico a serem utilizados nas atividades de Ensino Reli-
gioso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
e a Base Nacional Curricular Comum.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FELIPE RANGEL GARCIA                    
Presidente
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Time rubro fica a uma vitória do caneco principal da competição

jogo de ida da b1

 Mecão sobe a serra e empata 
 com o frizão em jogo difícil

 MÁRCio MENEZES / aMERiCa Rio

esporte

para ficar com o título. O 
empate levará a decisão 
para as cobranças de tiros 
livres da marca do pênalti.

o gol 
dos man-
d a n t e s 
nasceu 
em um 

desarme na in-
t e rmed iá r i a 
que resultou e m 
passe longo para 
Toshiya. Ele in- vadiu 
a área pela di- r e i t a 
e chutou f o r -

t e , 

sem chances para 
deola, aos 10 minu-
tos.

depois de um pri-
meiro tempo discre-
to, o Mecão voltou 

m e l h o r 
Na primeira partida 

da final da Série 
B1 do Estadual, 

o america desceu a serra 
com um empate (1 a 1) 
do jogo frente ao Fribur-
guense, realizado sábado 
(5), no Estádio Eduardo 
guinle, em Nova Fribur-
go. Toshiya abriu o placar 
para a equipe da casa no 
primeiro tempo, mas 
daniel - depois de 
longo hiato - empa-
tou para o Mecão.

No próximo sá-
bado, as equipes 
se reencontra-
rão no Rio. ao 
Mecão, caberá 
conquistar uma 
vitória simples 

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
para a 
etapa fi-
nal. Com 
as entradas 
de Julinho e 
daniel, que aos 
quatro minutos se ati-
rou para complementar 
cruzamento de Chayene e 
empatar a peleja. 

ficha TÉcnica
FRIBURGUENSE 1 x 1 AMERICA

local/data/Hora: Estádio Edu-
ardo guinle - 05/10/2019 - 15H
Árbitra: Rejane Caetano da Sil-
va
assistentes: lilian Fernandes 

Bruno e andréa izaura Maffra 
Marcelino de Sá
Cartão amarelo: Julio Cesar 
(FaC); Matheus Babi, Car-
los alberto, Chayene e daniel 

(aFC)
Cartão vermelho: Raniel (FaC)
gols: Toshiya aos dez minutos 
do primeiro tempo; daniel aos 
quatro minutos do segundo

>> Friburguense: afonso; Mu-
rillo, Raniel, Julio Cesar e digão; 
dieguinho (Wellington, 41 do 
2º), diego ibraim e Ricardinho; 
Maycon douglas (João vitor, 20 

do 2º), Toshiya (Ziquinha, 41 do 
2º) e dedé. Técnico: Cadão.
>> america: deola; anderson 
Künzel, lucão, Carlos alberto 
e Rafinha; araruama, Miguel 

(Julinho, intervalo), Robinho 
(daniel, intervalo) e Chayene 
(Matias Sosa, 27 do 2º); Pedri-
nho e Matheus Babi. Técnico: 
Ney Barreto.


