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“A cultura, a arte e a educação 
agradecem muito sua página”, elogia 
Criss Massa, o nosso trabalho aqui na 
Resenha Cultural. Professora, baita 
cantora de samba e MPB, ela é filha 
do Betão do ‘Grupo Exporta Samba’. 
Breve, Criss vai nos presentear com 
um belo projeto. Aguardem! Obri-
gado pelo apoio à Resenha e Aquele 
Abraço, Criss Massa! 

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

passarinho azul entrou no clima
Nosso agente mais antigo, Passarinho Azul do 

Bico Preto, resolveu ir até o bar da esquina, no 
bairro aonde mora, tomar uma cervejinha. Afinal, 
o Flamengo acabara de ganhar a Copa Libertadores 
da América pela segunda vez. “Depois de uma vitó-
ria dessa, é só alegria”, vibrou Passarinho.

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

Vereador camuflado bebeu e torceu
De boné, óculos escuro, camisa do Flamengo, 

bermuda e chinelos da marca Havaiana, um vere-
ador da Baixada Fluminense, chegadão a uma cer-
veja & cia, estava pra lá de Bagdá, no mesmo bar 
que o Passarinho bebia. Ele deu socos na mesa e 
xingou os melhores palavrões que pôde durante a 
partida vencida pelo Mengão por 2 a 1. “River é o 
cara...! Aqui é Flamengo porra!”, gritava o rapaz, 
que deixara a mulher em casa para ver o jogo mais 
tranquilo.
****************************************

Quase tirou a roupa por São peladinho
Logo que o árbitro finalizou o jogão lá no Peru, 

o parlamentar, a esta altura ‘mamadaço’, ameaçou 
o mico. “Vou tirar a roupa! Foi promessa que fiz 
a São Peladinho se o meu time amado fosse cam-
peão. Promessa é dívida; tem de ser paga”, disse o 
político quase aos berros.

Ainda bem que a mulher do cara chegou na hora, 
conseguiu colocá-lo no carro e foi embora com o 
doidão deitado no banco de trás. Ficou no ar: São 
Peladinho – que santo é esse? (risos).

Heverton Castro
Nesta quarta (27), o Top-

Shopping recebe o cantor e 
compositor Heverton Castro. 
Heverton é apaixonado por 
música desde a infância. Aos 
15 anos, compôs sua primeira 
canção para participar de um 
festival.

Em 2010, Heverton fez 
um teste para o reality show 
Q’viva The Chosen, de Jen-
nifer Lopez, Marc Anthony e 
Jamie King, no qual foi esco-
lhido dentre todos os cantores 
brasileiros e viajou para Los 
Angeles, onde representou o 
Brasil na atração. A apresen-
tação será às 19h, na praça de 
alimentação, 2º piso. Evento 
gratuito! O TopShopping fica 
na na Av. Gov. Roberto Silvei-
ra 540, Centro – Nova Iguaçu. 
Telefone: (21) 2667-1787.

“os Novos 
delírios de
Brás Cubas”

“A morte é quando fi-
nalmente podemos ficar 
deitados de sapatos”, 
assim começa o exercí-
cio em cena da 107 tur-
ma do Fundamental, ‘Os 
Novos Delírios de Brás 

Cubas’, que conta não a 
sua vida mas sim como 
foi a sua morte de forma 
bem descontraída, con-
temporânea e apresenta  
personagens marcadas 
da literatura brasileira 

que se reúnem no veló-
rio de Brás Cubas. Não 
perca o desenrolar dessa 
história na Sala de Espe-
táculo Amir Haddad às 
19 horas, nos dias 30 de 
novembro e 7 de dezem-

bro. Ingressos: R$ 30 
(inteira); R$ 15 (meia). 
A Sala de Espetáculos 
Amir Haddad fica no Es-
paço Fama (Av. Getúlio 
de Moura, 1302, Centro, 
Nova Iguaçu).

Neste mês de novem-
bro está acontecendo a 
9ª Mostra Teatral da 
Villelarte Produções. 
Mais de 180 alunos, 
entre 4 e 60 anos es-
tarão se apresentan-
do no Teatro Sylvio 
Monteiro (Rua Getú-
lio Vargas, 51, Centro 
de Nova Iguaçu) e no 
auditório do Colé-
gio Recanto do Saber 
(Rua Damas Batista, 
149, Califórnia, bairro 
da periferia de Nova 
Iguaçu).

“Com histórias para 
todas as idades e todos 
os gostos, o público se 
diverte e se emociona 

durante a mostra. Con-
tos baseados na obra de 
Câmara Cascudo, his-
tórias das Arábias, um 
festival de músicas dos 
anos 60 e 70, princesas 
dos contos clássicos, 
dramas contemporâ-
neos e muita comédia. 
Além dos atores, a 
mostra movimenta um 
público estimado de 
1000 pessoas, além de 
gerar renda para mais 
de 30 profissionais di-
reta ou indiretamente”, 
explica o diretor, Feli-
pe Villela, que ao lado 
da esposa, Lili Pardini, 
estão à frente da esco-
la. “Desenvolvemos 

DIVuLGAçãO

Mostra da Villelarte no Teatro Sylvio Monteiro
DIVuLGAçãO

4ª edição do ‘Miss 
plus Size Nacional 

no Rio’

Concurso promovido por 
Eduardo araúju terá con-
correntes de todos os estados 
pela primeira vez

Recentemente, Cléo Pi-
res falou abertamente 
sobre ter engordado 

20 quilos e deu uma lição ao 
comentar o assunto sem ne-
nhum tipo de constrangimen-
to. Destacando que beleza não 
deve estar atrelada a um pa-
drão específico, a fala da atriz 
chama a atenção de como é 
importante a auto-aceitação. 
E é com o propósito de mos-
trar que a beleza feminina é 
ilimitada e não precisa ter um 
rótulo definido, a cidade do 

Rio recebe a quarta edição do 
Concurso Miss Plus Size Na-
cional no dia 30 deste novem-
bro, às 17h, no Novohotel Rio 
Porto Atlântico, na Zona Por-
tuária. Com um recorde no 
número de inscritas, o evento 
reúne musas que desafiam os 
padrões de beleza vigentes. 
A vencedora ganhará 5 mil 
reais, oferecidos pela Hanna 
Flor Store.

Idealizador e criador do 
Miss Plus Size Nacional, 
Eduardo Araúju afirmou que o 
crescimento do concurso tor-
na válida a visibilidade para o 
segmento. Ao mesmo tempo, 

ele considera uma excelente 
oportunidade de quebrar as 
barreiras do preconceito. Ele 
fala sobre as ansiedades e a 
expectativas para a edição 
de 2019 do concurso: “Estou 
muito feliz! É o primeiro con-
curso em nível nacional que 
completou esse Brasilzão de 
meu Deus! A ansiedade mi-
nha e delas é muito grande. 
Vai ser uma grande festa de 
inclusão do amor próprio e da 
pluralidade!”, conta Araúju, 
que também segue firme 
a parceria de sucesso com 
Marcos Salles, diretor geral 
do concurso.

A apresentação do even-
to é do próprio Eduardo ao 
lado de Selminha Sorriso, 
porta-bandeira da Beija-Flor 
e jurada das edições de 2018 
e 2019 do Miss Plus Size 
Rio. O evento tem início às 
17 horas com apresentação 
da cantora Vanessa Oliveira.

O Novohotel Rio Porto 
Atlântico fica na Avenida 
Professor Pereira Reis, 29, 
Santo Cristo, Centro (perto 
da Paróquia de Santo Cris-
to dos Milagres) A produção 
é da ‘Cenário Produções’. 
Reserva de ingressos:  21-
97136-9888.

o trabalho focado no 
processo de formação e 
socialização através da 
arte”, acrescenta Lili.

As apresentações 
começaram no últi-
mo final de semana 
e terminarão no pró-

ximo sábado e do-
mingo. Mais infor-
mações: 976653407 / 
976657572. 
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 a ação ofereceu uma série de serviços aos funcionários da Secretaria de Conservação

prefeitura leva serviços de saúde
a funcionários da Conservação

Secretaria de Comunicação 
Social/ pMBR

A Prefeitura de Belford 
Roxo realizou mais uma ação 
em alusão ao Novembro Azul, 
mês dedicado para reforçar a 
importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de próstata. Dessa vez, aproxi-
madamente 100 funcionários 
da Secretaria Municipal de 
Conservação (sub-prefeituras 
Lote XV e Parque Amorim) 
assistiram palestras e ainda ve-
rificaram pressão arterial, gli-
cose, marcaram ultrassonogra-
fia de próstata, consulta para 
urologista e exame de PSA. Os 
servidores fizeram ainda o teste 
rápido para sífilis, hepatites B e 
C. O evento foi realizado no 
galpão do Lote XV.

De acordo com o prefeito Wag-
ner dos Santos Carneiro, o Wa-
guinho, a Prefeitura tem investi-
do pesado na conscientização do 
Novembro Azul, assim como foi 
no Outubro Rosa. “Realizamos 
uma ação social recheada de ser-
viços no Farrula para a popula-
ção. Mas foi também pensando 
no trabalhador que não tem tem-
po de se cuidar, que fizemos uma 
versão menor dessa ação para os 
funcionários da Conservação, 
Secretaria de maior concentração 
masculina. Na primeira foram 
300 beneficiados e agora mais 
100”, informou Waguinho.

O servidor Julio Moreno da 
Conceição, 58 anos, aprovou 
a ação e chamou a atenção da 

RAFAEL BARRETO/PMBR

importância de realizar os exa-
mes periodicamente. “Devemos 
nos cuidar”, disse. José Maurí-
cio Ramos, 59, não conseguia 
realizar exames de rotina há 
seis meses e descobriu na ação 
que sua glicose estava alta. 
“Graças a ação da Prefeitura 
verifiquei este problema da 
glicose e terei que ter acompa-
nhamento médico”, informou 
José Maurício. De acordo com 
Clovis Santana, 48, também 
funcionário da Conservação, 
os governos anteriores nunca 
tiveram essa atenção com o 
servidor. “Devemos sempre 
cuidar da nossa saúde, pois 
existem muitos casos de morte 
por esse câncer”, resumiu.

O p r e f e i t o 
de Belford 
Roxo, Wag-

ner dos Santos Car-
neiro, o Waguinho, 
inaugurou,na últi-
ma segunda-feira, a 
unidade Básica de 
Saúde (uBS) Ante-
nor Paes Leme Pires 
(seu Nonô), no bair-

ro das Graças, que já 
está funcionando para 
marcação de con-
sultas de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
17h.

A uBS possui nove 
salas (sendo cinco  
consultórios), uma 
sala de triagem e uma 
sala de vacinação. 
O atendimento será 
nas especialidades de 
clínica médica e pe-

diatria. Os morado-
res poderão verificar 
a pressão e glicose. 
Em breve a uBS irá 
oferecer vacinação, 
preventivo, pré-natal, 
além dos serviços de 
odontologia. 

difErEnça no 
atEndimEnto 

Durante a inaugu-
ração, o prefeito Wa-
guinho anunciou mais 

obras para o bairro 
e adjacências. “uma 
nova creche para a 
comunidade já está 
licitada e sua constru-
ção será iniciada esse 
ano ainda. Além dis-
so, iremos asfaltar a 
rua em frente à uBS 
e as ruas Circular e 
Belo Horizonte que a 
população tanto pede. 
O centro vai ganhar 
iluminação de led. A 

praça do bairro das 
Graças já está em seus 
ajustes finais para 
inaugurarmos”, disse 
Waguinho. 

um detalhe, que faz 
toda a diferença no 
atendimento, chamou 
a atenção da deputa-
da federal Daniela do 
Waguinho ao entrar na 
nova unidade. “Logo 
de cada pude ver que o 
espaço está totalmen-

te humanizado. Isso é 
muito importante para 
que as pessoas se sin-
tam acolhidas na hora 
de serem atendidas”, 
destacou a deputada. 
“Já são R$ 8,5 mi-
lhões em emendas que 
a deputada conseguiu  
para investir na Saú-
de de Belford Roxo”, 
acrescentou o secretá-
rio municipal de Saú-
de, Christian Vieira. 

Bairro das Graças ganha uSB
Unidade Básica de Saúde Antenor Paes Leme Pires terá 
atendimento nas especialidades de clínica médica e 
pediatria. Possui nove salas (sendo cinco consultórios), 
uma sala de triagem e uma sala de vacinação

anúncio de mais obras

- o prefeito Waguinho destacou que o Bairro das graças e adjacências serão contemplados com mais obras

Mp vai apurar reforma de praça em itaguaí
Em maio de 2012 a Pre-

feitura de Itaguaí anunciou 
uma “grande intervenção” na 
Praça Vicente Sicarino, no 
centro da cidade, uma obra 
de revitalização que mudaria 
a cara do local. O prefeito 
era Carlo Busatto Junior, o 
Charlinho. Menos de qua-
tro anos depois foi a vez do 
prefeito Wesley Pereira me-

xer no mesmo espaço para 
implantar um tal de “jardim 
vertical”. Agora, três anos 
depois da obra de Wesley, 
que tecnicamente deveria es-
tar na garantia por ter menos 
de cinco anos, Charlinho de-
cidiu gastar mais dinheiro na 
praça. Para uma nova refor-
ma a empresa Infra Constru-
ção de Edifícios vai receber 

R$ 211.152,88 por 90 dias de 
serviços.

Para o vereador André 
Amorim, o correto seria a 
Prefeitura acionar a empresa 
que fez a reforma de 2016, 
porque a obra está na ga-
rantia. O parlamentar enca-
minhou ofício ao Ministério 
Público, para que o caso seja 
apurado. “Não é o caso de 

RAFAEL BARRETO/PMBR

Autora da indicação 
legislativa da obra, a 
vereadora Cristiane 
Guedes agradeceu em 
nome dos moradores 
por mais essa reali-
zação e pela home-

nagem ao seu Nonô. 
“Ele era um morador 
antigo da comunida-
de e sua família toda 
mora aqui. Me acom-
panhou no início das 
obras e sempre que 

podia, ajudava no 
bairro”, lembrou a 
vereadora. 

Moradora do bairro 
há 25 anos, Luiza da 
Silva, 64, está mui-
to feliz com o novo 

posto ao lado de sua 
casa. 

“A população preci-
sava muito dessa uni-
dade, principalmente 
porque temos mui-
tas crianças aqui”, 

disse. Dona Paulina 
Batista, 94, que mora 
há 45 anos no bairro 
das Graças e sua filha 
Cecília Teodoro, 70, 
também concordam 
com Luiza e adora-

ram a homenagem ao 
seu Nonô. “As outras 
unidades de saúde são 
muito distantes. Agora 
temos nossa própria 
uBS bem pertinho”, 
resumiu Paulina.

Homenagem ao morador mais antigo 

contratar nova reforma, mas 
sim de acionar a empresa, 
pois a reforma de 2016 tem 
de ter uma garantia de cinco 
anos”, afirma o vereador.

A licitação aconteceu em 
agosto e a homologação foi 
publicada no dia 30 de se-
tembro. Na semana passada 
a empresa vencedora come-
çou a instalar os tapunes para 
iniciar as obras. O espaço está 
aberto para manifestação da 
Prefeitura de Itaguaí.

    a Praça vicente Cicarino está outra vez em re-
forma, a terceira desde 2012

REPRODuçãO 
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aniversário mais verde

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Iniciativa faz parte das comemorações pelos 29 anos de emancipação de Queimados. Alunos da 
Creche Municipal Vereador Gilberto Peres de Oliveira foram os responsáveis pelo reflorestamento no local.

plantio de 200 mudas da Mata atlântica

um relatório preliminar feito por uma co-
missão da Câmara dos Deputados aponta 
“fragilidade do planejamento e da gestão” do 
Ministério da Educação em 2019, o que “im-
pactou a formulação e implementação das po-
líticas educacionais”. 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, 
sem vetos, a lei que modifica o Estatuto de 
Defesa do Torcedor e altera artigos que tra-
tam de punições às torcidas organizadas. A 
nova lei foi publicada ontem no ‘Diário Ofi-
cial da união’(DOu). 

Às vésperas da Black Friday, a Comissão de Defesa dos Direitos do 
Consumidor da Assembleia Legislativa do RJ alerta para os riscos das 
transações eletrônicas. A popularização do e-commerce e das maquini-
nhas de cartão trouxeram facilidade na hora da compra, mas o momen-
to do pagamento passou a exigir ainda mais cuidado. O país é o terceiro 
no número de fraudes virtuais, segundo dados do Serasa. Pesquisa da 
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito (SPC) revela que 8,9 milhões de brasileiros 
foram vítimas de fraude no país, no levantamento feito entre março de 
2018 e 2019. Destes, 41% tiveram seus cartões de créditos clonados. 

alerj alerta os riscos na Black Friday 

ação em Meriti i
No próximo domingo, 

das 9h às 18h, acontece o 
5º Viva São João. Numa 
iniciativa do Fórum da Co-
marca de São João de Me-
riti, o evento, que acontece 
na Praça dos Três Poderes, 
vai mobilizar vários setores 
da sociedade para um dia 
de ação social. 

Já ganhou
Segundo o elizeupires,com, 

o futuro incerto de Noel no 
ninho tucano deixa aliados do 
prefeito Diogo Balieiro Diniz 
(DEM), em clima de já ga-
nhou. Eles não acreditam que 
irá se repetir o que ocorreu em 
2008, quando José Rechuan 
Junior derrotou Silvio de Car-
valho, que tentava a reeleição.

A secretária em exer-
cício de Desenvolvi-
mento e Direitos Huma-
nos do estado, Fernanda 
Titonel, anunciou que o 
estado do Rio de Janeiro 
vai reformar os equipa-
mentos de enfrentamen-

to à violência contra a 
mulher para melhor aco-
lher as vítimas de agres-
sões. 

“Fizemos um levanta-
mento de todos os equi-
pamentos e vamos alo-
car recursos humanos, 

conforme a necessidade 
de cada espaço”, disse 
a secretária. O primeiro 
a receber reparos será 
o Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher 
(Ciam Márcia Lyra), no 
centro do Rio. A sede da 

Subsecretaria de Estado 
de Políticas para as Mu-
lheres, que funciona jun-
to ao Conselho Estadual 
dos Direitos da Mulher, 
no centro, também será 
reformada e ganhará re-
forço na equipe.

RJ declara guerra à violência contra a mulher 

DIVuLGAçãO/LuIS HENRIQuE VICENT

direTo ao PonTo

A Prefeitura faz o serviço para manter as 
vias limpas, mas alguns moradores insis-
tem em sujar. A imagem da  coluna retrata o 
exemplo da falta de educação de muitos cida-
dãos. Na Travessa Luiz Sobral em frente ao 
número 6, em Tomazinho, na Vila Humaitá, 
uma montanha de entulho causa transtornos 
e coloca pedestres na zona de risco de serem 
atropeladas. 

“A quantidade de entulhos está duas vezes 
maior. A prefeitura veio e retirou. Agora se 
encontra no mesmo lugar,  quase no meio da 
rua e tem caquinhos”, relata uma moradora, 
afirmando que quando so carros passam um 
ao lado do outro voam pedras que podem ferir 
quem estiver transitando na via. 

nos bairros

Montanha de entulhos em rua da Vila Humaitá, em São João de Meriti

horahmunicipios@gmail.com Terremoto mata pelo
 menos seis pessoas

alBÂnia - Pelo me-
nos seis pessoas morreram 
e cerca de 300 ficaram fe-
ridas após um terremoto 
de magnitude 6,4 na es-
cala de Richter atingir na 
madrugada de ontem a Al-
bânia. Vários edifícios de-
sabaram e as autoridades 
procuram agora sobrevi-
ventes nos escombros.

O presidente da Al-
bânia, Ilir Meta, afirmou 
que a situação na cidade 
de Thumane, mais próxi-
ma do epicentro, é “muito 
dramática” e que são fei-

 REPRODuçãO/FACEBOOK 

mundo

tos todos os esforços para tirar 
vítimas dos escombros. A por-
ta-voz do ministério da Defe-
sa, Albana Qehajaj, disse que 
dois corpos foram retirados de 
um prédio que desmoronou na 
cidade portuária de Durres, a 
33 quilômetros de Tirana, ca-
pital do país.

um homem de 50 anos 
morreu ao se atirar de um 
prédio, em pânico, na cidade 
albanesa de Kurbin. No total, 
três mortos foram registados 
em Durres, dois na cidade de 
Thumane, no norte, e uma em 
Kurbin.

prefeita cassada pagou verbas 
rescisórias do marido 

“Quando notei o valor 
na minha conta entrei em 
contato com servidores pra 
que me orientem quanto ao 
estorno, pois sabedora que 
sou do planejamento quanto 
ao pagamento dos funcioná-
rios, não concordo com esse 
pagamento fora de hora”. A 
declaração é da ex-prefeita 
de Silva Jardim, Maria Dal-
va do Nascimento, a Cilene, 

que deixou o cargo há um 
mês, cassada que foi pela 
Justiça Eleitoral. Ela disse 
isto através das através das 
redes sociais, após a veicu-
lação da matéria “Prefeita 
cassada de Silva Jardim não 
precisou esperar muito para 
receber: interino mandou 
pagar mais de R$ 70 mil a 
ela”, veiculada na semana 
passada.

diversos serviços ii
A população vai usu-

fruir de diversos serviços, 
com muita praticidade e 
num único local. Também 
apoiam a ação, além da 
Prefeitura, a Justiça Fede-
ral, a Justiça Eleitoral, o 
Exército, e a Polícia Militar 
(21ºBPM). A edição é aber-
ta a toda população do RJ. 

expectativa i
Em Resende, município 

do Sul Fluminense, o ex-
-prefeito Noel de Carvalho, 
do PSDB, poderá  ter de 
abrir mão de uma candi-
datura a prefeito em 2020 
e lançar o filho, o também 
ex-prefeito Silvio de Car-
valho, possivelmente pelo 
PDT.

Natureza, diversão 
e aprendizado 
marcaram mais 

um dia de comemora-
ções pelo aniversário de 
Queimados, na Baixada 
Fluminense. uma ‘Ação 
Ambiental’, realizada na 
manhã de ontem, promo-
veu o plantio de 200 mu-
das de árvores nativas da 
Mata Atlântica no Horto 
Municipal Luiz Gonzaga 
de Macedo. Os alunos da 
Creche Municipal Verea-
dor Gilberto Peres de Oli-
veira foram os responsá-
veis pelo reflorestamento 

no local.
A ação, que contou 

com músicas, brincadei-
ras, lanches e doação de 
ervas e plantas, foi pro-
movida pela Prefeitura de 
Queimados, por meio das 
Secretarias Municipais de 
Ambiente e Defesa dos 
Animais, Educação e de 
Desenvolvimento Rural e 
Agricultura.

A pequena Vitória 
Cristine, de apenas qua-
tro anos foi uma das alu-
nas da creche a deixar sua 
marca no Horto Munici-
pal. “Hoje eu estou muito 
feliz, pois é um dia muito 
especial. É a primeira vez 
que eu vou plantar uma 

árvore”, disse a aluna 
com sua muda na mão.

Participando do plantio 
de mudas ao lado dos alu-
nos no Horto, o Prefeito 
Carlos Vilela destacou a 
importância da presen-
ça das crianças no even-
to. “Eles são o futuro do 
nosso planeta e por isso 
temos que ensiná-los des-
de pequenos a cuidar no 
meio ambiente”, declarou 
o gestor, ao lado do vice-
-prefeito Machado Laz.

oPção dE
 turiSmo 

ECológiCo
Recuperado e revitali-

zado pela atual gestão pú-

 os pequenos ambientalistas da creche deixaram sua marca no Horto municipal

 IGOR LIMA/DIVIuLGAçãO/PMQ

blica, o Horto, localizado 
na Av. Eduardo Celidô-
nio, 1242, Vila Cararim, 
é dedicado a frequenta-
dores de todas as idades, 
sozinhos ou em grupos, 
como uma oportunidade 
de lazer ao ar livre dentro 

do município. O horário 
de funcionamento é das 
8h às 17h, de domingo a 
domingo, incluindo feria-
dos.

O espaço, que vem 
se consolidando como 
uma alternativa local 

para fazer trilhas, eco-
piqueniques e cami-
nhadas, recebe cerca 
de 100 novas mudas de 
plantas por semana, de 
acordo com a Secretá-
ria da Pasta, Gabriela 
Chernicharo.
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Fluminense vai trabalhar a
pontaria, promete Marcão Vasco tem estados unidos como 

rival pelo meio-campo Guarín

 treinador lamentou o desperdiçar nas várias 
oportunidades criadas

/ MAILSON SANTANA/FLuMINENSE)

O Fluminense derrotou o 
CSA por 1 a 0 em Maceió na 
noite de segunda-feira (25) e 
conseguiu deixar a zona de re-
baixamento. Porém, o risco 
de queda continua existindo e 
o próximo desafio já será um 
duelo contra o Palmeiras, que 
divide a segunda posição com o 
Santos, ambos com 68 pontos. 
O duelo está programado para 
amanhã quinta-feira, às 19h30, 
no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Sabendo da necessidade de 
pontuar em casa, o Fluminense 
vai tentar aproveitar o pouco 
tempo entre os jogos para corri-
gir um problema que ficou mui-
to evidente contra o CSA: a falta 
de pontaria. Depois de abrir 1 a 
0 o time carioca criou diversas 
oportunidades de ampliar a van-
tagem e ter um dia um pouco 
mais tranquilo no Nordeste. Po-

rém, desperdiçou todas as chan-
ces que apareceram.

“Nós poderíamos ter amplia-
do o marcador e ter tido uma 
vitória melhor, principalmente 
depois que conseguimos abrir o 
placar. Vamos continuar traba-
lhando para que essas chances 
que venham aparecer nas próxi-
mas partidas, estejamos prepara-
mos para convertê-las em gols”, 
disse Marcão.

“Nós sabemos que precisa-
mos corrigir alguns erros, como 
esta questão das finalizações, 
e vamos trabalhar muito para 
isso”, disse o volante Allan.

A delegação retornou ontem 
do Nordeste e os jogadores fo-
ram liberados em seguida. Nesta 
quarta-feira o plantel vai trei-
nar na parte da tarde e Marcão 
definirá o time para enfrentar o 
Verdão.

A diretoria do Vas-
co já começa a tra-
balhar de olho na 
próxima temporada, 
mesmo sem saber se 
o time vai conseguir 
ou não uma vaga na 
Copa Libertadores. 
A ordem é tentar ga-
rantir a permanência 
dos atletas que es-
tão nos planos para 
2020. Tendo caído 
nas graças da torci-
da mesmo chegando 
no meio do ano, o 
volante colombiano 
Freddy Guarín foi o 
primeiro a ser pro-
curado e já abriu ne-
gociações.

Guarín não quis 

 volante tem contrato até 31 de dezembro deste ano, mas não sabe se fica no Brasil 

 RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Titular nas con-
quistas do Bra-
sileirão e da 

Libertadores, o zaguei-
ro Pablo Marí espera 
seguir levantando ta-
ças com o Flamengo. 
Em entrevista coleti-
va concedida ontem, o 
espanhol falou sobre 
as expectativas para 
o Mundial de Clubes, 
que ocorre em dezem-
bro, mas ressaltou que 
o Rubro-Negro ainda 
pensa em somar pontos 
na competição nacional. 
“Temos muita vontade 
de seguir dando vitórias 
para nossos torcedores. 
Temos um grupo mui-
to profissional, vamos 
seguir trabalhando para 
chegar ao maior número 
de vitórias no Brasilei-
ro. Logo vamos pensar 
no Mundial”, afirmou 
Pablo Marí.

O zagueiro do Fla-
mengo ainda comentou 
sobre um possível con-
fronto com o Liverpool 

na decisão do Mundial. 
“O Liverpool é um 
dos melhores times do 
mundo. Vamos lutar 
para chegar na final e 
tentar ganhar a compe-

acertar bases salariais 
em um primeiro mo-
mento e muito menos 
o tempo de duração de 
contrato. Ficou de re-
tornar para a segunda 
conversa com a res-
posta que considera 
ser a mais importan-
te: se deseja ou não 
permanecer no Brasil. 
Isso porque o joga-
dor nunca escondeu 
o desejo de defender 
um time nos Estrados 
unidos, o que só não 
aconteceu em agosto 
por questões contra-
tuais.

“Nós estamos tra-
balhando para manter 
o Guarí, pois é um jo-

gador que se adaptou 
bem ao clube. Porém, 
depende muito mais 
da vontade do atle-
ta e creio que vamos 
ter mais uns capítulos 
daqui para frente”, 
disse o diretor de fu-
tebol do Vasco, Mario 
André Mazzucco, em 
entrevista à “Rádio 
Brasil”.

um novo encontro 
entre as partes deve 
acontecer nos próxi-
mos dias. Outro es-
trangeiro que vem ne-
gociando a renovação, 
porém, com um acor-
do muito mais próxi-
mo de acontecer, é o 
zagueiro colombiano 

Oswaldo Henríquez. 
Ele, assim como Gua-
rín, tem vínculo so-
mente até o próximo 
dia 31 de dezembro.

Alheio ao que vem 
sendo feito para 2020, 
o técnico Vanderlei 
Luxemburgo define 
nesta quarta-feira o 
time para o duelo com 
o São Paulo, previsto 
para esta quinta-feira, 
às 20h, no Morumbi, 
em São Paulo, pela 
35ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. Logo 
após a atividade desta 
quarta-feira acontece 
a viagem da delega-
ção vascaína para a 
capital paulista.

 defensor é um dos destaques do sistema defensivo do time em duas competições na temporada 

Zagueiro pablo Marí projeta 
possível jogo com liverpool 

flamengo

tição. Demonstramos 
que em um jogo pode 
acontecer qualquer coi-
sa”, declarou.

Para ter a chance de 
enfrentar o Liverpool, o 

Flamengo terá que sair 
vencedor na semifinal, 
marcada para o dia 17 
de dezembro. O adver-
sário da equipe de Jorge 
Jesus será definido no 

confronto entre Al-Hi-
lal, da Arábia Saudita, e 
Esperánce, da Tunísia.

Enquanto o Rubro-
-Negro não embarca 
para o Catar, o foco 

segue no Campeonato 
Brasileiro. Nesta quar-
ta-feira (27), a equipe 
enfrenta o Ceará no Ma-
racanã pela 35ª rodada 
da competição.

“Pode acontecer qualquer coisa”, disse o espanhol em entrevista
/ CMVRJ



   GERAL quARTA-fEiRA, 27 dE nOvEmBRO dE 2019

Conheça os ‘14 mandamentos’ 
do aliança pelo Brasil
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Nova legenda tem família e arma como diretrizes
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

ParTido do bolsonaro STF

Reunião sobre peC da 2ª instância 
termina sem acordo no Congresso
PEDRO FRANçA/AGêNCIA SENADO

maia e alcolumbre se reuniram com o ministro Sergio moro para falar sobre 
prisão em segunda instância

A reunião que estava marca-
da para ontem, terça-feira (26), 
entre líderes do governo na Câ-
mara e no Senado para definir 
qual seria a estratégia para que 
as prisões após condenação em 
segunda instância, terminou 
sem um acordo. Os parlamen-
tares decidiram que vão esperar 
a Câmara dos Deputados montar 
o calendário com os prazos para 
a tramitação da proposta que tra-
mita na Casa para, depois, defi-
nirem qual será a proposta que 
será apoiada.

O assunto foi discutido entre 
os presidentes das casas legisla-
tivas, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
e Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
pelo menos mais 19 deputados 
e 26 senadores e o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Ser-
gio Moro. Entre os participantes 
estavam a presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado, Simone Tebet 
(MDB-MS) e o deputado Eduar-

do Bolsonaro (PSL-SP), filho do 
presidente Jair Bolsonaro e líder 
do PSL na Câmara.

Hoje há duas opções para que 
os condenados em segundo grau 
voltem a cumprir pena antes do 
trânsito em julgado, termo jurí-
dico usado quando os réus po-
dem permanecer em liberdade 
até a análise dos últimos recur-
sos possíveis antes da prisão.

uma delas é uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que tramita na Câmara. Essa 
PEC altera os artigos 102 e 105 
da Constituição e, com essa mu-
dança, os recursos especiais e 
extraordinários apresentados 
ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) seriam transfor-
mados em ações independentes.

Na prática, o que seria feito 
seria uma mudança do que é 
o trânsito em julgado hoje, de 
modo que condenados em se-
gunda instância já começassem 

a cumprir pena. Caso a PEC seja 
aprovada, o processo até poderá 
seguir para o STF ou STJ, mas 
por meio de uma nova ação.

Por se tratar de emenda à 
Constituição, a PEC deverá ser 
submetida a dois turnos de vota-
ção e só será aprovada se tiver o 
apoio de pelo menos três quin-
tos da Casa. Essa quantidade de 
deputados é chamada de maio-
ria qualificada e corresponde a 
308 dos 513 deputados.

A outra opção para retomar 
a prisão após condenação em 
segunda instância é um proje-
to de lei (PL) que tramita no 
Senado. Embora mais rápido, 
a alternativa é considerada me-
nos segura, pois ela modifica o 
artigo 283 do Código de Pro-
cesso Penal (CPP), especifica-
mente na parte da prisão sobre 
execução da pena, e iria contra 
o princípio da presunção de 
inocência. (Fonte: Último Se-
gundo - iG @)

Ao ingressar em um parti-
do, os filiados assumem 
as bandeiras levantadas 

pela legenda e se comprometem 
em seguir a cartilha durante o 
mandato, criando projetos de 
lei e planejamentos executivos 
conforme o plano geral. No par-
tido Aliança Pelo Brasil, criado 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
os políticos devem acompanhar 
o desejo do porte de armas, da 

religião ocidental cristã e da de-
mocracia. Ao todo, o estatuto da 
nova sigla possui 14 princípios.

Desde que deixou o Partido 
Social Liberal (PSL), Bolsonaro 
deu encaminhamentos à funda-
ção da nova sigla, incluindo suas 
diretrizes. uma das questões que 
ficou de fora das diretrizes foi a 
defesa do meio ambiente.

O apoio ao “agronegócio sus-
tentável” é a linha que mais se 
aproxima do discurso ambien-
talista dentro da perspectiva do 

Aliança Pelo Brasil. 
Confira abaixo as regras que 

os filiados do partido de Bolso-
naro devem seguir. 

I – defesa da democracia, da 
soberania popular e da represen-
tação política;

II – respeito aos valores cul-
turais e religiosos e à identidade 
do povo brasileiro;

III – defesa da vida e do direi-
to à legítima defesa, inclusive 
através da garantia do acesso às 
armas, como seu corolário ne-

cessário;
IV – defesa da família como 

núcleo essencial da sociedade e 
do direito de os pais educarem 
seus filhos segundo suas pró-
prias convicções morais e reli-
giosas;

V- proteção da infância e de 
qualquer tentativa ou ideologia 
que busque a erotização das 
crianças ou o desvirtuamento de 
condição natural e da formação 
de sua personalidade;

VI – combate ao crime, à im-

punidade e a tentativas de legali-
zação das drogas ilícitas;

VII – a garantia da ordem so-
cial, moral e jurídica, e a defesa 
da segurança de todos;

VIII – promoção da educação 
voltada ao desenvolvimento hu-
mano nos campos social, moral, 
cultural e material;

IX – fortalecimento das insti-
tuições de Estado, com garantia 
de voz ao povo;

X – promoção de governos 
responsáveis e desburocratiza-

dos e da limitação do poder
XI – promoção da economia 

livre, com garantia do direito à 
propriedade privada, e respeito 
às famílias e aos pequenos em-
preendedores

XII – fortalecimento da segu-
rança pública nacional;

XIII – apoio à agricultura e ao 
agronegócio sustentável;

XIV – apoio à industrialização 
de matérias primas do país.

(Fonte: Último Segundo - iG 
@)

Ministro Fachin vota para tornar 
Renan Calheiros réu no STF
ABR

 Julgamento foi suspenso na Segunda turma e será retomado em 3 de dezembro

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Edson Fachin 
votou ontem (26) para tornar o 
senador Renan Calheiros (MDB-
-AL) réu em um dos processos da 
Operação Lava Jato pelos crimes 
de corrupção e lavagem de di-
nheiro. Apesar da manifestação 
do ministro, que é relator do caso, 
o julgamento foi suspenso na 
Segunda Turma da Corte e será 
retomado no dia 3 de dezembro.

O colegiado julga denúncia 
apresentada em 2017 pela Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR), que foi baseada na dela-
ção premiada do ex-presidente da 
Transpetro, empresa que perten-
cia à Petrobras na época.

Nos depoimentos, Sérgio Ma-
chado disse que Calheiros e ou-
tros políticos do partido teriam 
recebido valores de empresas que 
tinham contratos da estatal para 
repassar a diretórios do MDB. De 
acordo com a acusação, os supos-
tos repasses teriam ocorrido por 

meio de doações eleitorais a três 
diretórios, do MDB no Tocantins 
e Aracaju e do PSDB em Ala-
goas, em troca de benefícios na 
Transpetro.

Ao proferir seu voto, Fachin 
entendeu que há indícios dos cri-
mes, mas somente no repasse fei-
to ao diretório de Tocantins. Nos 
casos envolvendo os demais dire-
tórios, não há provas suficientes 
para abertura da ação penal con-
tra o senador.

Segundo o ministro, em 2010, 
a empresa NM Engenharia e Ser-
viços, cujos sócios também assi-
naram delação, repassou R$ 150 
mil em forma de doação eleitoral 
oficial ao diretório de Tocantins, 
após solicitação de Renan Calhei-
ros. A doação foi direcionada a 
um apoiador do senador, o então 
deputado Leomar Quintanilha.

“Renan Calheiros e Sergio Ma-
chado ajustaram o pagamento da 
vantagem indevida, por meio de 
doação oficial ao diretório esta-

dual do Tocantins, do MDB, em 
2010. Sergio Machado ao seu tur-
no, com vontade livre e conscien-
te, solicitou a administradores da 
NM Engenharia o pagamento da 
vantagem indevida ao diretório 
político indicado por Renan Ca-
lheiros”, afirmou o relator.

dEfESa
A defesa do senador negou as 

acusações e afirmou que a denún-
cia contra o senador foi feita pelo 
ex-procurador Rodrigo Janot an-
tes do término da investigação 
pela Polícia Federal.

“A própria Polícia Federal, 
de forma expressa, disse que as 
provas não comunicam entre si 
e que elas são desencontradas”, 
afirmou Luiz Henrique Alves, 
advogado do senador.

Ainda faltam os votos dos mi-
nistros Gilmar Mendes, Celso de 
Mello, Ricardo Lewandowski e 
Cármen Lúcia. (Fonte: Agência 
Brasil)
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3N e bando são mortos pela polícia
7Polícia

Editoria de 
Polícia

Traficante mais procurado do R, que estava escondido em sítio na Região Metropolitana, era monitorado 
há cerca de mês. Operação conjunta conjunta da PM com a Civil estourou bunker dos criminosos

fim da linha

REPRODuçãO/REDE SOCIAL 

Sobrinho de Naldo Benny é 
morto em operação na Maré 

Considerado um dos 
criminosos mais pe-
rigosos do RJ, o trafi-

cante Thomas Jhayson Vieira 
Gomes, de 26 anos (foto), co-
nhecido como 3N, foi morto, 
na manhã de ontem em Ita-
boraí, na Região Metropolita-
na do Rio, durante uma ação 
conjunta entre o 7º BPM (São 
Gonçalo) e a Coordenadoria 
de Recursos Especiais (Core) 
da Polícia Civil. 

Outros cinco integrantes 
do ‘Bonde do 3N’  (‘Bonde 
do Corinthians’) que estavam 
escondidos junto com o trafi-
cante também foram mortos 
na operação. 3N chefiava o 
tráfico de drogas no Com-
plexo do Salgueiro, em São 
Gonçalo. O Disque Denúncia  
(2253-1177) oferecia uma re-
compensa de R$ 20 mil para 
quem desse informações pela 
sua captura. Contra ele havia 
cinco mandados de prisão, 
entre eles um por tráfico de 
drogas e dois por associação 
para o tráfico.

monitorado Há 
quaSE um mêS 

De acordo com a Polícia 

Civil, 3N era monitorado há 
cerca de um mês e foi locali-
zado no imóvel que funciona-
va como esconderijo e ponto 
de encontro do bando. Com a 
chegada dos agentes, os trafi-
cantes teriam reagido e houve 
confronto, que resultou na mor-
te de Thomas e outros cinco 
comparsas. Quatro fuzis, quatro 

pistolas, granadas e diversos 
carregadores foram apreendi-
dos com o grupo.

Além de Thomas, também 
morreram na operação o segu-
rança do traficante, Alexandre 
de Souza Lima, o Xandinho, e 
Luiz Ricardo Monteiro Cunha, 
o Ricardinho, seu braço direito 
e segurança pessoal. Os agentes 

encontraram o traficante e seus 
soldados, num sítio no bairro de 
Cabuçu, após um trabalho de 
inteligência. 

intEgrantE do 
Comando
 vErmElHo 

Thomas Jhayson começou a 
vida no crime como integrante 

da facção Comando Vermelho 
(CV), onde era como 2N ou 
Neném. Após mudar de facção 
e com a morte do comparsa 
Antonácio do Rosário, o Schu-
maker, que comandava o tráfi-
co no Jardim Catarina, em São 
Gonçalo, ele mudou o apelido 
para 3N em referência ao Ter-
ceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com investiga-
ções da Polícia Civil, Schu-
maker e cinco de seus seguran-
ças teriam sido mortos porque 
o traficante não aceitou migrar 
com 2N para a outra organi-
zação criminosa. O chefe do 
Salgueiro é apontado como um 
dos responsáveis pela morte do 
comparsa.

Dois suspeitos foram 
mortos e outros três presos 
durante operação da Polí-
cia Militar para reprimir o 
crime organizado no Com-
plexo de Comunidades da 
Maré, na Zona Norte do 
Rio. Participaram da ação 
as unidades do Coman-
do de Operações Espe-
ciais (COE) – Batalhão de 
Ações com Cães, do Ba-
talhão de Operações Po-
liciais Especiais (BOPE), 
do Batalhão de Polícia 
de Choque (BPChq) e do 
Grupamento Aeromóvel 
(GAM).

A PM informou que 
durante as incursões, cri-
minosos armados atira-
ram contra os policiais 
na Comunidade Vila do 
João e houve confronto. 
um suspeito foi atingido 
e socorrido ao Hospital 
Federal de Bonsucesso, 
onde não resistiu aos feri-
mentos, com ele foi apre-
endida uma pistola, um rá-
dio comunicador e quatro 
cadernos de anotações do 
tráfico.

Na comunidade da Bai-
xa do Sapateiro também 
houve confronto. um se-
gundo suspeito foi atingi-
do e também foi socorrido 

ao Hospital Federal de 
Bonsucesso, onde tam-
bém não resistiu. Com ele 
foram apreendidos uma 
pistola e cinco rádio co-
municadores. Outros três 
criminosos com manda-
dos de prisão em aberto 
foram presos. 

Na ação, foram apreen-
didos um fuzil, duas pis-
tolas, 20 munições, seis 
cadernos de anotações do 
tráfico, sete rádios comu-
nicadores com três bate-
rias sobressalentes, um 
carregador contendo dez 
munições, sete bases de 
rádio, um coldre, dois por-
ta carregadores, uma capa 
de Colete e 26 tabletes de 
maconha.

Cantor SE
 manifESta naS 
rEdES SoCiaiS

um dos dois mortos da 
operação no Complexo da 
Maré é sobrinho do cantor 
Naldo Benny. A assessoria 
do hospital informou que 
ele foi identificado pela 
família como sendo Den-
nis Brito (foto), sobrinho 
de Naldo. Em comunica-
do, a assessoria do funkei-
ro afirmou que Dennis foi 
baleado e morto na comu-

nidade Vila dos Pinheiros.
“Naldo está profunda-

mente abalado, pois era um 
sobrinho querido. Naldo 
está muito triste. E junto da 
mãe do Dennis, sua irmã 
Soleide, Naldo sempre foi 
muito próximo a essa irmã. 
Ele amava o Dennis. A fa-
mília está completamente 
sem chão”, comunicou. 
Naldo também foi às redes 
sociais manifestar pesar. 
“Dennis eu te amo! Des-
cance [sic] em paz. Que 
dor no coração meu Deus! 
Saudades...”, escreveu.

 RICARDO MORAES/REuTERS

Jefferson Damasio Lu-
chetti, conhecido como 
Kim do Babi, em Belford 
Roxo, é apontada pela po-
lícia como líder de uma 
das milícias mais fortes 
da região, no bairro Babi. 
Ele o comparsa identifi-
cado como João José de 
Souza Malaquias foram 
presos na noite da última 
segunda-feira por agen-
tes da 54ª DP (Belford 
Roxo). 

O paramilitar estava 
no Condomínio Jardim 

Babi, localizado na Rua 
Isopo, que funciona como 
uma espécie de reduto do 
grupo paramilitar, com 
outro comparsa, que tam-
bém foi preso. João José 
de Souza Malaquias foi 
preso em flagrante por re-
ceptação e posse ilegal de 
armas de fogo.

A milícia do Babi, de 
acordo com as investiga-
ções, é considerada uma 
das mais fortes da região. 
Kim era investigado em 
diversos inquéritos por 

integrar organização cri-
minosa, integrar milícia 
privada e homicídio, além 
de roubos de carga.

Outras milícias da re-
gião, como a do bairro 
Nova Aurora, também ti-
veram líderes presos em 
novembro pela mesma 
delegacia. O ex-presiden-
te da Câmara de Belford 
Roxo, Marcinho Bombei-
ro, foi preso acusado de 
ser mandante de homicí-
dios e de liderar o grupo 
paramilitar local. 

Civil captura líder de milícia na Baixada

RefoRço no policiamento após moRte do bandido 
A Polícia Militar 

anunciou o reforço 
no policiamento na 
região de São Gonça-

lo e municípios vizi-
nhos depois da morte 
do traficante e seus 
comparsas. Segundo 

o porta voz da PM co-
ronel Mauro Fliees, o 
objetivo é evitar que 
a região se torne uma 

praça de guerra “Já 
planejamos um refor-
ço operacional para a 
região. São Gonçalo 

terá apoio dos bata-
lhões locais e também 
do batalhões especia-
lizados. Pode ocorrer 

alguma instabilidade 
naquela região, mas 
estaremos monitoran-
do”, afirmou Fliess.

A Polícia Civil con-
cluiu que a maior mi-
lícia do Rio, liderada 
por Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, execu-
tou e desapareceu com 
o corpo de um motorista 
de aplicativo que passa-
va informações sobre a 
cúpula do grupo para-
militar a policiais. Van-
derlei Lima da Silva, de 
37 anos, nunca mais foi 
visto depois que saiu de 
casa na noite do último 
dia 17 de abril. 

Segundo reportagem 
do jornal Extra, o inqué-
rito da Delegacia de Des-
coberta de Paradeiros 
(DDPA) informou que 
antes de desaparecer, o 

informante passou, por 
mensagem de texto a um 
policial civil, a localiza-
ção exata de Ecko, chefe 
da milícia que domina a 
Zona Oeste do Rio.

“Estou aqui agora. 
Não posso mais falar. É 
aqui que o Ecko está”, 
escreveu Vanderlei ao 
policial, por volta das 
19h45. Em seguida, en-
viou a sua localização 
por GPS. O motorista 
estava dentro da Favela 
Três Pontes, principal 
reduto de Ecko. O infor-
mante avisou a policiais 
que, na ocasião, a cúpula 
da milícia faria uma reu-
nião para discutir sobre a 
propriedade de um terre-

no na região. Vanderlei 
, segundo depoimentos 
prestados por testemu-
nhas à DDPA, tinha in-
formações privilegiadas 
da milícia porque era 
amigo de infância de Je-
fferson Junio Terra Tava-
res, o Soldado, braço-di-
reito de Ecko e um dos 
matadores da quadrilha.

O carro de Vanderlei 
foi encontrado carboni-
zado às margens do Rio 
Guandu seis dias após o 
crime. De acordo com 
o relatório da investiga-
ção, a conversa do infor-
mante com o policial foi 
flagrada pelos milicia-
nos, que o torturaram e 
executaram em seguida.

Milicianos sumiram com informante da polícia

3n e seus comparsas (detalhe) estavam escondidos em um sítio na região metropolitana do rio, monitorado pela polícia
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Procedimento preliminar contra a concessionária tem como objetivo de apurar as 
consequências da suspensão da circulação de 40 trens do sistema ferroviário fluminense

REPRODuçãO

procon investiga SuperVia
SeCReTaRia de

 CoMuNiCação SoCial
 do RJ

explosão de carro-bomba mata 9 em fronteira 
SÍRIA - Pelo menos nove 
pessoas foram mortas no 
que parece ter sido a ex-
plosão de um carro-bom-
ba (foto) em uma cidade 
no norte da Síria ocupa-
da pela Turquia. Nenhum 
grupo reivindicou a auto-
ria do ataque. Mas o Mi-
nistério da Defesa turco 
acusou forças curdas. O 
ataque ocorreu na noite do 
último domingo em Tel 
Abyad, próximo à frontei-
ra com a Turquia.

O Observatório Sírio de 
Direitos Humanos, sedia-
do no Reino Unido, afir-
mou que 22 pessoas fica-
ram feridas. A cidade está 
sob controle dos militares 

turcos desde que foi ocu-
pada durante um ataque 
terrestre. Esta é a quar-
ta explosão na área neste 
mês. um outro carro-bom-
ba matou 13 civis em 2 de 
novembro.

O grupo curdo Forças 

Democráticas Sírias negou 
responsabilidade e defen-
deu no Twitter que milí-
cias apoiadas pela Turquia 
estão por trás da explosão 
como parte de um esforço 
para expulsar a população 
curda de Tel Abyad.

REPRODuçãO

mUndo

O Papai Noel dos Correios 
2019 (foto) já está quase ter-
minando, mas ainda há mi-
lhares de cartinhas à espera 
de um padrinho. Por isso, o 
prazo final para adoção nas 
agências no estado do Rio 
de Janeiro foi estendido até 
o dia 4 de dezembro. Quem 
adotar uma cartinha deverá 
entregar o presente até 6 de 
dezembro na mesma unida-
de onde realizou a adoção.

Para participar é fácil: os 
interessados em tirar os so-
nhos do papel e fazer uma 
criança feliz neste Natal po-
dem encontrar as cartinhas 
em 143 pontos de apadri-
nhamento localizados em 
agências de correio de 86 
municípios do estado do 

Rio. Na capital fluminense, 
as 43 agências que contam 
com cartinhas para adoção 
estão listadas no blog da cam-
panha.

Em diversos municípios do 
estado do Rio de Janeiro as 
adoções seguem em um ritmo 
mais lento que o esperado, 
com inúmeras cartinhas ainda 
aguardando apadrinhamento.

Se você reside na região 
Sul Fluminense, por exem-
plo, saiba que as agências 
dos municípios de Angra dos 
Reis, Mangaratiba, Barra do 
Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, 
Paraty, Pinheiral, Quatis, Re-
sende, Rio Claro, Rio das Flo-
res, Valença e Volta Redonda 
aguardam a sua visita.

Já na Região dos Lagos, as 

opções são ainda mais varia-
das. É possível tirar os sonhos 
do papel nas agências de Rio 
das Ostras, Saquarema, Ar-
mação dos Búzios, Arraial 
do Cabo, Cabo Frio, São 
Pedro da Aldeia, Araruama, 
Casimiro de Abreu, etc.

Outros municípios que 
estão com muitas cartinhas 
à disposição dos padrinhos 
são: Seropédica, Italva, Laje 
do Muriaé, Magé, Queima-
dos, Bom Jesus de Itabapo-
ana, Conservatória, Guapi-
mirim, Santa Cruz da Serra, 
Santo Antônio de Pádua, São 
José do Vale do Rio Preto, 
entre outras. Para saber mais, 
acesse: http://blog.correios.
com.br/papainoeldoscor-
reios.

Engana-se quem 
pensa que evitar uma 
gravidez indesejável é 
papel apenas da mu-
lher. O homem tam-
bém pode colaborar 
com esse processo 
optando por métodos 
contraceptivos. Para 
facilitar este processo, 
a Prefeitura de Quei-
mados, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, promove-
rá no próximo sábado 

(23) o primeiro ‘Muti-
rão de Vasectomia’.

As cirurgias, que são 
recomendadas para 
quem não quer mais ter 
filhos, acontecerão no 
Centro de Especialida-
des Médicas e Clínica 
da Mulher. A ação, que 
começará às 9h, é des-
tinada para  pacientes 
que já participaram do 
planejamento familiar 
e estão aptos para a in-
tervenção.

Ao todo, 40 homens 
serão contemplados 
com a iniciativa, sen-
do 10 a cada sábado. 
A vasectomia é uma 
cirurgia que interrom-
pe a circulação dos 
espermatozóides, im-
pedindo a fecundação 
e, por conseguinte, a 
gravidez. O procedi-
mento leva de 15 a 20 
minutos e não há ne-
cessidade de interna-
ção hospitalar.

Queimados promove ‘Mutirão de Vasectomia’ papai Noel dos Correios: prorrogado 
prazo de adoção das cartinhas

agentes do órgão fiscalizam horário dos trens da concessionária 

REPRODuçãO

O Procon Esta-
dual do Rio de 
Janeiro, seguin-

do a determinação do 
governador Wilson Wit-
zel, instaurou, na última 
quinta-feira, um ato de 
investigação preliminar 
com o objetivo de apurar 
as consequências da sus-
pensão da circulação de 
40 trens do sistema fer-
roviário fluminense por 
parte da SuperVia. uma 
equipe de fiscalização do 
Procon esteve hoje em to-
das as estações do subúr-
bio do Rio e da Baixada 
Fluminense para verificar 
como estava a circulação 
dos trens e como está 
sendo o atendimento da 
população após a redução 
da quantidade de com-
posições disponíveis.O 
presidente do Procon-RJ, 
Cássio Coelho, falou so-
bre o que deverá ser in-
vestigado pela Autarquia.

“Queremos saber se 
houve comunicação clara 
e com a devida antece-
dência sobre as mudan-
ças. Se há um plano de 
contingência para esta 
situação e se ele está 
funcionando a contento. 
Além disso, quais foram 
os problemas de segu-
rança que justificaram a 
retirada das composições 
e em que prazo estes pro-

blemas deverão ser solu-
cionados”,  questionou.

intErvalo dE 45 
minutoS   

Durante a fiscalização, 
os agentes do Procon ve-
rificaram que os ramais de 
Japeri e Santa Cruz esta-
vam com o intervalo de 
45 minutos entre as com-
posições. Em Quintino, 
um trem do ramal Japeri 
chegou numa plataforma 
diferente da usual sem 
que isso fosse informado 
antecipadamente. Isso ge-
rou correria na estação, o 
que ofereceu risco para os 
passageiros.

Após a notificação refe-
rente ao ato de investigação 
preliminar, a empresa tem 
o prazo de dez dias para 
prestar esclarecimentos. 
Caso seja confirmada qual-
quer infração à legislação, 
a investigação poderá ser 
convertida em Ato Sancio-
natório e resultar em multa.

O presidente do Procon, 
Cássio Coelho, também 
instaurou um Ato Sancio-
natório contra a empresa, 
desta vez devido a diversas 
irregularidades encontra-
das em fiscalização realiza-
da em agosto deste ano.  Os 
fiscais haviam encontrado 
problemas tanto em trens 
quanto em estações e nos 
acessos a elas, confirmando 
reclamações recebidas pela 
Autarquia e relatos noticia-
dos na imprensa.

iRRegulaRidades constatadas na pRestação de seRviços  
Diversas foram 

as irregularida-
des constatadas na 
prestação de servi-
ço: falha de aces-
sibilidade devido 
à grande distância 
entre o trem e a 
plataforma em di-
versas estações; in-
tervalos irregulares 
entre as composi-
ções, que geram su-
perlotação nas es-
tações em horários 

de pico; trens em 
movimento com a 
porta aberta ou sem 
ar condicionado; 
estações cujo único 
acesso e por escada 
convencional; esca-
das rolantes inope-
rantes; ausência de 
piso podotátil para 
deficientes visuais; 
ausência de banhei-
ros comuns e/ou 
adaptados; banhei-
ros que encerram 

seu horário de fun-
cionamento antes de 
encerrarem as ativi-
dades nas estações e 
forte odor e rastros 
de urina em diversos 
pontos. Além disso, 
as estações não pos-
suíam um exemplar 
do Código de Defe-
sa do Consumidor, 
o cartaz do Disque 
151 do Procon-RJ e 
do Livro de Recla-
mações. 

O Ato Sancionató-
rio intima a Super-
Via para apresentar 
ao Procon Estadual, 
a contar do recebi-
mento da notifica-
ção, sua defesa em 
15 dias e, com ela, 
o relatório econô-
mico atual, a fim 
de calcular o valor 
da multa que pode-
rá ser aplicada, que 
pode chegar até dez 
milhões de reais.



Tenha atenção com 

culpas e ressentimentos 

depositados em filhos 

e no campo amoroso. 

Você precisa perceber 

as suas reais necessidades, mas 

concomitantemente deve olhar para 

aquilo que lhe causa dor emocional. A 

autoestima deve ser abastecida.

Busque ter uma visão 

metafísica da vida. Desta 

forma, você vai perceber 

que não existem vítimas, 

então conseguirá mudar 

as suas crenças diante de situações 

que machucam o campo emocional 

e acentuam medos e bloqueios. Solte 

tudo isso!

Áries

É natural que ao 

longo da vida sejamos 

levados a selecionar 

pessoas e situações. 

Você está transitando 

um ciclo em que deve avaliar qual 

grupo de pessoas tem mais a ver com 

o seu momento. Deixe ir embora 

aquilo que não está na mesma 

sintonia.

Touro

O relacionamento 

passa por curas e você 

pode estar sentindo 

dificuldades para 

perceber a pessoa da 

forma que realmente ela é ou a sua 

vibração neste momento. O mesmo 

pode acontecer com as relações 

sociais. Tire o véu que está em seus 

olhos.

Gêmeos

Você está sentindo 

dificuldades para 

perceber o seu 

ambiente de trabalho e 

como deve tomar uma 

atitude escapista diante de fatos que 

precisam ser dissolvidos. A saúde 

também é um ponto importante 

neste momento, portanto dê atenção 

a vícios, infecções e doenças 

psicossomáticas.

Câncer

Leão

É importante dar 

atenção às necessidades 

da família e avaliar 

como vem interagindo 

com pais, sogros 

e familiares mais 

próximos. O cenário apresenta-se 

confuso, o que pode, inclusive, afetar 

o imóvel. Busque reverenciar os 

antepassados e curar as expectativas.

Virgem

É importante avaliar 

as relações próximas 

e a interação com os 

parentes. As pessoas 

à sua volta estão 

confusas e não conseguem perceber 

os próprios bloqueios e sentimentos. 

Busque avaliar como isso interfere 

no trabalho e na sua rotina. Tenha 

atenção com mal-entendidos.

Libra

O céu pede atenção 

com ilusões e com 

expectativas que você 

vem depositando no 

campo financeiro. É 

uma fase de sacrifícios e você deve 

dar atenção a experiências ilícitas e 

fraudulentas. Isso pode reverberar em 

desafios para lidar com a autoestima, 

os filhos e o namoro. Busque a ética e 

o caminho reto.

Escorpião

Você está sentindo 

dificuldades para 

perceber os sentimentos, 

os medos e tudo aquilo 

que gera culpas e 

mágoas. É essencial 

ter uma postura congruente e olhar 

para o cenário familiar de uma forma 

curativa. Encare a experiência com 

amorosidade e entendimento dos 

sacrifícios envolvidos.

Sagitário

As mágoas e os 

arrependimentos do 

passado podem camuflar 

as relações de convivência, 

principalmente com os 

irmãos e parentes. Busque perceber 

as necessidades das pessoas e as 

suas próprias. Desta forma haverá a 

possibilidade de expressar o que sente 

verdadeiramente.

Capricórnio

A falta de foco é 

um fator que pode 

atrapalhar os negócios 

e acentuar expectativas 

depositadas em amigos 

e projetos. Esteja 

atento aos medos e à vulnerabilidade 

diante de pessoas e relações que 

precisam de curas. É importante evitar 

dependências financeiras.

Aquário

Tenha atenção com a 

dificuldade de perceber 

as relações com 

autoridades e cuide da 

sua imagem pública. 

Você passa por um ciclo altamente 

emocional, que camufla e distorce 

as coisas à sua volta. Cuidado com 

posturas escapistas, fugas emocionais 

e vícios.

Peixes
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ATOS OFICIAIS

prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010213/2019
A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público aos in-
teressados que a licitação na modalidade  Pregão Presencial nº 
031/2019, Processo Administrativo nº 0010213/2019, que objetiva 
a Contratação de empresa especializada em comunicação visual 
para atender eventuais serviços de programação visual nos veícu-
los e imóveis utilizados pela Prefeitura Municipal de São João de 
Meriti, compreendendo plotagem de veículos, adesivos de identifi-
cação de fluxo, entre outros, incluindo todos os materiais e mão de 
obra para sua execução de acordo com as condições estabelecidas 
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Admi-
nistração de São João de Meriti/RJ.RJ fica adiada “sine die”, tendo 

em vista a necessidade de análise do Termo de referência do objeto 
em questão por solicitação da Secretaria requisitante. Anderson Fi-
lipe de Lima – Pregoeiro/Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. São João de Meriti, 22 de novembro de 2019.   

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0597/2019 - SEMAD e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93:

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041273/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 

obra de: REFORMA DA PRAÇA VALE DA SIMPATIA (LOTE-I); RE-
FORMA DO CAMPO DE SAIBRO DA PRAÇA JUMBO (LOTE-II) e,  
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO NÓIA,  (LOTE-III)), no 
Município de São João de Meriti, em atendimento as necessida-
des da Secretaria Municipal de obras e serviços Públicos. Data de 
abertura: 27/12/2019 às 11:00 horas. 
Retirada do Edital de Tomada de Preços: Na sala da Subsecretaria 
de Licitações e Contratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º An-
dar – Vilar dos Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 
10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 05 (CINCO) resmas 
de papel A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo 
com CNPJ da empresa interessada. ANDERSON FILIPE DE LIMA – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. São João de 
Meriti, 25 de novembro de 2019.   

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 4094/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 106/2019 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CENTRAL 
TELEFÔNICA (PABX HÍBRIDO) PARA ATENDER A TODAS AS 
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL, atendendo a solicitação feita pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no processo administrati-
vo 4094/2019, à empresa:
Empresa: ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA
CNPJ: 32.182.735/0001-70
Valor de R$ 16.380,00 (dezesseis mil, trezentos e oitenta reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 25 de novembro de 2019
Anderson Barbosa Vallim

Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6958/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Li-
citações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 
2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente lici-
tação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 117/2019 que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, 
PARA, ENVOLVENDO CRÉDITOS INCIDENTES SOBRE A 
FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

POSSIBILITANTO O INCREMENTO DE RECEITA DO MUNICÍPIO, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA, RECEITA E PLANEJAMENTO no processo 
administrativo 6958/2019, à empresa:
Empresa: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 18.985.386/0001-01
Valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), consideran-
do que o valor estimado a ser recuperado é de R$12.200.000,00 
(doze milhões e duzentos mil reais) e a empresa receberá o valor 
de  R$ 0,01 (um centavo) para cada R$ 1,00 (um real) recuperado.
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 6 de novembro de 2019
João Paulo dos Santos

Secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Processo n° 3097/2019

Pregão Presencial n° 090/2019
O secretário municipal de saúde, considerando o princípio da supre-
macia do interesse público RESOLVE:
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administra-
ção, a licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 090/2019, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de licença de uso de programas de infor-
mática (softwares) por prazo determinado, abrangendo instalação, 
manutenção e treinamento dos sistemas, para atendimento as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde através do Processo 
Administrativo nº 3097/2019, visando reabertura de procedimento 
licitatório contendo as devidas adequações do objeto em questão.

Porto Real - RJ, 25 de outubro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO N° 143/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Jacqueline de Paula Barbosa Sociedade Indi-
vidual de Advocacia
03 - OBJETO: Contratação de serviços profissionais de assessoria 
e consultoria na área tributária, para, envolvendo créditos incidentes 
sobre a folha de pagamento do município de porto real, possibilitan-
to o incremento de receita do município 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-03.01.00-04-122-0101-2.001-
3.3.90.35.00-1.001.0000-1477/2019 Ficha 014
06 - NOTA DE EMPENHO: 1477/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6958/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 07 de novembro 2019

João Paulo dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento 

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO 
Nº 083/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Andrissull Transportes Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de acréscimo quantitativo ao con-
trato em pauta.
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, I, “b”, da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 431/2018
06 – Valor: R$ 156.647,89 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos 
e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)
07 - Data da Assinatura: 30 de setembro de 2019.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ - ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, de acordo com o §2º do Art. 74 da Lei Or-
gânica do Município, Promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica:
EMEnDA nº  083/2019
ALTERA OS ARTIGOS 99 E 103 DA LEI ORGÂNICA DO MuNICÍ-
PIO DE ITAGuAÍ.
Art.1º Fica acrescido o inciso XXXVIII ao artigo 99 da Lei Orgânica 
do Município de Itaguaí, com a seguinte redação:
Art. 99...
...
XXXVIII- encaminhar à Câmara Municipal até o dia 20 do mês 
subsequente, o balancete mensal analítico contendo as receitas e 
despesas de todos os órgãos do Poder Executivo, bem como os 
demonstrativos financeiros e relação nominal dos pagamentos reali-
zados aos respectivos credores, referente ao mês anterior.
Art. 2º Altera a redação do artigo 103 da Lei Orgânica do Município 
de Itaguaí passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 103. São infrações político-administrativas, e como tais sujeitas 
ao julgamento da Câmara com a cassação de mandato, o descum-
primento dos artigos 98 e 99 desta Lei orgânica, além das previstas 
nos incisos I a X do Art. 4º do Decreto-Lei Federal 201 de 27.02.67.
Art. 3º Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 22 de outubro de 2019. 

EMEnDA MODiFiCATiVA nº  085/2019
ALTERA DISPOSITIVOS DOS ARTIGOS 53 E 84 DA LEI ORGÂNI-
CA DO MuNICÍPIO DE ITAGuAÍ.
Art.1º Fica alterada a redação do inciso VIII e alínea b do artigo 53 
da Lei Orgânica do Município de Itaguaí, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 53...
VIII- tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sob o parecer 
do Tribunal de Contas do Estado no prazo de 90 (noventa) dias do 
seu recebimento, observados os seguintes preceitos:
b) decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, sem deliberação pela 
Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de 
acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas;”
Art. 2º Fica alterada a redação do §2º do artigo 84 da Lei Orgânica 
do Município de Itaguaí, que passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:
§2º As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, prestadas 
anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 90 (noventa) 
dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou 
órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, considerando-
se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não 
houver deliberação dentro desse prazo.
Art. 3º Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 05 de novembro de 2019. (aa) Rubem 
Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de Mello - Vice-Presi-
dente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º Vice-Presidente; Vinícius 
Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presidente; Alexandro Valença de 
Paula - 1º Secretário; haroldo Rodrigues Jesus Neto - 2º Secretário.

A CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO, por seus representantes legais, Resolve e nós promulgamos a 

seguinte:
RESOLuÇÃO nº 012/2019
ALTERA OS ARTIGOS 42 E 265 DO REGIMENTO INTERNO.
Art.1º Altera a redação artigo 42 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Itaguaí, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42 Para deliberação, a Câmara Municipal terá o prazo de no-
venta dias contados do dia do recebimento do Parecer do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro; considerando-se julgadas 
nos termos das conclusões desse Parecer, se não houver delibera-
ção dentro desse prazo.” 
Art. 2º Altera a redação artigo 265 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Itaguaí, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 265.  As contas do Prefeito e da Câmara, prestadas anualmen-
te, serão julgadas pelo Poder Legislativo Municipal, no prazo de no-
venta dias, após o recebimento do Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas ou Órgão Estadual a que for atribuída essa incumbência, 
considerando-se julgadas nos termos conclusões desse Parecer, se 
não houver deliberação dentro desse prazo.”
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

RESOLuÇÃO nº 015/2019
DISPÕE SOBRE O PONTO FACuLTATIVO NA CÂMARA MuNICI-
PAL DE ITAGuAÍ, E DÁ OuTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica declarado facultativo o ponto na Câmara Municipal de 
Itaguaí, conforme discriminado abaixo: 
- Dia 02/12/2019 (segunda-feira) – Ponto Facultativo.
- Dia 03/12/2019 (terça-feira) – Feriado; 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 26 de novembro de 2019. (aa) Rubem 
Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de Mello - Vice-Presi-
dente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º Vice-Presidente; Vinícius 
Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presidente; Alexandro Valença de 
Paula - 1º Secretário; haroldo Rodrigues Jesus Neto - 2º Secretário.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
como Art. 80, §2º da Lei Orgânica do Município e do Art. 249, §1º do 
Regimento Interno, Promulga: 
LEi nº 3.782 DE 08 DE OuTuBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A INCLuSÃO NO CALENDÁRIO MuNICIPAL 
ANuAL DE EVENTOS DA FESTA DO PADROEIRO DO MuNICÍPIO 
DE ITAGuAÍ E DA CATEDRAL DIOCESANA DE ITAGuAÍ E DÁ Ou-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica incluída no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
Município de Itaguaí a Festa da Catedral Diocesana de Itaguaí no 
dia de São Francisco Xavier, Padroeiro do Município.
Parágrafo único. O evento de que trata o caput deste artigo ocorrerá 
anualmente, no dia 03 de dezembro.
Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que cou-
ber no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação nesta Lei correrão por 
conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se neces-
sário.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

LEi nº 3.785 DE 17 DE OuTuBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A IMPEDIÇÃO DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE CORTE DE 
FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO.
Art. 1º Fica proibido a cobrança da taxa de religação, por parte das 
companhias concessionárias de fornecimento de energia elétrica no 
município de Itaguaí, no pagamento das referidas faturas de con-
sumo.
Parágrafo único. Esta proibição não se aplica ao caso de interrupção 
de fornecimento a partir da solicitação feita pelo consumidor.
Art. 2º No caso de interrupção por atraso no pagamento, ao adimplir 
o débito que originou o corte, a concessionária terá que restabelecer 
o fornecimento do serviço, sem ônus ao consumidor, no prazo máxi-
mo de 24 horas corridas.
Art. 3º As empresas concessionárias deverão informar ao consu-
midor sobre a gratuidade no serviço de restabelecimento do servi-
ço em suas respectivas faturas de cobrança e em seus endereços 
eletrônicos.
Art. 4º Em caso de descumprimentos desta Lei, as concessioná-
rias serão multadas em 1.000 uFIRITA’s sem prejuízo das medidas 
previstas no Código de Defesa do Consumidos, Lei 8.078, de 11 de 
setembro 1990.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEi nº 3.790 DE 22 DE OuTuBRO DE 2019.
INSTITuI O “AGOSTO LIMPO” COMO MÊS DE COMBATE À PO-
LuIÇÃO NA CIDADE DE ITAGuAÍ. 
Art. 1º Fica instituído no Município de Itaguaí o “Agosto Limpo”, 
como mês de combate à poluição na Cidade de Itaguaí, buscando 
combate-la em seus diversos níveis.
Art. 2º Durante mês de agosto, as unidades hospitalares, escolas, 
creches municipais e demais órgãos públicos, realizarão debates, 
palestras, campanhas, seminários a respeito da importância da ado-
ção de boas práticas de limpeza urbana, da reciclagem, do combate 
à poluição e seus efeitos.
Art. 3º A data alusiva ao “Agosto Limpo”, de que trata esta Lei, inte-
grará o Calendário de Eventos do Município.
Art. 4º Os objetivos do “Agosto Limpo” são:
I- incentivar ações educativas, para evitar os descartes irregulares 
de resíduos domiciliares em vias públicas;
II- terá caráter educativo, fazendo com que as Escolas Públicas Mu-
nicipais realizem palestras, oficinas, campanhas, separando seus 
resíduos domiciliares de forma educativa, para que suas crianças e 
adolescentes possam já criar esse hábito;
III- levar ao conhecimento público o debate sobre os impactos cau-
sados pelo descarte inadequado dos resíduos domiciliares;
IV- realizar mutirões de limpeza no município.
Art. 5º As políticas ambientais devem estar relacionadas com a pre-
servação do meio ambiente e desenvolvimento social e ambiental, 
a fim de proporcionar uma situação sustentável para a sociedade.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução orçamentária da pre-
sente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento 
municipal, suplementadas se necessário. 
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que cou-
ber.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
Câmara Municipal de Itaguaí, 18 de novembro de 2019. (a) Rubem 
Vieira de Souza – Presidente.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
PORTARIA  Nº178  DE   26  NOVEMBRO  DE    2019
AVERBAR em ficha funcional da servidora NADIR DE BARROS, 
Auxiliar Administrativo da Câmara Municipal de Belford Roxo, matr. 
100101995, com base no artigo 103, inciso V da Lei Complementar 
nº 014/97, o tempo de serviço de 3.106 (três mil cento e seis) dias, 
correspondendo a 08(oito) anos); 06(seis) meses e 06 (seis) dias, 
prestados à Iniciativa Privada e ao Município de Belford Roxo, 
conforme Certidão emitida pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social), Processo nº 01949/2019.

PORTARIA  Nº179  DE   26  NOVEMBRO  DE    2019
Conceder Licença Prêmio Por Assiduidade à servidora JUSSARA 
GONÇALVES CORRÊA, Analista Legislativo da Câmara Municipal 
de Belford Roxo, matr. 101761997, com base no artigo 87, da Lei 

Complementar nº 014/97, a contar de 02/12/2019 à 29/02/2020, 
conforme o Processo nº 01949/2019.

●Período aquisitivo: 06/01/1999 à 05/01/2004.

PORTARIA  Nº180  DE   26  NOVEMBRO  DE    2019
Conceder Licença Prêmio Por Assiduidade ao servidor LUIZ 
CARLOS DE SOUZA LOPES, Auxiliar Administrativo da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, matr. 100421997, com base no artigo 
87, da Lei Complementar nº 014/97, a contar de 02/12/2019 à 
29/02/2020, conforme o Processo nº 02139/2019.

●Período aquisitivo: 06/10/1998 à 05/10/2003.

PORTARIA  Nº181  DE   26  NOVEMBRO  DE    2019
Conceder Licença Prêmio Por Assiduidade à servidora MARIA 
D’AJUDA FILENE SILVEIRA, Auxiliar Administrativo da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, matr. 100051995, com base no artigo 
87, da Lei Complementar nº 014/97, a contar de 02/12/2019 à 
29/02/2020, conforme o Processo nº 01798/2019.

●Período aquisitivo: 02/10/1998 à 01/10/2003.

Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 26 de Novembro de 2019.

   NELCI PRAÇA
Presidente

ingredientes

Modo de preparo

BaTaTa doCe FRiTa

batata doce/ sal a 
gosto/ Óleo

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

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de puBa 
aMaNTeiGado

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de MilHo
 VeRde 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
sirva em seguida.

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 

26 DE NOVEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 27/11/2019 – CÓD-PMBR 219.

DECRETO N° 4.792, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 976.000,00 (Nove-
centos e setenta e seis mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-
mento vigente.

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

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 976.000,00 (Novecentos 
e setenta e seis mil reais) para atender à programação constante do Anexo I deste 
Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTA-
ÇÃO

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.92.00 00 307.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 00 259.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 410.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00                   
40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.14.00 00 50.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.30.00 00 5.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.128.007.2.028 3.3.90.14.00 00 5.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.128.007.2.028 3.3.90.33.00 00 5.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.128.007.2.028 3.3.90.39.00 00 5.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.94.00 00 100.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.2.90.21.00 00 10.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 00 255.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.14.00 00 5.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.48.00 00 50.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.91.00 00 5.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 00 5.000,00

SEMuSP SEMuSP 18.01.06.181.032.2.047 3.3.90.36.00 00 10.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 3.3.90.39.00 00 16.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 410.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

PORTARIA Nº0292/GP/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 15 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DAVID LIMA SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, na Secretária Municipal 
de Agricultura.
 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº5252/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 15 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDRE LuIZ DE CARVALhO, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto de Agricultura, símbolo CC-1, na 
Secretária Municipal de Agricultura.

PORTARIA Nº5253/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE APARECIDO MARTINS DE 
CARVALhO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº5254/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANGELA DE JESuS DE LIMA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5255/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LINDAuRA GAuDÊNCIO DO NASCIMENTO CORRÊA, 
do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Mu-
nicipal Educação.

PORTARIA Nº5256/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, MARILENE SOuZA MATOS, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº5257/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 10 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GIOVANE MEIO ALVES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº4892/SEMAD/2019 DE 11/11/2019, publicado em 12/11/2019.
ONDE SE LÊ:  NOMEAR, A CONTAR DESTA DATA;
LEIA-SE: EXONERAR, A CONTAR DESTA DATA.

NA PORTARIA Nº4888/SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ:  ARGEM GONÇALVES DA SILVA FILhO;
LEIA-SE: ARGEu GONÇALVES DA SILVA FILhO.

ONDE SE LÊ:  ASSESSOR DE GABINETE, SÍMBOLO CC-11;
LEIA-SE: ASSESSOR DE GABINETE, SÍMBOLO CC-8.

NA PORTARIA Nº4896/SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ:  ASSESSOR DE GABINETE, SÍMBOLO CC-11;
LEIA-SE: ASSESSOR DE SERVIÇO II, SÍMBOLO CC-11.

NA PORTARIA Nº4898/SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ:  ASSESSOR DE GABINETE, SÍMBOLO CC-11;
LEIA-SE: ASSESSOR DE SERVIÇO II, SÍMBOLO CC-11.

NA PORTARIA Nº4928/SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ:  ALEXANDRE DE ARAuJO LEITE;
LEIA-SE: ALEXSSANDRO DE ARAuJO LEITE.

NA PORTARIA Nº5206/SEMAD/2019 DE 25/11/2019, publicado em 26/11/2019.
ONDE SE LÊ:  CALuDIA DE CARVALhO ANDRADE RODRIGuES;
LEIA-SE: CLAuDIA DE CARVALhO ANDRADE RODRIGuES

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA Nº5258/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA, 
matrícula 10/05.620, ocupante do cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, lotado na 
Secretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 695(seiscentos 
e noventa e cinco) dias, correspondendo a 01(um) ano, 11(onze) meses e 00(zero) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social  - INSS  que integram o processo administrativo nº. 04/5539/2019. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº5259/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora CLEUZA MARIA FERNANDES RAMOS 
DOS SANTOS, matrícula 10/06.274, ocupante do cargo de Merendeira, lotado na 
Secretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 1.831(hum 
mil, oitocentos e trinta e um) dias, correspondendo a 05(cinco) ano, 00(zero) me-
ses e 06(seis) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social  - INSS  que integram o processo administrativo 
nº. 04/6681/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº5260/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor MARCELO GUALTER RAIMUNDO, matrícu-
la 10/6.200, ocupante do cargo de Inspetor de Disciplina, lotado na Secretária Muni-
cipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 3.423(três mil, quatrocentos w 
vinte e três) dias, correspondendo a 09(nove) anos, 04(quatro) meses e 18(dezoito) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social  - INSS  que integram o processo administrativo nº. 04/6597/2019. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº5261/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
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ingredientes

Modo de preparo

loMBo de ViTela 
aSSado

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

batata doce
sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

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

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

BaTaTa doCe FRiTa

legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor JOSE HENRIQUE DA SILVA, matrícula 
10/18.025, ocupante do cargo de Gari, lotado na Secretária Municipal Serviços Pú-
blicos - SEMSEP. O tempo de serviço de 2.021(dois mil e vinte e um) dias, corres-
pondendo a 05(cinco) anos, 08(oito) meses e 16(dezesseis) dias, conforme Certidão 
de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que 
integram o processo administrativo nº. 04/6303/2019. A publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº5262/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora VÂNIA ALVES BARBOSA, matrícula 
10/46.323, ocupante do cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, lotado na Secretária 
Municipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 5.273(cinco mil, duzentos e 
setenta e três) dias, correspondendo a 14(quatorze) anos, 05(cinco) meses e 13(tre-
ze) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social  - INSS e 2.236(dois mil, duzentos e trinta e seis) dias, corresponden-
do a 06(seis) anos, 01(um) mês e 16(dezesseis) dias, conforme Certidão de Tempo 
de Serviço expedida pelo instituto  de previdência e Assistência Social do Município 
do Rio de Janeiro, perfazendo um total a ser desaverbado de 7.509(sete mil quintos 
e nove) dias correspondendo a 20(vinte)anos, 06(seis)meses e 29(vinte e nove) dias 
que integram o processo administrativo nº. 04/4386/2019. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº5263/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional do servidor ANDRE LUIZ EDIVALDO, matrícula 
10/10.669, ocupante do cargo de Professor de Língua Portuguesa, lotado na Se-
cretária Municipal Educação - SEMED. O tempo de serviço de 2.730(dois mil, sete-
centos e trinta) dias, correspondendo a 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 25(vinte e 
cinco) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social  - INSS  que integram o processo administrativo nº. 04/2733/2003. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº5264/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional do servidor MARCIO LUIZ HECHT VIEIRA, matrícula 
10/25.739, ocupante do cargo de Maqueiro, lotado na Secretária Municipal Saúde 
- SEMuS. O tempo de serviço de 945(novecentos e quarenta e cinco) dias, corres-
pondendo a 02(dois) anos, 07(sete) meses e 05(cinco) dias, conforme Certidão de 
Tempo de Serviço expedida pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janei-
ro - ALERJ  que integram o processo administrativo nº. 04/0988/2012. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº5265/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora NEuSA DOS SANTOS FERREIRA, 
matrícula nº 10/25.105, passando a assinar NEuSA FERREIRA DOS SANTOS, con-
forme contido nos autos do processo nº. 04/5609/2019. A publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5266/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora CATIA  GALDINO DOS SANTOS, 
matrícula nº 10/44.706, passando a assinar CATIA GALDINO DOS SANTOS COE-
LhO, conforme contido nos autos do processo nº. 04/5613/2019. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5267/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO 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:
COnCEDER LiCEnÇA pARA TRATAMEnTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

WALDECK VIEIRA 
PEREIRA 04/7744/2019 10/17.966 AGENTE DEFESA 

CIVIL 60 31/10/19 a 
29/12/19

VIVIANE TERRA 
DE OLIVEIRA 

VIEIRA
04/7730/2019 10/06.526 PROFESSOR II 11 04/11/19 a 

14/11/19

ANA PAuLA PÊGO 04/7731/2019 10/06.483 PROFESSOR 60 05/11/19 a 
03/01/19

MARILDA MORA-
ES DOS SANTOS 04/7714/2019 10/07.482 PROFESSOR 21 01/11/19 a 

21/11/19

VALDEREZ OLI-
VEIRA SANTOS 04/7582/2019 25/63.638 ZELADOR 15 25/10/19 a 

08/11/19

CAMILA COSTA 
DA SILVA 04/7588/2019 10/52.746 SuPERVISOR 

PEDAGÓGICO 08 24/10/19 a 
31/10/19

BRuNA MOREIRA 
FERREIRA 04/7579/2019 25/66.449 AuXILIAR ADMI-

NISTRATIVO 15 27/10/19 a 
10/11/19

SÔNIA PAIVA 
BORGES 04/7558/2019 10/15.252 INSPETOR DISCI-

PLINA 10 28/10/19 a 
06/11/19

DAYSE LÚCIDE 
MARTINS GON-

ÇALVES
04/7596/2019 10/05.453 PROFESSOR 90 28/10/19 a 

25/01/19

VIVIANE CARLOS 
DA LuZ LÔBO 04/7595/2019 10/22.916 PROFESSOR II 05 28/10/19 a 

01/11/19

MARIA DA PENhA 
SILVA LIMA 04/7592/2019 10/25.262 PROFESSOR 60 02/11/19 a 

31/12/19

MARIA LuIZA DA 
SILVA ChAMA-
RELLI SANTOS

04/7591/2019 10/47.450 PROFESSOR II 30 30/10/19 a 
28/11/19

ADRIANA DA 
SILVA SANTANA 04/7569/2019 10/47.186 PROFESSOR II 21 21/10/19 a 

10/11/19

PRICILA MENDES 
DA SILVA VERDINI 04/7599/2019 10/22.215 ESTIMuLADOR 

MATERNO 30 04/11/19 a 
03/12/19

ÉRICA 
CLAuDuLPhO 

SOuZA
04/7600/2019 10/51.382 SECRETÁRIO 

ESCOLAR 30 01/11/19 a 
30/11/19

SONIA PERES DA 
SILVA 04/7605/2019 10/05.467 PROFESSOR 60 05/11/19 a 

03/01/20

LuCIA MARIA 
GOMES ROSA 04/7604/2019 10/05.289 PROFESSOR 15 06/11/19 a 

20/11/19

ELOISA SILVA 
PIMENTA 04/7608/2019 10/05.657 PROFESSOR II 60 25/10/19 a 

23/12/19

MARCIO ROBER-
TO FERREIRA 

FRAGOSO
04/7571/2019 10/43.758 AGENTE DE 

TRÂNSITO 30 30/10/19 a 
28/11/19

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

PORTARIA Nº5268/SEMAD/2019 DE 26 DE NOVEMBRO 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:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ELIANE MuNIZ 
VOGAS VALENCA 04/7581/2019 10/17.704 MÉDICO 22 22/10/19 a 

12/11/19

SuELI OLIVEIRA 
REAL 04/7622/2019 10/15.291 MERENDEIRA 30 17/10/19 a 

15/11/19

GLAuCIA Au-
GuSTO DOS 

SANTOS
04/7608/2019 10/22.199 ESTIMuLADOR 

MATERNO 08 05/11/19 a 
12/11/19

ROSINETE ROSA 
COSTA DA SILVA 04/7607/2019 10/06.054 PROFESSOR II 60 01/11/19 a 

30/12/19

PAuLA FERNAN-
DA BARBOSA 

ALCANTARINO
04/7601/2019 10/04.565 ODONTÓLOGO 60 05/11/19 a 

03/01/20

RENATA MO-
REIRA DA SILVA 

PEREIRA
04/7642/2019 10/47.824 PROFESSOR I 60 03/11/19 a 

01/01/20

MARIA EMILIA 
DIAS DA SILVA 04/7580/2019 10/18.377 GARI 30 28/10/19 a 

26/11/19

JOSÉ ANTONIO 
DE OLIVEIRA 04/7573/2019 10/14.594 PROFESSOR 05 02/11/19* a 

06/11/19

ROSANE CA-
BRAL CORTE 04/7572/2019 10/20.273 AuXILIAR ADMI-

NISTRATIVO 30 31/10/19 a 
29/11/19

VIVIANE VELAS-
CO DA SILVA 

OLIVEIRA
04/7509/2019 25/64.501 AuXILIAR ADMI-

NISTRATIVO 15 17/10/19 a 
31/10/19

MARIA JOSE 
RAMALhO DOS 

SANTOS
04/7473/2019 25/26.342 AG, COMuNIT. 

DE SAÚDE 07 16/10/19 a 
22/10/19

LEONARDO 
VASCONCELLOS 

MIGLIAVACCA
04/7499/2019 10/05.673 PROFESSOR 90 05/10/19 a 

02/01/20

SIRLENE FER-
REIRA BARBOSA 

DA VITORIA
04/7504/2019 25/64.448 INSPETOR 

DISCIPLINA 15 16/10/19 a 
3010/19

JORGE LuIZ 
GONÇALVES DE 

SOuZA
04/7505/2019 25/28.994 AG. COMuNIT. 

DE SAÚDE 15 22/10/19 a 
05/11/19

ADERLINDA DE 
LOuRDES DA 

SILVA FREITAS
04/7506/2019 25/28.283 AG. COMuNIT. 

DE SAÚDE 15 22/10/19 a 
05/11/19

ANTONIO CAR-
LOS DOS SAN-
TOS PASChOAL

04/6508/2019 25/64251 INSPETOR 
DISCIPLINA 15 22/10/19 a 

05/11/19

NEuZA DE SOu-
ZA SILVA 04/7661/2019 10/17.785 AuXILIAR DE 

ENFERMAGEM 30 28/10/19 a 
26/11/19

ELIETE DE AN-
DRADE SOBRI-

NhO
04/7670/2019 10/06.567 MERENDEIRA 15 26/10/19 a 

09/11/19

DuLCINEIA CAR-
LINO FERREIRA 04/7676/2019 10/53.010 PROFESSOR 30 28/10/19 a 

26/11/19

FABIO XAVIER 
ZAMBERLAN 04/8613/2017 10/25.671 ASSISTENTE 

SOCIAL 60 18/12/17 a 
15/02/18

EVELINE DE 
SOuZA OTAVIA-

NO
04/0101/2018 10/25.434 MÉDICO 30 16/12/17 a 

14/01/18

ROSANGELA 
VITÓRIA DOS  

SANTOS RuFINO
04/8704/2017 10/17.843 AuXILIAR DE 

ENFERMAGEM 30 12/12/17 a 
10/01/18

ANA CRISTINA 
CID DE SOuZA 

BARCELOS
04/0431/2018 10/25.286 MÉDICA RADIO-

LOGISTA 30 05/01/18 a 
03/02/18

ShIRLEY DILMA 
DA SILVA 04/8467/2017 10/17.655 PSICOLOGO 30 20/11/17 a 

19/12/17

VALÉRIA DOS 
REIS BESSA 04/8382/2017 10/17.786 AuXILIAR EN-

FERMAGEM 30 27/11/17 a 
26/12/17

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

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CONTROLADORIA GERAL DO MuNICÍPIO-CGM

PORTARIA Nº 002/CGM/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019
A controladoria, no uso de suas atribuições legais, designa os servidores IZOLDA 
CABRAL DO COuTO MATRICuLA 60/75.772, MARIANA MORAES RODRIGuES, 
MATRICuLA 60/73.760 E uMBERTO SIQuEIRA CAMPOS JÚNIOR, MATRICuLA 
60/68.830, sob a Presidência do último, compor a Comissão de Auditoria interna, 
conforme determinado no processo TCE/RJ Nº.208.168-1/2019, no prazo de 30 
dias, a contar da instalação.
 

ELENICE ARAuJO DE OLIVEIRA SILVEIRA
Controladora Geral do Município

Mat. 60/66.733

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

COMuNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, co-
munico ao Sr. Adenildo Braulino dos Santos, que encontram-se a sua disposição na 
Controladoria Geral, informações referentes ao processo TCE - RJ   nº 215.200-6/14.                                                                              

          
RAQuEL DE CARVALhO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

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

DEVOLuÇÃO DE PRAZO
PROCESSO: N° 50/0021/2018  
CONTRATO: N° 001/SEMCAP/2019
CONTRATANTE: Município de Belford Roxo
EMPRESA: R3 Engenharia e Construções Ltda.
Fica devolvida a contagem de prazo do Gerenciamento das Obras de Saneamen-
to Integrado no Bairro Shangri-lá no município de Belford Roxo – RJ, a partir de 
26/11/2019 com término em 17/11/2020.   
          

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

Mat. 60.60/494                                        
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cariocão 2020

Volante Franck e atacante Breno 
são confirmados no elenco rubro

jOTA cARvAlHO
jota.carvalho@yahoo.com

 Time estreia na Seletiva dia 22 de dezembro

 IGOR LIMA / PMQ

o america tem 
mais dois refor-
ços para a dis-

puta do Campeonato Es-
tadual. O volante Franck 
e o atacante Breno estão 
confirmados no elenco 
que busca um lugar na 
fase Principal da compe-

tição.
O sergipano Francklin 

Santos da Silva, de 21 
anos, volta ao clube que 
o revelou. Formado na 
base do mecão, ele esteve 
no Bragantino até o fim 
do último Campeonato 
Paulista.

Centroavante de refe-
rência, Breno Herculano 
Almeida tem 20 anos. Ca-

pixaba, estava vinculado 
ao Artsul. Jogou no sub-
20 do flamengo e do vas-
co e em 2019 foi destaque 
do uberlândia no sub-20 
mineiro.

Antes de Franck e Bre-
no, o mecão acertou com 
onze atletas: o goleiro 
Caio, o zagueiro Emer-
son, os laterais-direitos 
thiaguinho e Paulinho, 

o lateral-esquerdo Chris-
tianno, o volante lucas 
Zen, os meias flamel e 
Pato nuñez e os atacan-
tes Bruno veiga, mar-
quinhos do Sul e felipe 
Araújo.

 Estreia na Seletiva - a 
federação de futebol do 
Estado do rio de Janeiro 
(ferj) informou à direção 
do clube que a estreia na 

Seletiva do Estadual, con-
tra o macaé Esporte, será 
no dia 22 de dezembro, 
um domingo.

dEu mECão
 no futEBol
 amEriCano

a equipe masculina 
de futebol americano do 
mecão, o america Big ri-
ders, levantou a taça rio 

no domingo (24). Em par-
tida realizada no louza-
dão, em mesquita, o time 
fez 24 a 6 nos Piratas de 
Copacabana e ficou com 
o título da competição.

também neste mês de 
novembro, o time femi-
nino fez ótimo papel na 
liga Bfa, terminando 
entre os quatro melhores 
do Brasil.

    Franck e Breno estão integra-
dos ao grupo e enfrentaram o 
sub-20 do Bota em jogo-treino


