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 entre os alvos da operação, estão quatro policiais militares, um policial civil, além do vereador eduardo araújo (prB), da Câ-
mara de Belford roxo. os agentes realizaram buscas na casa do parlamentar. outro preso é o pM Carlos Vinicius Gomes do 
Nascimento, conhecido como Miojo. ele é lotado na 1ª Companhia Independente da pM, grupo responsável pela segurança 
dos palácios das Laranjeiras e Guanabara, respectivamente residência e sede oficiais do Governo do Estado.

Milícia de Belford roxo é 
a ‘serial killer’ da Baixada
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Vereador
 não ‘chega 

junto’ e 
ganha chifre 
do assessor

2

população denuncia ‘corredor da bagunça’ que 
começa em Tinguá, passa por Vila de Cava e vai até 
o bairro Monte Castelo. No trecho, é possível en-
contrar irregularidades como barracas obstruindo 
o trânsito, eletrodomesticos ocupando calçadas e 
carros sucateados abandonados no meio da rua. 
eles pedem um choque de ordem do Setor de pos-
tura da prefeitura
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para jogos contra o México
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“Eu tenho uma filha artis-
ta”. Esta frase de felicidade 
é da mamãe e nossa colega 
aqui do HORA H, Tatiane 
Mello, ao falar da filhota ta-
lentosa, Manu Mello (foto), 
que já demonstra dotes de 
que será uma atriz expressi-
va. Parabéns, Manu! Aquele 
Abraço, Tati!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

político bom cobrador e mau pagador
Pau que nasce torto, morre torto; não tem jeito. É o caso daquele 

político da Baixada Fluminense que, mesmo ganhando bem no seu 
cargo – salário + vantagens (?)- não consegue andar em dia com seus 
credores. O picareta recebe ligações a todo momento, é esculachado 
pelos cobradores, mas cadê a vergonha na cara? Cadê a coragem de 
enfiar a mão no bolso gordo e pagar a quem deve? “Esse cara repre-
senta bem o que minha avó dizia: todo bom cobrador é um péssimo 
pagador. E ele cobra bem a quem o deve e da família”, diz Vó Candi-
nha, amiga da mulher do político e agente sênior do SOMBRA.
***************************************
Vereador não chega junto e ganha chifre do assessor

Pulando de uma cadeira para outra naquela Câmara de Vereadores 
da mesma Baixada Fluminense, o agente da coluna, Cão Misterioso, 
descobriu que o parlamentar metido a dar porrada nos outros acaba de 
ser batizado com ‘um belíssimo chapéu de couro’. Entrou para o time 
dos cornudos sem sentir o chifre entrar. Ruim de cama, de acordo com 
reclamações de sua mulher aos vizinhos, o brabo bom de porrada, 
não chega junto no berço faz tempo. Resumo da ópera: um de seus 
‘aspones’ jogou um ‘biju’ no ouvido da carente e a levou para o motel.  
****************************************
largou o fogão, virou deputada e chifrou o maridão

Uma outra categoria de políticos na qual os chifres rolam 
soltos, é a dos deputados. A maioria deles vive mais fora de 
casa do que dentro e é aí que mora o perigo. O caso mais 
rumoroso foi daquele prefeito cuja mulher largou o fogão, 
virou deputada e danou a soltar a ‘pepeca’ para colegas de 
parlamento ou assessores mais íntimos. Um dos amantes da 
‘madame’ ia sempre na casa do corno, que nada sabia. De-
pois que ele perdeu a reeleição uma cartomante o aconse-
lhou a comprar serrotes. A casa do homem desabou e a de-
pressão tomou conta do corpo do ex-poderoso. “Oh, dor!”, 
exclama Vó Candinha. 

Monteiro lobato
na Beija Flor

Fim de 2019 chegando e 
com ele o tradicional espetá-
culo dos alunos das escolas 
municipais de dança, música, 
teatro e artes plásticas de Ni-
lópolis. Este ano, o tema abor-
dado é “O Sonho de Monteiro 
Lobato”, que contará a história 
do sítio do pica pau amarelo, 
uma literatura infantil que re-
úne símbolos da vida de Lo-
bato no interior. Organizado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, o espetáculo será na 
quadra da Beija-Flor, neste sá-
bado dia 30. Os portões serão 
abertos às 18h. A quadra da 
Beija-Flor fica na rua Pracinha 
Wallace Paes Leme, nº 1025 
– centro. Informações: 3761-
3658 ou 2691-0275.

música boa

Vinny Brito
vai cantar
no Top Music

O cantor Vinny Brito solta a 
voz no palco do Top Music nesta 
sexta-feira, dia 29. Vinny iniciou 
sua carreia musical se apresentan-
do em aberturas de shows, festas 
e boates. Ex-participante da pri-
meira edição do The Voice Bra-

sil, Brito chegou a trabalhar com 
produtores musicais renomados, 
como Lincoln Olivetti, Alexandre 
Castilho, Torcuato Mariano, Ed 
Motta, Claudia Leitte e Daniel.

Ao longo da carreira, Vinny 
Brito também gravou com San-

dra de Sá, Jorge Aragão, entre 
outros artistas. O cantor fez uma 
participação especial no show 
da cantora Claudia Leitte, can-
tando junto com a artista a mú-
sica “Quer Saber”, gravada pela 
Claudia e o cantor Thiaguinho. 

A apresentação será às 19h, na 
praça de alimentação, 2º piso. 
Evento gratuito! O TopShopping 
está localizado na Av. Governa-
dor Roberto Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Este sábado (30) será de 
arte, gastronomia e muita di-
versão para os moradores de 
Queimados, na Baixada Flu-
minense. Isso porque uma 
ação cultural preparada pela 
Prefeitura, por meio da Se-

 DIVULGAçãO

Roberta Sá será uma das atrações do evento na Terra de araribóia 

No dia 2 de dezem-
bro, é comemorado 
o Dia do Samba, 

elemento de referência da 
cultura nacional que inclui 
formas próprias de apropria-
ção do mundo e construção 
de identidades. Em Niterói, 
a comemoração acontece 
nos dias 30 deste novembro 
e 1º de dezembro, na Con-
cha Acústica, com rodas de 
samba, escolas de samba do 
município, shows e gastrono-
mia. O ingresso é um quilo 
de alimento não perecível. 

As 16 barracas da feira 
das Yabás, diretamente de 
Oswaldo Cruz para Niterói, 
oferecerão as comidas tipi-
camente brasileiras, com um 
toque africano, cada uma 
delas com sua especialidade. 
Rabada, mocotó, abóbora 
com camarão e a onipresen-
te feijoada são algumas das 
opções.

A programação artística 
começa nos dois dias, às 12h, 
com rodas de samba e con-
vidados, para embalar a hora 
do almoço. Entre as rodas 
estão o tradicional Candon-
gueiro, Filhos de Sinhá e o 
Samba do Vale, comandada 
por Wagner do Vale. Mônica 
Mac, Daniel Scisínio, Ble-

cretaria Municipal de Cultura 
e Turismo, vai agitar a Estação 
Cidadania Planeta Futuro (Rua 
Macaé, 430, bairro São Roque) 
em mais uma celebração pelos 
29 anos de emancipação da ci-
dade, comemorada no dia 25 de 

novembro.
Além de desfiles, apresen-

tações musicais e teatrais dos 
alunos do espaço, a população 
poderá curtir barracas de comidas 
típicas, artesanato, brechós e cari-
caturas dispostas no local. Serão 

14 empreendedores participando 
da ação das 10h às 15h.

>> Programação: 10h - Abertu-
ra. 10h30 - Teatro da terceira idade 
com esquete - “Cuide bem do seu 
avô”; 11h - Apresentação de ballet 
e jazz; 11h30 - Desfile de moda; 

12h - Apresentação musical;
12h30 - Teatro adolescente - 

Show de improviso; 13h - Apre-
sentação de zumba; 13h30 - Dan-
ça de salão; 14h - Apresentação de 
ginástica e às 14h30 - Apresenta-
ção musical.

ação Cultural promete agitar Queimados

entre as atrações es-
tão apresentações de 
música clássica e popu-
lar 

 MAGNO AMâNCIO / DIVULGAçãO
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caute Junior, Lena Alves, Pedro 
Ivo, Nega Black e muitos outros 
são os convidados. A partir das 
15h, as escolas de Samba de Ni-
terói sobem ao palco principal 
para apresentarem seus sambas 
enredos de 2020 e, em seguida, 
Marquinhos Diniz, no dia 30, 
chega com tudo, levando par-
ticipações da Velha Guarda da 
Portela, Juliana Diniz, Paula Di-

niz, Mauro Diniz, Grupo Nova 
Raiz e Fernando Brandão. Nes-
ta data, tem ainda o Samba do 
Trabalhador, comandado pelo 
cantor e compositor Moacyr Luz, 
que encerra a noite, com partici-
pação de Roberta Sá, Sombrinha 
e Bebeto. No dia seguinte, Mar-
quinhos de Oswaldo Cruz, não 
fica pra trás e convida Zé Luiz do 
Império, Nelson Rufino e Osval-

dinho da Cuíca. Lecy Brandão, 
finaliza com chave de ouro, com 
Arlindinho e Zé Catimba.

O evento é uma realização da 
Prefeitura de Niterói, por meio 
da Secretaria Municipal das Cul-
turas e da Fundação de Arte de 
Niterói.

A Concha Acústica de Niterói 
fica na Rua São Domingos, Ni-
terói

‘dia do Samba’ ganha 
festa top em Niterói 
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Na antiga re-
gião do ter-
ceiro distri-

to de Nova Iguaçu, 
a desordem desenha 
um cenário de aban-
dono e desrespeito à 
população. Denún-
cias recebidas pelo 
Hora H revelam o 
retrato amargo de 
quem convive na re-
gião abandonada. O 
corredor da bagunça 
começa na Estrada 

Boa Esperança, no 
Centro de Tinguá, 
região onde está lo-
calizada a Reserva 
Biológica de Tinguá, 
e se estende até o 
bairro Monte Caste-
lo, local que abriga 
um dos maiores ce-
mitérios de carros 
do município. 

De acordo com a 
denúncia, na área 
habitável da Rebio, 
dezenas de barracas 
provocam conges-
tionamento no trân-
sito. Motoristas que 

moram ou visitam 
a área turística re-
clamam que enfren-
tam dor de cabeça 
para acessar as ruas 
a partir do centro 
porque comerciantes 
informais obstruem 
vários trechos. “isso 
é uma verdadeira 
zona. Não passam 
um carro quando 
esas barracas estão 
armadas. Faço um 
apelo à Prefeitu-
ra para dar um jeito 
aqui, porque quem 
vem aqui não aguen-

ta mais”, afirma o 
homem sem quere se 
identificar.  

‘Favela’ em 
eSTação 
Tombada 

Saindo de Tinguá 
, as irregularidades 
continuam em Vila 
de Cava. O bairro 
abriga uma relíquia 
histórica: a estação 
de Vila de Cava do 
Sapê. Considerada 
um patrimônio cul-
tural local, hoje o 
prédio na Rua Ál-

varo Gonçalves está 
abandonado, prati-
camente em ruínas, 
e na calçada o que se 
vê são lojas impro-
visadas de conserto 
e venda de eletro-
diomésticos, que im-
pedem o ir e vir do 
pedestre, obrigando-
-o a caminhar pelo 
asfalto, sob o risco 
de ser atropelado. 

“isso é um absur-
do!.Aqui em frente 
tem um restaurante 
frequentado por tu-
ristas. Eles passam o 

dia pintando geladei-
ra e cheiro da tinta 
vai direto para o es-
tabelecimento. Mui-
ta gente evitar comer 
lá por causa disso. 
Transformaram esse 
trecho numa favela. 
O Setor de Postura 
da Prefeitura preci-
sa aplicar um cho-
que de ordem. Essa 
bagunça está expu-
sando os visitantes 
que passam por Vila 
de Cava em direção 
a Tinguá”, disse um 
comerciante. 

Corredor de desordem e 
desrespeito em Nova Iguaçu
Entre a Reserva Biológica de Tinguá, passando por Vila de Cava e chegando até o bairro Monte Castelo 
é vísivel a bagunça, como carros abandonados e eletrodomésticos ocupando o espaço de pedestres

denúncia

  Ruas obstruídas na Praça de Tinguá, eletrodomesticos ocupando calçadas próximo a estação tombada em vila de Cava e carros abandonados em monte Castelo pedem choque de ordem

Se em Vila de Cava 
as calçadas são obs-
truídas por dezenas 
de eletrodomésticos, 
no bairro Monte Cas-
telo são as sucatas de 
veículos abandona-

dos a partir da linha 
do trem que formam 
o cenário de bagun-
ça. Eles ocupam uma 
extensa área da Rua 
Francisco Gonçalves 
Correia e estão sobre 

as calçadas, também 
impedindo a acessi-
bilidade dos pedes-
tres.  

Segundo denunciou 
um morador da re-
gião, à noite essas 

sucatas servem de es-
conderijo para crimi-
nosos e até usuários 
de drogas, que apro-
veitam a pouca ilumi-
nação para fazerem 
suas vítimas. Depois 

que escurece, poucos 
se aventuram a pas-
sar pelo trecho. “Não 
deixo minha esposa e 
minhas filhas passa-
rem aqui sozinhas. É 
muito perigoso e iso-

lado. Muita gente já 
foi assaltada porque 
quase não passa polí-
cia nesse trecho”, re-
clamou um aposenta-
do, que mora na Rua 
Francisco Gonçalves. 

CrIMINoSoS aproVeITaM para aGIr No ‘CeMITérIo’ de VeíCuloS aBaNdoNadoS 
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III Seminário de Relações Étnico-Raciais reuniu cerca de 200 espectadores entre profissionais 
da educação e representantes de outras redes ensino em evento promovido pela pasta

educação antirracista em Queimados

Crianças da pré-escola do Ciep Francisco 
Cavalcante Pontes de Miranda, em Campo 
Grande, na Zona Oeste, passaram mal depois 
de comer um salpicão levado por uma profes-
sora de inglês para a escola, para comemorar o 
Dia de Ação de Graças.

A plataforma de mensagens WhatsApp 
sugeriu a inclusão nas regras de propaganda 
eleitoral para as eleições municipais de 2020 
de um artigo que vede expressamente os dis-
paros em massa via aplicativos de troca de 
mensagens. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou em segunda discussão, ontem, o projeto 
de lei 679/15, que proíbe a divulgação de imagens de pa-
cientes, bem como de exames e outros procedimentos hos-
pitalares. A medida, de autoria do deputado André Ceci-
liano (PT), seguirá para o governador Wilson Witzel, que 
terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

alerj quer proibir exposição de pacientes 

‘peixe’ na área I
Amanhã, o senador 

Romário (PODE) dará o 
pontapé inicial nos novos 
diretórios municipais do 
Podemos, na Baixada. Se-
rão empossadas as executi-
vas de: Japeri, Queimados, 
Nova Iguaçu, Mesquita, 
Belford Roxo, Nilópolis e 
São João de Meriti. 

política de drogas
A Comissão para o 

Cumprimento das Leis da 
Assembleia Legislativa 
do Estado do RJ (Alerj), 
em parceria com a Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Saúde Mental, realiza hoje, 
às 13h30, audiência pública 
para debater a nova política 
de drogas. 

Nas últimas semanas, o 
termo ‘AI-5’ emergiu do 
abismo histórico, puxado 
por dois agentes públicos 
que têm a responsabilidade 
de respeitar e preservar a 
Constituição brasileira. Pois 
bem, a simples menção do 

Ato Institucional número 5, 
que integra os 17 decretos 
repressivos emitidos pela 
ditadura mlitar nos anos que 
seguiram ao golpe de estado 
de 1964 no país, representa 
uma ameaça velada ao Esta-
do Democrático de Direito. 

As instituições resistem. a 
esse assédio. A radicalização 
da chamada ala esquerdista 
não pode ser combatida por 
ferramentas repressivas en-
terradas nos porões da di-
tadura. O deputado federal 
Eduardo Bolsonaro e o mi-

nistro da Economia, Paulo 
Guedes, foram infelizes em 
seus comentários e parecem 
estar propensos em ressur-
citar o DNA desse fantasma 
que ainda assombra quem 
vivem os anos de chumbo. 
Vai de retro!

a sombra do aI-5 ameaça o estado democrático de direito  

DIVULGAçãO/LUIS HENRIQUE VICENT

direto ao Ponto

Um bueiro sem tampa está 
colocando em risco quem pas-
sa pela Rua A perto da Praça da 
Olaria. Os moradores já impro-
visaram um alerta com pedaços 
de madeira fincados na cratera. 
O problema é que já aconteceu 
antes mas ou menos a uns 15 
dias aieram ajeitaram e a tam-
pa que colocaram durou apenas 
2 dias, ou seja não foi a tampa 
adequada. Não é possível que a 
prefeitura não tenha uma equipe 
que possa resolver isso antes de 
algo mas grave aconteça. 

nos bairros

Bueiro sem tampa expõe perigo em via movimentade de Seropédica 

horahmunicipios@gmail.com lacalle pou será
 o novo presidente 

URUGUAÍ - O 
candidato de centro-
-direita Luis Lacalle 
Pou obteve a maioria 
dos votos nas elei-
ções presidenciais 
do Uruguai. Após 
a revisão dos votos 
do pleito, realizado 
no último domingo, 
Lacalle venceu em 
uma disputa muito 
acirrada contra Da-
niel Martínez, can-
didato da coalizão 
de esquerda - Frente 

 REPRODUçãO/FACEBOOk 

mundo

Ampla. A posse será dia 
1º de março de 2020.

A alternância de po-
der com a vitória por 
um resultado tão aperta-
do, definido voto a voto, 
mostra que o Uruguai 
está dividido. Quase 
metade dos uruguaios 
preferia a continuação 
do governo de esquer-
da exercido pela Frente 
Ampla, partido de Mar-
tínez, no poder há 15 
anos. Fonte: Agência 
Brasil 

prefeito de japeri 
pode voltar ao cargo 

Afastado cautelarmen-
te do cargo em 27 de ju-
lho do passado, quando 
foi preso sob acusação de 
associação criminosa, o 
prefeito de Japeri, Carlos 
Moraes Costa está em li-
berdade desde o dia 8 de 
outubro, e a aposta entre 
alguns advogados é de que 
ele poderá voltar ao cargo, 
com a Justiça revendo a 

decisão, mesmo estando 
ele hoje proibido de en-
trar nas dependências da 
Prefeitura. Se mantendo 
longe de qualquer mani-
festação ou grupo político, 
Carlinhos Japeri – como 
ele é mais conhecido na 
Baixada Fluminense – 
tem passado o tempo com 
a família, dedicando seus 
dias aos netos.

jogada II
Em Japeri, Nilópolis e 

Mesquita o partido deve ter 
candidatura própria. Os con-
vocados são: o empresário 
Januário, o vereador Mau-
rinho e a dentista Thaianna, 
respectivamente. Em Quei-
mados, a legenda deve jo-
gar ao lado do atual prefeito 
Carlos Vilela (MDB). 

Forte elenco III
Em Nova Iguaçu, Bel-

ford Roxo e São João de 
Meriti, a bola ainda não 
começou a rolar. O foco do 
Baixinho é ter um elenco 
forte para abocanhar pre-
feituras e ampliar também 
o número de vereadores da 
legenda para as eleições do 
próximo ano. 

Promover a reflexão e 
discutir a educação e 
as relações étnico-ra-

ciais dentro das escolas. Foi 
com essas propostas que a 
Prefeitura de Queimados, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, promoveu ontem o en-
cerramento do mês em prol 
da consciência negra durante 
o III Seminário de Educação 
e Relações Étnico-Raciais.

Sob o tema “Educação e 
Educação Antirracista: Tran-
sitoriedades e Processos”, 
mais de 200 pessoas, entre 
profissionais da educação e 
representantes de outras re-
des ensino, estiveram no Te-
atro Metodista para debater a 
diversidade, o protagonismo 

do negro e a promoção da 
justiça racial.

Ao longo do ano, o Gru-
po de Estudo e Pesquisa de 
Educação e Relações Étnico-
-Raciais (GEPEERQ) desen-
volveu diversas ações abor-
dando o enfrentamento ao 
racismo dentro das escolas 
da rede municipal. Orien-
tados pelos professores, os 
estudantes participaram de 
atividades interdisciplinares 
com o  objetivo de resgatar as 
origens históricas e culturais 
do povo negro e sua relevân-
cia para a sociedade brasilei-
ra.

A proposta, segundo a Ar-
ticuladora do Grupo, Luzia de 
Fátima, é refletir sobre o pro-
cesso de construção das me-
mórias da população negra. 

“Nosso objetivo é resgatar 
e desmistificar a história de 
formação do Brasil. Durante 
todo o ano intensificamos es-
sas abordagens com os mem-
bros do grupo. Esse debate é 
necessário para uma socieda-
de saudável”, afirmou.

Já a subsecretária de Edu-
cação, Dilcelina Souza, 
ressaltou a importância de 
promover o seminário. “Pre-
cisamos ir contra o racismo 
e quebrar os paradigmas im-
postos pela sociedade em ge-
ral. Por esse e demais motivos 
estamos aqui. É uma honra 
receber esse grupo de pessoas 
que estão interessadas não só 
pelo tema, mas em disseminar 
o conhecimento dentro e fora 
da sala de aula”, enfatizou a 
Pedagoga. grupo participante do seminário que debateu temas como diversidade

DIVULGAçãO/PMQ
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Bangu apresenta novos uniformes
à torcida em evento na zona oeste Flamengo recebe premiações 

com presença de júlio César  

as camisas serão clássicas e com referên-
cia à Fábrica bangu aonde tudo começou

JOãO CARLOS GOMES / BAC

O Bangu apresentou oficial-
mente seus novos uniformes 
para a temporada 2020 na noi-
te de terça-feira (26). A Loja 
Sport West, no Bangu Shop-
ping, foi o palco da apresenta-
ção dos mantos alvirrubros aos 
seus torcedores, que compare-
ceram em bom número.

Tão esperada, a camisa tra-
dicional camisa vermelha e 
branca ganhou detalhes alusi-
vos aos tijolos da extinta Fábri-
ca de Tecidos Bangu, um dos 
locais de origem do clube. Já 
a segunda camisa tem o bran-
co como predominante, apenas 
com detalhes em vermelho na 
gola e nas mangas. O mascote 
castor está na barra inferior da 
vestimenta.

- Tivemos uma boa recep-
tividade por parte dos torce-
dores e saímos felizes com a 

aceitação. O novo manto do 
Bangu certamente será parte 
da história que o clube preten-
de escrever no próximo ano, 
com os investimentos e pla-
nejamento que visam buscar o 
acesso para a Série C do Bra-
sileiro. Agradecemos à Sport 
West por ter aberto o espaço, 
ao Bangu Shopping e também 
à nossa fornecedora WA Sport 
por mais uma temporada jun-
tos - declara Daniel Tavares, 
diretor de marketing do Bangu.

Além dos uniformes de 
jogo do Bangu, também foram 
apresentados ao torcedores as 
camisas casuais. São sete es-
tampas diferentes que desta-
cam o bairrismo do torcedor 
alvirrubro, referências cotidia-
nas e o título Carioca de 1966 
conquistado após 3 a 0 sobre o 
Flamengo, no Maracanã.

A cerimônia de 
entrega da taça do 
Brasileirão 2019 
contou com a pre-
sença de Júlio Cé-
sar no Maracanã. 
Ídolo do Flamen-
go, o ex-goleiro 
participou da co-
memoração do tí-
tulo do Rubro-ne-
gro, a convite do 
Presidente da CBF, 
Rogério Caboclo.

No pódio, Júlio 
César representou 
a história do Fla-
mengo e a enorme 
galeria de ídolos 
rubro-negros que 
construíram a tra-
jetória do clube. 

Um dos melhores goleiros da história rubro-negra fez parte da festa no Maracanã

FLA / DIVULGAçãO

A técnica Pia Sun-
dhage anunciou na 
quarta-feira (27) 

a lista das 27 atletas con-
vocadas para o período de 
treinos e observações da 
Seleção Feminina. A con-
vocação atenderá também 
os dois próximos jogos 
preparatórios diante do 
México, no dia 12 de de-
zembro, na Arena Corin-
thians, em São Paulo (SP), 
e no dia 15 na Fonte Lumi-
nosa, em Araraquara (SP). 
As partidas serão dispu-
tadas em período que não 
corresponde a Data FIFA.

Entre as convocadas, 
nove novidades em rela-
ção as listas já anunciadas 
pela treinadora sueca, as 
goleiras Luciana, Carla e 
Gabrielli, as defensoras 
Fernanda, Isabella e Bruna 
Calderan, a meia Gabi Za-
notti, e as atacantes Cris-
tiane e Maria Eduarda. 

A equipe iniciará a pre-
paração para os jogos pre-
paratórios no dia 2 de de-
zembro na Granja Comary, 

em Teresópolis. 
>> A lista de convocadas 

- Goleiras: Letícia - Corin-
thians (Brasil); Luciana - 
Ferroviária (Brasil); Carla 
- São Paulo (Brasil) e Ga-
brielli - Flamengo (Bra-
sil). Defensoras: Tamires 
-Corinthians (Brasil); Fer-
nanda - Flamengo (Brasil); 
Erika - Corinthians (Bra-
sil); Rafaelle -Changchun 
Dazhong (China); Bruna 
Benites - Internacional 
(Brasil); Tayla - Benfica 
(Portugal);

kathellen - FC Bor-
deaux (França); Isabella 
- Palmeiras (Brasil); Gio-
vanna - Avaldsnes (Norue-
ga)

e Bruna Calderan - Avaí/
kindermann (Brasil). 
Meio-campistas: Fabiana - 
Internacional (Brasil);

Luana - kSPO Women 
Football Team (Coreia do 
Sul); Gabi Zanotti - Corin-
thians (Brasil); Aline Mi-
lene - Ferroviária (Brasil); 
Debinha - North Carolina 
Courage (EUA); Poliana - 
São José (Brasil); Andres-
sinha - Portland Thorns 

Além disso, a ini-
ciativa teve como 
objetivo homena-
gear os grandes jo-
gadores do futebol 
brasileiro. 

- Para mim foi um 
momento de mui-
to orgulho. Desde 
já quero agradecer 
ao presidente, pelo 
convite, pelo cari-
nho e pela lembran-
ça. Significou mui-
to para mim. É ver a 
turma festejar. Co-
loquei as medalhas 
do Jorge Jesus e do 
Mário Monteiro, 
que trabalharam co-
migo, e do César e 
do Gabriel Batista, 

dois goleiros - des-
tacou o ídolo rubro-
-negro.

Sobram predica-
dos para Júlio Cé-
sar. Foi revelado 
pelo Flamengo em 
1997, clube em que 
chegou quando era 
apenas uma crian-
ça. Rubro-negro de 
carteirinha, sem-
pre levou a pai-
xão para dentro de 
campo. Com o Fla, 
conquistou quatro 
vezes o Campeona-
to Carioca, incluin-
do o tricampeona-
to de 1999 a 2001. 
Também esteve no 
elenco que venceu 

a Copa Mercosul, 
em 1999, e a Copa 
dos Campeões, em 
2001.

Goleiro da Se-
leção Brasilei-
ra em três Copas 
do Mundo (2006, 
2010 e 2014), con-
quistou duas Copas 
das Confederações 
(2009 e 2013) e 
uma Copa América. 
Nestas campanhas, 
esteve ao lado de 
alguns jogadores 
que foram campe-
ões brasileiros com 
o Flamengo, como 
o meia Diego Ribas 
e o lateral Filipe 
Luís.

 Treinadora sueca anunciou a lista das 27 jogadoras na sede da CbF

pia Sundhage anuncia convocação 
para jogos preparatórios no Brasil

seleção feminina

FC (EUA) e Chú - Chang-
chun Dazhong (China). 

Atacantes: Cristiane - 
São Paulo (Brasil); Mil-
lene - Corinthians (Bra-
sil); Victória - Corinthians 
(Brasil); Duda - Avaldsnes 
Il (Noruega); Bia Zanerat-
to - Incheon Hyundai Ste-
el Red Angels (Coreia do 
Sul).

luCiana e
 CaRla, aS 
novidadeS

A técnica Pia Sundhage 
apresentou algumas novi-
dades na convocação de 
quarta-feira. Entre as joga-
doras chamadas pela pri-
meira vez pela treinadora 
sueca, estão duas goleiras: 
Luciana, da Ferroviária, e 
Carla, do São Paulo.  Am-
bas estão na lista anuncia-
da para os jogos prepara-
tórios contra o México, no 
próximo mês de dezembro.

A convocação das duas 
goleiras não foi à toa. Elas 
vêm de ótimas tempora-
das no futebol brasileiro 
e foram fundamentais em 
conquistas de seus times. 

Partidas serão no dia 12 e 15 de dezembro em São Paulo
THAIS MAGALHãES/CBF

Experiente, Luciana co-
mandou o forte sistema 
defensivo da Ferroviá-
ria durante a reta final do 
Campeonato Brasileiro 
A-1. Na decisão, contra o 
Corinthians, se agigantou. 
Fez grandes defesas duran-

te o tempo normal e apare-
ceu para garantir o título na 
disputa por pênaltis.

Mais nova, Carla ainda 
tenta escrever seu nome 
no futebol feminino. A ar-
queira vem de uma gran-
de campanha no ano com 

a camisa do São Paulo. O 
clube, que retomou o pro-
jeto na modalidade em 
2019, foi campeão do Bra-
sileiro Feminino A-2 e foi 
vice no Campeonato Pau-
lista, com boas participa-
ções de Carla.
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Cedae intensifica distribuição
de água em diversos bairros  

6

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

belford roxo

O prefeito de 
Belford Roxo, 
Wagner dos 

Santos Carneiro, o Wa-
guinho, visitou o bairro 
Santa Maria para acom-
panhar as obras de dis-
tribuição de água da 
Cedae (Companhia Es-
tadual de Águas e Es-
gotos). A rede de água 
que passa pela Rua 
Anhaguera está sendo 
direcionada também 
para o Morro da UPP, 
onde aproximadamente 
300 famílias serão be-
neficiadas.

A Cedae está aumen-
tando o fornecimento 
em pelo menos 20 bair-
ros de Belford Roxo 
como, Nova Aurora, 
Centro, Santa Maria, 
São Bernardo, Santa 
Tereza, Jardim Gláu-
cia e muitos outros. 
As obras fazem parte 
do projeto “Saneando 

a Baixada”, que tem o 
objetivo de aumentar 
a capacidade e reorga-
nizar o abastecimento 
de água dos 13 municí-
pios.

Waguinho destacou 
que os moradores do 
Morro da UPP esta-
vam há mais de 30 anos 
aguardando este mo-
mento. “O presidente 
da Cedae, Hélio Ca-
bral, atendeu pronta-
mente ao nosso pedido 
e o sonho dos morado-
res se tornou realidade. 
“Afinal, a água é ne-
cessária para se fazer 
quase tudo”, resumiu 
Waguinho, ao lado do 
vereador Armandinho 
Penelis, agradecendo 
ao empenho do depu-
tado estadual Marcio 
Canella pelo empenho 
junto ao governo esta-
dual para a realização 
da obra; e à deputada 
federal Daniela do Wa-
guinho.

Prefeito Waguinho: “Afinal, a água é necessária para se fazer quase tudo”

armandinho Penelis, Waguinho e Jacó observam a colocação de tubulação no morro da uPP, sem água há 30 anos

RAFAEL BARRETO/PMBR

saúde

dia d da Campanha de Vacinação
contra o Sarampo em Belford roxo
A Prefeitura de Bel-

ford Roxo realiza 
neste sábado (30), o 
Dia D da Campanha 
de Vacinação con-
tra o Sarampo. Serão 
29 postos aplicando 
a dose das 8h às 17h 

nessa segunda etapa 
voltada para jovens 
de 20 a 29 anos. As 
crianças da primeira 
etapa que não con-
seguiram se vacinar, 
ainda podem estar re-
cebendo a dose e atu-

alizando a caderneta 
de vacinação.

O secretário munici-
pal de Saúde, Chris-
tian Vieira, destacou 
que a vacina triva-
lente ainda protege 
contra a caxumba e 

rubéola. “Só com a 
primeira fase já vaci-
namos mais de 2.400 
crianças”, resumiu  o 
secretário.

Relação de 
PoSToS

Os 29 locais à dis-
posição da população 
para a vacinação con-
tra o sarampo são: Po-

liclínicas Parque São 
José, Neuza Brizola, 
Antonio Gomes de Oli-
veira, Nova Aurora, 
Parque Amorim, Santa 
Marta e Tamoio; USF 
Bela Vista, Bom Pas-
tor I,II e III, Ererê, Sá 
Rêgo, Jardim Redentor 
I e II, Onofre Aniceto 
(Jambui), Parque dos 
Ferreiras, Parque Espe-

rança I e II, Recantus I 
e II, Vila São Luiz II, 
Vilar Novo, Xavantes 
I, II, III e  IV e Dona 
Isaura; UBS Americo 
Vespúcio Vasconcellos 
Rosa, Professora Jaci-
ra Pinto Leal, Manoel 
Batista Almeida Filho, 
Orlando Correa Pinto 
Sales, Sargento Ron-
calli e Vilar Novo.

Segundo o chefe de 
Departamento de Bel-
ford Roxo, Jorge Soares 
Braga, o Jacó, será cons-
truída uma nova Esta-
ção de Tratamento de 
Água (Novo Guandu) 

que irá aumentar a dis-
tribuição em 12 milhões 
de litros por segundo. 
“Foram construídos 
reservatórios também 
no Barro Vermelho e 
Parque São José e se-

rão instalados boosters 
(conjunto de bombas 
que regula a pressão na 
rede de distribuição de 
água) no Bom Pastor e 
na Avenida Automóvel 
Clube, que são respon-

sáveis por abastecer os 
reservatórios para aten-
der a população. Eles 
irão também contribuir, 
cons ide rave lmen te , 
para Duque de Caxias”, 
explicou Jacó.

concessão/ via dutra

Vereadores de Nova Iguaçu na audiência pública em Brasília
O presidente do Po-

der Legislativo de Nova 
Iguaçu, Felipe Rangel 
Garcia, Felipinho Ravis 
e os vereadores Alcemir 
Gomes e Fabinho Marin-
gá participaram, na ma-
nhã de quarta-feira (27), 
da audiência pública so-
bre o processo de renova-
ção da concessão da Ro-
dovia Presidente Dutra 
(BR 116), no trecho Rio 
de Janeiro/São Paulo, na 
Câmara dos Deputados, 
em Brasília. O evento foi 
organizado pela Comis-
são de Viação e Trans-
porte da Câmara, através 
do requerimento do de-
putado federal Rogério 
Teixeira Junior, Juninho 
do Pneu. O contrato atual 
de concessão vence em 
março de 2021.

Entre os temas discu-
tidos durante a audiên-
cia, o deputado Juninho 
pontuou alguns como de 
extrema necessidade a 
discussão imediata: a du-
plicação da pista lateral 
de Nova Iguaçu até Quei-
mados; os atendimentos 

que são realizados no 
Hospital Geral de Nova 
Iguaçu, mais conhecido 
como Hospital da Posse, 
dos acidentados na Ro-
dovia, sem que aja ne-
nhuma ajuda financeira 
à unidade; que na próxi-
ma concessão exista um 
fundo de compensação 
aos impactos ambientais 
gerados nas cidades cor-
tadas pela Rodovia; e po-
sicionamento contrário à 
implantação de uma nova 
Praça de Pedágio na Bai-
xada Fluminense.

“Considero muito im-
portante a participação 
dos vereadores iguaçua-
nos, assim como de todos 
os vereadores das cidades 
localizadas às margens da 
Presidente Dutra, em au-
diências como esta. Pre-
cisamos estar por dentro 
dos impactos das ações 
e discussões abordadas”, 
afirmou o presidente Fe-
lipinho. Várias autorida-
des estiveram presentes, 
entre elas o diretor geral 
do Hospital da Posse, Joé 
Sestelo. “Considero muito importante a participação dos vereadores”, disse Felipinho Ravis, na foto o quarto a partir da esquerda

DIVULGAçãO
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operação contra milícia 
agarra 14 na Baixada 

7Polícia

Editoria de 
Polícia

Um dos presos na operação trabalhava na segurança dos palácios do Governo do Rio. 
Quadrilha é acusada de uma série de assassinatos na região. PMs estão entre os alvos da ação

bandidagem em aPuros

REPRODUçãO

Uma megaopera-
ção desencade-
ada pela Polí-

cia Civil e o Ministério 
Público estadual contra 
milicianos que atuam na 
Baixada Fluminense, na 
manhã de ontem, pren-
deu 15 pessoas suspeitas 
de integrarem quadrilha 
acusada de uma série 
de assassinatos na re-
gião. Foran cumpridos 
35 mandados de prisão 
e 95 de busca e apreen-
são. Entre os alvos da 
operação, estão quatro 
policiais militares, um 
policial civil, além do 
vereador Eduardo Araú-
jo (PRB), da Câmara de 
Belford Roxo. Os agen-
tes realizaram buscas na 
casa do parlamentar. 

Um dos detidos é 
o PM Alex Bonfim 
de Lima Silva, lotado 
no 39º BPM (Belford 
Roxo). Ele seria um 
dos chefes da milícia. 
Lima foi preso em casa, 
onde foram apreendidas 
oito armas de fogo. Os 
outros policiais milita-
res presos são Leandro 
Calazans, também lo-
tado no 39º BPM, José 
Eduardo Silva Farias, 
conhecido como Zé Ca-
chorro, e Carlos Vinicius 

Gomes do Nascimento da 
Silva, o Miojo. O policial 
civil preso foi identificado 
como Walter Marques de 
Oliveira Filho. O miliciano 
Alisson da Costa Menezes 
também foi detido.

 SuSPeiTo Fazia 
SeguRança do

 goveRno do RJ 
Um dos presos é lotado 

na 1ª Companhia Indepen-
dente da PM, grupo res-
ponsável pela segurança 
dos palácios das Laran-
jeiras e Guanabara, res-
pectivamente residência e 
sede oficiais do Governo 
do Estado. Carlos Vinicius 
Gomes do Nascimento, co-
nhecido como Miojo, es-
tava na unidade há apenas 
dois meses.

O MP informou que Nas-
cimento trabalhou no 39º 
Batalhão (Belford Roxo) 
antes de assumir a função 
atual, mas estava detido 
por desvio de conduta. As 
investigações apontam ele 
como ium dos responsá-
veis por gerir as finanças 
da quadrilha e pela venda 
de cigarros contrabandea-
dos. 

bando é 
exTRemamenTe 

violenTo 
Segundo as investiga-

ções da DHBF, todos in-
tegram o braço armado da 
milícia. O titular da espe-
cializada, delegado Moi-
sés Santana, afirma que o 
bando era extremamente 
violento e é o principal res-
ponsável por homicídios 

que ocorrem em Belford 
Roxo.

“Existem pelo menos 
20 homicídios pratica-
dos por essa quadrilha 
em Belford Roxo neste 
ano. Eles eram extre-
mamente violentos com 
quem não aceitava suas 
ordens e também com os 
seus desafetos”, lembrou 
o delegado. 

 QuadrIlha é a “MaIor hoMICIda da BaIxada”, apoNTaM INVeSTIGaçõeS 
A operação ‘Vingado-

res’, começou a partir de 
um homicídio cometido por 
essa milícia há seis meses 
no bairro Nova Aurora, em 
Belford Roxo. Na ocasião, 
um suspeito de fazer parte 
do tráfico de drogas foi exe-
cutado pelos milicianos. A 
partir daí, os investigadores 
identificaram e prenderam os 
assassinos, paramilitares que 
atuavam em Belford Roxo e 

Nova Iguaçu.
“ Conseguimos notar que, 

mesmo preso, o líder do gru-
po continuava dando ordens 
de dentro da cadeira para 
essa organização. Notamos 
que eles cometiam diversos 
assassinatos a luz do dia”, 
disse Santana, acrescentan-
do que “descobrimos outros 
locais usados por esses mili-
cianos para esconder os cor-
pos. Vamos identificar essas 

vítimas e solucionar muitos 
casos de desaparecimentos 
em Belford Roxo”. 

O promotor Fábio Correa 
classificou a quadrilha como 
a “maior homicida da Bai-
xada”. “Essa organização é 
o principal foco de homicí-
dios de Belford Roxo. Eles 
praticam homicídios em 
grande escala. Com a prisão, 
há um reflexo no recuo e na 
fonte dessas pessoas em pra-

ticarem crimes. Eles são um 
grupo bem organizado e ra-
mificado”. 

A Polícia Militar informou 
que a 8ª Delegacia de Polícia 
Judiciária Militar (DPJM) se 
transformou em Delegacia 
Judiciária de Polícia Mili-
tar para Crimes Complexos. 
Segundo a corporação, essa 
nova delegacia vai atuar em 
investigações envolvendo 
PMs ligados à milícia e o 

trágico de drogas.
A corporação informou 

ainda que de janeiro a ou-
tubro deste ano, instaurou 
1.934 Inquéritos Policiais-
-Militares (com 41 agentes 
excluídos e 17 afastados). 
Desse total, apenas 16 in-
vestigam a participação de 
agentes com grupos parami-
litares, quatro já começaram 
a ser trabalhados pela equipe 
da 8ª DPJM. 

 “não Tenho
 bandido de 
eSTimação”, 
diz WiTzel

O governador Wilson Wit-
zel foi questionado sobre o 
policial militar preso na ope-
ração desta quinta-feira que 
travam na segurança dos palá-
cios Guanabara e Laranjeiras, 
sede do governo é residência 
oficial do chefe do executivo 
estadual. 

Chefe do tráfico em Meriti é um dos 
mortos em ação contra ladrões 

Apontado como chefe do trá-
fico de drogas no Morro do Co-
bra, em São João de Meriti, João 
Lucas Souza Silva, o Neguinho 
do Cobra, é um dos quatro mor-
tos na operação da Polícia Civil 
contra uma quadrilha de roubo 
de cargas e carros realizada on-
tem no morro do Chapadão, em 
Costa Barros, Zona Norte do Rio. 

O criminoso era acusado de 
latrocínio, homicídio, sequestro, 
tráfico de drogas, roubo a esta-
belecimento comercial e a tran-
seunte e corrupção de menores. 
Havia contra ele dois mandados 

de prisão preventiva em aberto e 
outros quatro inquéritos na Dele-
gacia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF).

Os investigadores apontam 
que Neguinho havia se associa-
do com o traficante Paulo Cesar 
Nascimento dos Santos, conheci-
do como Fedorê, chefe do tráfico 
na comunidade do Carrapato, 
para sequestrar, torturar e matar 
pessoas em São João de Meriti. 
As vítimas incluem até comer-
ciantes que não concordavam 
com taxas cobradas pela quadri-
lha. Um dos crimes investigados 

é o homicídio de Ramiro Francis-
co do Nascimento, proprietário 
de um bar, em setembro deste 
ano.

Segundo a polícia, o líder do 
morro do Cobra era conhecido 
pela crueldade e por divulgar 
vídeos dos crimes que cometia 
para aterrorizar a população. 
Ele foi um dos principais alvos 
da Operação Fim da Linha, da 
64ª DP, (São João de Meriti) re-
alizada no dia 6 de outubro, nas 
comunidades Linha, Carrapato 
e Jaqueira, que terminou com 
oito presos.

Pai que abusou de filha de 14 
anos roda em Nova Iguaçu

Já está atrás das grades 
um homem acusado de es-
tuprar a filha de 14 anos. 
Josemar de Souza Oli-
veira estava foragido até 
ser preso ontem (foto) no 
bairro Jardim Olavo Bilac, 
em São João de Meriti, na 
Região Metropolitama do 
Rio. Os abusos acontece-
ram em 2017. 

Em depoimento, a me-
nor disse que o pai apro-
veitava os momentos em 
que ficava a sós com a 

vítima para praticar o 
crime. Josemar ameaça-
va a filha com uma faca 
para forçar a adolescente 
a manter relações sexuais 

com ele. Ela disse ainda 
que crime ocorreu diver-
sas vezes, até a adoles-
cente ter coragem de fa-
lar o fato para a família.

REPRODUçãO VÍDEO

O PM Carlos Vinicius fazia a segurança do governador Witzel é um dos alvos da operação que prendeu suspeitos e apreendeu armas



SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

anote na sua agenda
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Trabalho e renda: secretário  
da pasta fala de novas ações 
DIVULGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 

Ao todo, 19 postos de saúde administram o imunizante 
em jovens com idade entre 20 e 29 anos, das 8h às 17h. 

REPRODUçãO

Queimados encerra vacinação 
contra o sarampo neste sábado 

SeCreTarIa de
 CoMuNICaçÃo SoCIal

 do rj

Os jovens 
que imaden -
ses que ain-

da não garantiram a 
imunização contra 
o sarampo precisam 
ficar atentos, pois a 
segunda etapa Cam-
panha Nacional de 
Vacinação (foto) con-
tra a doença termina 
no próximo sábado. A 
Prefeitura, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, dis-
ponibilizará 19 uni-
dades de saúde para 
este grande ‘Dia D’ de 
mobilização, das 8h 
às 17h. Nesta fase, o 
foco é proteger pesso-
as com idade entre 20 
e 29 anos.

Os imunizantes uti-
lizados são tríplice 
viral, ou seja, prote-
gem contra sarampo, 
caxumba e rubéola. 
Para se vacinar, bas-
ta procurar um posto 
de saúde próximo de 
casa com identidade e 
cartão de vacinação.

 ConFiRa oS 
loCaiS de 

vaCinação
Clínica da Família 

Mauro Ferreira de Cas-
tro - Travessa Campo 
Alegre, s/nº, Belmon-
te; Clínica da Família 
Regina de Brito - Rua 
Fabrício, s/nº, Concei-
ção; Clínica da Famí-
lia José Elias Peixoto 
- Rua Ana Nóbrega, 
s/nº, lote 12, Incon-
fidência; Clínica da 
Família Pastor Rosal-
vo Dantas - Rua Juno, 
s/nº, Valdariosa (21 
3698 5056); Estratégia 
em Saúde da Família 
Vila Americana - Av. 
Antônio Luziario, nº 
1689, Vila Americana; 

Unidade Básica de 
Saúde Júlio Barros - 
Rua Alesia Santos do 
Nascimento, s/nº, Pa-
raíso (21 3778 8430); 
Clínica da Família Mi-
guel Luiz de Carvalho 
- Estrada das Piabas, s/
nº, Eldorado (21 3698 
8717); Clínica da Fa-
mília Maria de Lurdes 
Campelo - Estrada das 
Piabas, nº 111, Santa 
Rosa; Unidade Básica 
de Saúde Fazendinha 
- Rua da Conquista, s/
nº, Distrito Industrial; 
Clínica da Família Es-
melinda Pinto de Sou-
za - Av. Berna, lote 
03 quadra 02, Vila 
Central; Clínica da 

Família Irlan de Sou-
za Macedo - Rua De-
odoro de Almeida, s/
nº, Parque Santiago; 
Unidade Básica de 
Saúde Belmira Var-
gas - Rua da Bata-
lha, nº 31, Roncador; 
Clínica da Família 
Maria Agrael de Oli-
veira - Rua Dona 

Narcisa Pereira, s/
nº, Luiz Camões (21 
3698 2642); Clínica 
da Família Robson 
Romero de Olivei-
ra - Estr. Padre José 
de Anchieta, nº 315, 
São Jorge (21 3698 
4642); Estratégia 
em Saúde da Famí-
lia Santo Expedi-

to - Rua São Roque, 
nº2, Santo Expedito; 
Estratégia em Saúde 
da Família Jardim da 
Fonte - Estrada das 
Piabas, s/nº, Eldora-
do; Clínica da Famí-
lia Pastor Júlio Alves 
Sena - Rua Mário Pati 
Junior,s/n, Fanchem); 
Centro de Especiali-

dades Médicas e Clí-
nica da Mulher (CE-
MEQ) - Av. Camilo 
Cristófano, nº100, 
Fanchem (21 2665 
3599); Centro Espe-
cializado no Trata-
mento de Hipertensão 
e Diabetes (CETHID) 
- Rua Onze, s/nº, Vila 
Pacaembu. 

Há menos de um mês no car-
go, o secretário de Estado de Tra-
balho e Renda, Jorge Gonçalves 
da Silva (foto) , empossado pelo 
governador Wilson Witzel na 
nova Secretaria de Trabalho e 
Renda, conversou com o portal 
RJ sobre as ações que pretende 
implementar na pasta estadual, 
antes uma subpasta vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico.

QuaiS oS
 PRimeiRoS 
PaSSoS do 
SenhoR à 

FRenTe da nova 
SeCReTaRia?   

Logo que comecei meu traba-
lho vi a necessidade de estudar 
o motivo do elevado índice de 
taxa de desemprego, que coloca 
o estado do Rio de Janeiro numa 
situação extremamente deficitá-
ria. Verifiquei então que havia 

um cadastro com quase 80 mil 
pessoas e uma oferta de quase 
40 mil postos de emprego, mas 
em contraponto só 6,8 mil ocu-
padas. O índice do Caged é feito 
com base no número de carteiras 
assinadas, e não fala em ativida-
de econômica, ou seja, não com-
puta a atividade informal, por 
exemplo, mas sabemos que há 
uma economia circulando, e que 
hoje dentro das comunidades 
circula uma economia paralela, 
que gera emprego, trabalho, ren-
da, por exemplo, mas o Estado 
não está a par deste cenário.   O 
estado tem que acompanhar a 
mudança da sociedade, ela está 
se autodefinindo e não é algo 
que devamos temer. 

Como o 
eSTado Pode 

aComPanhaR eSTaS 
mudançaS?

Temos uma economia que 

está crescendo para a informa-
lidade. Motorista de Uber, mo-
toboys, entre outras funções. 
Cabe a nós buscar alternativas e 
mecanismos de inclusão destes 
profissionais. O grande proble-
ma da informalidade é a invisi-
bilidade do trabalhador, ele é in-
visível para buscar direitos, para 
a família, para a sociedade, ele 
não consegue comprovar renda, 
abrir financiamento, conta no 
banco, comprar um carro, por-
que não se declara. Além disso, 
ele não tem uma prova fática de 
seu trabalho, então é visto de 
forma marginalizada. E é por 
aí que a secretaria quer resgatar 
estas pessoas para o ambiente 
formal.

Como SeRia eSTa 
ação de inCluSão 

deSTeS
 PRoFiSSionaiS?

O Governo Federal fez uma 

ação muito interessante que foi a 
instituição do Microempreende-
dor Individual (MEI), que reco-
nheceu essa cadeia produtiva. O 
microempreendedor individual 
faz circular a economia. Pensan-
do e analisando dados entende-
mos que esta é a força motriz que 
precisamos cuidar enquanto po-
der público. Traçamos um plano 
de ação que está sendo desenha-
do para a criação de uma carteira 
de identidade do trabalhador, do 
empreendedor individual. Pesso-
as com vinculação junto ao MEI 
e a cooperativas, que usariam 
este documento para provar sua 
atividade. O engenheiro mostra 
a carteira do CREA, o advogado 
a da OAB, mas e estas pessoas? 
Como elas provam o que fazem?

exPliQue melhoR a 
Finalidade da 

CaRTeiRa?
O estado pretende atuar no 

resgate social destas pessoas, na 
dignidade por ser um documento 
reconhecido publicamente como 
uma prova de trabalho. Estare-
mos assim trazendo as pessoas 
que estão na informalidade para a 
formalidade, porque haverá pré-
-requisitos para ter a carteira, este 
trabalhador precisará estar vin-
culado a cooperativas, ao MEI. 
Então o Estado entrará neste 
mecanismo, não como repressor 
encaixando as pessoas num mo-
delo específico de formalidade, 
mas entendendo as tendências 
do mercado para dar dignidade 

e conferir a estas pessoas prova 
de reconhecimento social, e para 
que elas saiam da invisibilidade. 
Esse é o papel do estado, dentro 
deste novo modelo econômi-
co. O governador já está com o 
projeto, nós estamos alinhando 
com a Casa Civil de, inclusive, 
disponibilizarmos uma bandeira 
que possa dar ao trabalhador al-
gum sistema de débito e crédito. 
O Governo do Estado precisa dar 
apoio aos modelos de negócios 
existentes.

maS Como FiCam aS 
PeSSoaS Que buSCam 

SeR emPRegadaS Pelo 
banCo de emPRegoS 

da SeCReTaRia de 
TRabalho?

Estamos buscando também 
um feedback maior das empresas 
sobre o porquê de certas vagas 
não serem preenchidas. Marquei 
reuniões com os seguimentos 
empresarias para conversar com 
o pessoal de Recursos Humanos. 
Essa semana tivemos a abertura 
de 400 vagas que nos foi confe-
rida por uma empresa e desco-
brimos um destes motivos. Por 
exemplo: a empresa exige que o 
candidato tenha pelo menos seis 
meses de experiência de carteira 
assinada para preencher as vagas 
temporárias. Num primeiro mo-
mento pensa-se que a questão é a 
capacitação destas pessoas, mas 
não é só isso. Se fosse somente 
isso capacitaríamos, entretanto 
precisamos que a empresa aceite 

pessoas em seu primeiro empre-
go. Portanto, estas linhas de corte 
de perfil é que precisamos estu-
dar. A atuação da Secretaria de 
Trabalho precisa se dar em cima 
destas perspectivas e expectati-
vas das vagas. Muitas das vezes, 
as vagas, então, podem não estar 
sendo ocupadas por nuances. En-
tender o que é o obstrutor para 
poder empregar é a ação especí-
fica que devemos desenvolver.  É 
o caso da questão de ter o nome 
do Serasa. Nossa ideia é concre-
tizarmos parceria com o Procon 
RJ.

Como SeRia eSTa 
PaRCeRia Com 

o PRoCon RJ?
O trabalhador às vezes preen-

che os requisitos para uma vaga, 
mas tem o nome dele no verme-
lho. Ninguém vai dizer para ele 
que  não preencheu a vaga por-
que o nome dele está sujo. Então, 
já estamos vendo parceria com 
o Procon para que peguemos os 
nossos dados cadastrais e antes 
de encaminhar para uma vaga, 
em cima do perfil, verificar a res-
trição de crédito. Caso exista res-
trição encaminhamos ele para o 
Procon já que a autarquia tem um 
programa de auxílio para renego-
ciação de dívidas e regularização. 
Então a transversalidade está aí.  
Primeiro é preciso entender as 
deficiências para unir forças den-
tro da estrutura de governo para 
pensar em soluções que minimi-
zem estes impactos.
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‘Não’ ao agrotóxico em Quatis 
Censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) concluído no ano 
passado aponta que 375 não utilizam defensivos agrícolas no cultivo das plantações

Luis Eduardo
(Luisinho)

Produtores (foto) participam de encontro promovido pela prefeitura

Através do 
censo agro-
p e c u á r i o 

concluído no ano 
passado, e cujos re-
sultados oficiais fo-
ram divulgados há 
menos de duas se-
manas, o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de 
Geografia e Estatís-
tica) constatou, en-
tre outros dados, que 
das 391 proprieda-
des rurais situadas 
em Quatis, 375 não 
utilizam agrotóxicos 
em suas atividades 
contra 16 que usam 
defensivos agrícolas 
no cultivo das plan-
tações.

A grande maioria 
também respondeu 
que não contraiu em-
préstimos ou finan-
ciamentos bancários 
visando aplicá-los 
nas propriedades: 
369 contra 22 pro-
priedades que obti-
veram. Produtores 
(foto) participam de 

levantamento

DIVUkGAçãO/PMQ
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‘Música na Feira’ de resende terá rock acústico 

No próximo do-
mingo, acontece 
mais uma edição do 
tradicional ‘Música 
na Feira’ (foto), pro-
jeto promovido pela 
Fundação Casa da 
Cultura Macedo Mi-
randa e pela Secre-
taria Municipal de 
Indústria, Comércio 
e Turismo. O even-
to será a partir das 
10h30, na Feira Li-

encontro na cidade 
promovida pela pre-
feitura, a cooperati-
va agropecuária e o 
Serviço Nacional de 
Aprendizado Rural.

No caso das faixas 
de idade dos produ-
tores rurais pesqui-
sados pelo IBGE, 
entre setembro de 
2017 e fevereiro de 
2018, o segmento 
mais predominante 
é dos produtores no 
segmento etário de 
45 a 55 anos (96 pro-
priedades), seguido 
pelas seguintes fai-
xas: 55 a 65 anos (77 
propriedades), 65 a 
75 anos (70), 35 a 45 
(59), 25 a 35 (36), 
mais de 75 anos (33) 
e menos de 25 anos 
de idade (12 proprie-
dades). Com relação 
à raça dos donos des-
tas propriedades, os 
resultados obtidos 
foram raça branca 
(259 propriedades), 
parda (82), negra 
(41) e amarela (um).

Das 391 proprie-

dades visitadas pe-
los recenseadores 
do IBGE, 326 são 
administradas por 
produtores do sexo 
masculino e 57 por 
produtores do sexo 
feminino. As outras 
oito não foram de-
claradas. Cento e 
nove produtores de 
Quatis estudaram até 
a antiga quarta série 
primária, 83 cursa-
ram o ensino funda-
mental, 72 fizeram 
o ensino médio e 45 
têm algum curso de 
nível superior.

No que diz res-
peito aos equipa-
mentos para o de-
senvolvimento da 
atividade agrícola, 
o censo agropecuá-
rio apontou a exis-
tência em proprie-
dades particulares 
de 47 tratores, cinco 
colheitadeiras, três 
adubadeiras e/ou dis-
tribuidoras de calcá-
rio e duas semeadei-
ras/plantadeiras.

“O perfil dos pro-

Tomógrafo móvel em angra dos reis
A Prefeitura de 

Angra, em parceria 
com o governo do 
estado, trouxe para 
a cidade um tomó-
grafo móvel para 
atender à deman-
da e zerar a fila de 
espera por um exa-
me. Ontem (14) o 
atendimento para a 
população foi numa 
área anexa ao CEM 
Parque Mambucaba. 
Hoje (15) o apare-
lho irá para o Cais 
de Santa Luzia, no 
centro da cidade, 
onde ficará até 29 
de novembro. Não 
haverá atendimento 
nos finais de sema-
na e nem feriado.

Tanto no Parque 
Mambucaba quanto 
no Cais de Santa Lu-
zia, todas as pessoas 
que tiverem pedido 
médico de tomogra-
fia serão atendidas. 
Não é necessário 
encaminhamento de 

especialista. Os usu-
ários devem levar, 
além da referência 
original, documento 
de identificação com 
foto, cartão do SUS e 
comprovante de en-
dereço.

Estão sendo rea-
lizadas angiotomo-
grafias de aorta ab-
dominal para baixo 
e tomografias com e 

sem contraste, exce-
to: mamas, coração e 
exames com sedação. 
Menores de 12 anos 
não serão atendidos.

A unidade tem ca-
pacidade de realizar 
40 exames por dia. 
Nos dois primeiros 
dias de atendimento 
no Parque Mambuca-
ba 56 pessoas foram 
atendidas.

Para fazer o exame basta ter o encaminhamento 
do médico.

 DIVULGAçãO/PMAR

vre da Beira-Rio, no 
deck próximo à Pon-
te Velha.

O show será com a 
dupla Dudu Gravize-
ro e Beto Olliveira. 
O público que esti-
ver no local poderá 
curtir os sucessos do 
rock, enquanto passa 
e faz compras pela 
Feira Livre da Beira 
Rio, tradicional no 
município.

O ‘Música na Fei-
ra’ busca promover 
a cultura e o lazer, 
com apresentações 
musicais e ao mesmo 
tempo estimular o 
comércio e a econo-
mia local. O projeto 
é realizado sempre 
aos domingos e tem 
previsão para acon-
tecer até o final do 
ano, com shows de 
artistas regionais.

 DIVULGAçãO/PMR

 

Saúde de Barra do piraí promove 
Caminhada do Novembro azul
A Nova Saúde de Barra 
do Piraí vai realizar a 
“Caminhada do Novem-
bro Azul” (foto), que 
acontecerá dia 24, com 
concentração da passea-
ta às 8 horas, no Largo 
da Feira, com o percur-
so até a Praça Nilo Pe-
çanha. Este evento serve 

para quebrar preconcei-
tos, estimular a prática 
de exercícios físicos e 
trazer o assunto para as 
rodas de conversa.
Segundo o secretário 
da Nova Saúde, a ca-
minhada, que está em 
sua primeira edição, irá 
contar também com o 
Odontomóvel, consul-

tório itinerante – aten-
dendo em livre demanda 
–, caminhão de exames, 
tenda de auriculoterapia 
e muitos outros atendi-
mentos.
E durante o mês de no-
vembro, a Nova Saúde, 
através do posto Albert 
Sabin, oferecerá testes 
rápidos de sífilis, HIV 

e hepatites B e C. Ocor-
rerão também ações de 
divulgação, sobre a im-
portância da prevenção, 
em pontos estratégicos 
do município.
“Assim como na ‘Cami-
nhada do Outubro Rosa’, 
o ‘Novembro Azul’ tam-
bém terá distribuição de 
camisas à população. A 
entrega será feita para os 
primeiros que chegarem, 
a partir das 7 horas”, 
anuncia o secretário da 
Nova Saúde, Juberto Fo-
lena de Oliveira Júnior.

DIVULGAçãO/PMBP

dutores rurais em ati-
vidade no Município 
de Quatis com certe-
za representa um ins-
trumento importante 
para auxiliar a pre-
feitura na definição 

das políticas públi-
cas relacionadas ao 
setor, tanto no que 
diz respeito ao traba-
lho agrícola e à pro-
dução agropecuária, 
quanto na questão 

dos direitos essen-
ciais dos produtores 
e suas respectivas 
famílias enquanto 
cidadãos”, opinou 
o prefeito Bruno de 
Souza (MDB)



O céu pede passos 

maduros e sólidos para 

concretizar planos em sua 

rotina e em seu trabalho. 

É um dia importante para 

se comunicar com pessoas de uma 

forma mais estratégica e reservada. 

A conversa é positiva para concluir os 

planos e estruturar as bases.

O céu lhe dá uma 

percepção sobre o 

futuro e sobre as 

r e s p o n s a b i l i d a d e s 

envolvidas. A maturidade 

emocional o ajuda a interagir com 

hierarquias e a lidar com os planos de 

uma forma consciente. É um bom dia 

para realizar reuniões ou um contato 

estratégico.

Áries

Uma visão 

comprometida e 

ética colabora com 

reuniões direcionadas 

a sócios ou a uma 

conversa mais próxima com uma 

pessoa importante. O momento está 

ótimo para realizar um movimento 

estrutural e estratégico. Os sonhos e 

os ideais estão em destaque.

Touro

Um contato é 

importante para 

analisar como 

deve atuar com os 

investimentos e com a 

utilização de recursos compartilhados. 

É necessário ter uma visão estratégica 

e madura sobre como deve atuar com 

os planos e com a concretização de 

seus sonhos e metas.

Gêmeos

Uma pessoa 

importante passa por 

uma fase madura e 

deseja concretizar 

planos de uma forma 

estratégica e realizadora. Uma 

conversa é necessária para avaliar se 

você está dentro desses planos e se 

pode atuar em conjunto.

Câncer

Leão

A fase é de consciência 

do seu potencial e dos 

seus talentos. Para 

obter o crescimento que 

almeja, você está sendo 

levado a amadurecer 

as suas ações e as suas intenções. 

Uma conversa estratégica lhe traz 

consciência sobre como deve agir 

com filhos e no namoro.

Virgem

As responsabilidades 

familiares ou 

depositadas no 

imóvel são altas, 

então você precisa 

analisar como deve prosseguir com 

os planos traçados. Uma visão 

estratégica, comercial e administrativa 

é necessária para obter os resultados 

que almeja. Foque ao máximo!

Libra

É preciso usar 

as palavras com 

r e s p o n s a b i l i d a d e . 

O céu pede de 

você movimentos 

estratégicos com pessoas do seu 

convívio. Uma nova forma de pensar 

lhe dá a possibilidade de assumir 

compromissos com informações 

significativas.

Escorpião

As responsabilidades 

financeiras são altas, 

mas com foco você 

conseguirá manter 

o ritmo para crescer 

e se desenvolver 

profissionalmente. É preciso 

ter estratégia e uma atuação 

comprometida.

Sagitário

As responsabilidades 

devem ser encaradas 

com flexibilidade, e 

isso também pede uma 

postura mais dinâmica 

e estratégica para se comunicar com as 

pessoas envolvidas. O esforço é a sua 

maior recompensa.

Capricórnio

Um contato 

importante colabora 

com movimentos 

que devem ser 

dados por você. É 

momento de encarar 

as responsabilidades com maior 

maturidade e consciência do seu 

potencial e da sua vocação. Não 

permita que o medo o impeça de agir.

Aquário

Você pode se 

desenvolver melhor e de 

uma forma construtiva 

no grupo em que está 

inserido. O céu pede 

de você uma postura estratégica e 

flexível para concretizar as suas ideias. 

Haverá bons resultados desde que haja 

também dedicação e esforço.

Peixes
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Não jogue  
lixo nas 

ruas. 
A população 

agradece!
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 031/2019 DE 28 DE NOVEMBRO 

DE 2019.
Substituição de servidor responsável pela fiscalização dos 
contratos firmados e dá outras providências.
V. Exa. NELCI CESÁRIO PRAÇA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais e respeitando o princípio da publici-
dade;

R E S O L V E:
Artigo 1º - Substituir um dos responsáveis pela fiscalização, 
para que na qualidade de representante desta Casa Legislati-
va, acompanhe e fiscalize a fiel execução dos contratos.

RESPONSÁVEL A SER SuBS-
TITuIDO RESPONSÁVEL SuBSTITuTO

Edilea da Silva Rozeira Valéria de Sousa Lima

Artigo 2º - Ficam Designados a partir desta portaria os funcio-
nários públicos: Valéria de Sousa Lima, ocupante do cargo de 
Auxiliar Técnico Legislativo, matricula nº. 115422009 e Renata 
Lugão Pimentel, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, 
matricula nº. 01000395, para atuarem como fiscais de contrato 
administrativo, celebrados pela Câmara Municipal de Belford 
Roxo, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta 
exação do objeto aos termos contratuais.
Artigo 3º - Ficam os fiscais da administração obrigados a co-
municar a administração todas as ocorrências relacionadas 
com o fornecimento e/ou execução do contrato, determinan-
do o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassam 
a competência dos fiscais deverão ser solicitadas ao Diretor 
Geral em tempo hábil para a adoção das medidas saneado-
ras.
Artigo 4º - Este Ato entra em vigor a contar da sua publicação.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 28 de novembro de 2019

NELCI CESÁRIO PRAÇA 
Vereador Presidente da Câmara

Municipal de Belford Roxo

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE DISTRATO DO

CONTRATO Nº 001/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO 
- CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: huNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ: 20.067.755/0001-10.
OBJETO: SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO ENVOLVENDO 
FORNECIMENTO EM COMODATO DOS EQuIPAMENTOS, 
INSTALAÇÃO, MANuTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 
hORAS DE SISTEMAS DE ALARME E SISTEMAS DE 
ÁuDIO E VÍDEO E SEuS COMPONENTES PARA A CÂMARA 
MuNICIPAL DE BELFORD ROXO.
FuNDAMENTO LEGAL: ART 78 INCISO XII e ART 79 INCISO 
I DA LEI 8.666/93.

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 

28 DE NOVEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
29/11/2019 – CÓD-PMBR 221.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº5298/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SEBASTIAO FELISBINO RODRIGuES, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº5299/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-

BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCIO CORREA, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria 
Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº5300/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secreta-
ria Municipal de Conservação.
SILVANO DA SILVA PEREIRA
CARLOS ANDRE PEREIRA VIEIRA

PORTARIA Nº5301/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 

os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-
10, na Secretaria Municipal de Conservação.
RENAN LOPES DA SILVA
PAuLO EDuARDO SANTIAGO MOREIRA

PORTARIA Nº5302/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
ANA PATRICIA MARTINS
DAIANE CARVALhO DANIEL
EDMAR CAETANO PENELA COSTA
GABRIEL DA SILVA MARIA
JESSICA BORhES SANTOS MACARIO
LEONARDO DA COSTA DE OLIVEIRA
PAuLO RICARDO RAMOS DA COSTA

CAÇA-PALAVRA

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

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

U 
 

 
 

A 
 

 
 

 
 

 
B 

E 
L 

G 
I 

C 
A 

 
 

M
 

K 
 

 
 

 
P 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A 
A 

 
 

A 
 

 
O 

 
 

O 
D 

N 
U 

M
 

 
 

 
 

L 
 

N 
K 

 
 

I 
 

 
 

C 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
O 

 
D 

U 
 

 
N 

 
 

 
 

 
C 

A 
M

 
I 

S 
A 

 
O 

 
B 

 
A 

L 
 

 
O 

 
 

 
 

 
 

T 
 

 
 

 
 

N 
 

E 
 

N 
L 

 
M

 
 

 
 

 
N 

 
 

 
 

 
A 

 
T 

 
D 

O 
 

A 
 

 
 

 
E 

 
 

 
 

 
M

 
 

U 
 

A 
C 

 
T 

 
 

 
 

L 
 

 
 

 
 

U 
 

F 
 

 
F 

 
 

 
U 

 
 

 
 

O 
 

 
 

 
 

H 
 

 
 

 
A

R 
 

 
 

I 
 

 
 

A 
I 

S 
S 

U 
R 

 
 

 
 

 
 

T
A 

 
 

 
D 

 
 

 
 

V 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

N 
 

 
 

I 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Y
Ç 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Z 
A 

I 
R 

E 
 

 
 

 
O

A 
 

 
 

 
C 

O 
N 

G 
O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B

il
us

tr
aç

ão
: c

an
di

O Congo na Copa do Mundo
Até a década de 1960, a República Democráti-
ca do CONGO era COLÔNIA da BÉLGICA, com o 
nome de Congo Belga. Sofreu uma colonização 
exploratória e VIOLENTA, enfrentou inúmeras 
guerras e já se chamou ZAIRE. Hoje, é o 176º 
no ranking de desenvolvimento HUMANO, 
com uma das menores rendas per capita do 
planeta. Muitos congoleses emigraram e 
alguns conseguiram se tornar jogadores 
de FUTEBOL, como MANDANDA, Kim-
pembe, N’Zonzi e MATUIDI, da seleção 
da França e BOYATA, Kompany, LUKAKU e 
Batshuayi da seleção da Bélgica. Na COPA 
do MUNDO da RÚSSIA, em 2018, a grande 
campeã foi a FRANÇA, com a Bélgica em 3º 
lugar. Imaginem o que esses jogadores pode-
riam fazer por seu país de origem se vestissem 
a CAMISA do Congo?

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

CAA
PAIDEORFEU

ARTROPODES
AEROUNTO

FIRMEPIORA
CARLSAGANEB

DANEMORAL
EDOTNPAR
MORCEGOSA

SUROLEIROS
CABRALUBA
USPRANGER
RUOAÃE

GIBANEONIO
PESUJODEDE
ERFANTASMA

Apolo
(Mit.)

Ponto
turístico de
Fortaleza

Capaz de
causar
medo
(fem.)

Pietro (?),
botânico
italiano

Erva para
alimentar
a boiada 

Romance 
de Marques

Rebelo

Formam o
maior filo
do reino 
animal

O registro
necessá-

rio ao
advogado  

Diz-se 
da cor 

que não
desbota

Estado da
Madeira-
Mamoré
(sigla)

Desfolhan-
te usado

pelos EUA
no Vietnã

Um dos
pilares da

cultura 
hip-hop

Astro-
físico 

autor de
"Cosmos"

Próprio de
bosques
ou flo-
restas

Igualar;
nivelar

(?) certo:
tem bom
resultado

Extinto
título da
dívida
pública

Formação
correta no

jogo da
memória

Hospedei-
ro natural
do vírus
do ebola

Pintor ger-
mânico 

de cenas
brasileiras

Fabrican-
tes de

telhas e
tijolos

Sobre, em
francês

Efígie da
nota plás-

tica de 
10 reais

Eduard (?),
filósofo e
psicólogo
alemão

Código da
Rússia, na

internet

Veículo
urbano
"rival" 
do táxi

Imen-
surável

período de
tempo

Pronome
latino que

evita
repetições

Entidade
com 4
línguas
oficiais

Gás nobre
utilizado 
em ilumi-

nação

Bossa;
corcova

"(?)
Mamata",

filme
brasileiro

Botequim
de ínfima
categoria

(pop.)

O eleitor
das frau-
des nas
votações

Besunto;
engorduro

Agrava 
(a doença)

Mapa, em
inglês 
Torna

muito frio

Manga
mineira

Resposta
de rejeição

Tronco cortado
transversalmente

Sintoma da gripe

3/éon — map — otn — sur. 7/arduino — nemoral. 8/spranger.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

MINI aBóBoraS 
reCheadaS CoM 

CarNe Moída

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; sal 
a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 refogar a cebola e 
o alho no azeite de 
oliva.
Juntar a carne moída. 
temperar com sal e 
pimenta a gosto.
adicionar o extrato 
de tomate, em segui-
da a salsinha. misturar 
e reservar.
em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. a casca e 
o miolo devem ficar 
macios. cuidar para 
não se desmancha-
rem.
com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
rechear com a carne 
moída e servir.

eSTroGoNoFe 
de FraNGo

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

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

PRISCILA DE CASTILhO FONSECA
RENATA SOARES ESTEVES 
SOLANGE COSTA DOS SANTOS

PORTARIA Nº5303/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, GILMAR LAPA LOPES, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-
11, na Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº5304/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, ALAN JOSÉ TEIXEIRA, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº5305/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
ADELICIO LuCIO DA PAZ
ELIEL FERNANDES
GRASIELE MOREIRA DA COSTA
VINICIuS BORGES REZENDE
JOELSON SATuRNINO CuSTODIO
JOEL GONÇALVES DA SILVA
EDuARDO FERREIRA CORREA
ADELICIO LuCIO DA PAZ
GILMAR LAPA LOPES

PORTARIA Nº5306/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
WALACE DE MORAES CARVALhO
EDILSON DE OLIVEIRA RODRIGuES
RAYANE DA CRuZ AGuIAR PORTO
JOSE ADRIANO DA SILVA
MARCELO GOMES RIBEIRO
JuLIO CESAR DA SILVA SÁ
JONAS GOMES MOREIRA DOS SANTOS
ALAN JOSE TEIXEIRA

PORTARIA Nº5307/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 5258, 5259, 
5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268/
SEMAD/2019 DE 26/11/2019, publicada em 27/11/2019.

PORTARIA Nº5308/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, FATIMA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana.  

PORTARIA Nº5309/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VIVIANY DE SOuZA DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana.  

PORTARIA Nº5310/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAPhAEL MAThEuS DA SILVA LEAL, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, 
da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi-
lidade urbana.  

PORTARIA Nº5311/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
WAShINGTON LuIZ SANTOS DE SOuZA, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, 
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade urbana.  

PORTARIA Nº5312/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CLESIO DE CARVALhO MAGALhÃES, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de urbana.

PORTARIA Nº5313/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
uBIRATAN DIAS DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de urbana.

PORTARIA Nº5314/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Educação.
VANTENIR SOARES DE SOuZA
VINICIuS MIGuEL DA SILVA SIQuEIRA

PORTARIA Nº5315/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
MARIVALDA ALVES DE OLIVEIRA MELO
ANGELA MARIA CABRAL GuIMARÃES

PORTARIA Nº5316/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, VANDERLEI CARLOS LEMOS RIO, do cargo em 
comissão de Assessor Serviço I, CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5317/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Serviço I, CC-10, na Secre-
taria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5318/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CARLOS ANDRE PEREIRA VIEIRA, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº5319/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MÔNICA hENRIQuE DOS SANTOS, do cargo de 
Diretor de Escola, símbolo CC-7, da Escola Municipal 
Nossa Senhora de Fátima da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº5320/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ADRIANA CABRAL DE SANTANA, para exercer o car-
go de Diretor de Escola, símbolo CC-7, na Escola Muni-
cipal Nossa Senhora de Fátima na Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº5321/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PAuLA FERNANDES CERINO DA SILVA, do cargo de 
Diretor de Escola, símbolo CC-7, da Escola Municipal 
Condessa Infante, da Secretaria Municipal de Educa-
ção.

PORTARIA Nº5322/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ALEXSANDRO PIO BERNARDO, para exercer o 
cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7, na Escola 
Municipal Condessa Infante, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº5323/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o Cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Educação.
KAREN DA SILVA MARTINS
MACIEL DE PAuLA DE OLIVEIRA
NORMA DO CARMO FERREIRA
ALINE DA SILVA VALLE
WENDERSON FERREIRA PEREIRA

PORTARIA Nº5324/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o Cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Educação.
ADRIANA MAGALhÃES VIEIRA DE SOuZA

ROZILENE BELChO DA SILVA SOuZA
BRuNO TEIXEIRA AMORIM
MAYARA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGuES SANTOS
WALBER DE SOuZA PRATA
MONICA hENRIQuE DOS SANTOS
DARLENE GLORIA DA FONSECA REZENDE

PORTARIA Nº5325/SEMAD/2019 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ERICA VIANA DA SILVA ALMEIDA, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe de Divisão de Pessoal, 
símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº5257/SEMAD/2019 DE 26/11/2019, 
publicado em 27/11/2019.
ONDE SE LÊ:  GEOVANE MAIO ALVES;
LEIA-SE: GEOVANE MELO ALVES.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS, 
CAPTAÇÃO DE RECuRSO E CONVÊNIOS

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0072/2019). 
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalida-
de TOMADA DE PREÇO nº 020/2019, cujo o objeto é  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE DE-
MOLIÇÃO E CONSTRuÇÃO DA ESCOLA MuNICIPAL 
ALEJANDRO FERNANDEZ NuNES, SITuADO A RuA 
CRISÂMENTOS, Nº 170, BAIRRO SANTA AMÉLIA, 
NO MuNICIPIO BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu 
objeto a empresa: NC CONSTRuÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, no valor de R$ 2.008.787,50 (Dois milhões, oito 
mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta cen-
tavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 
Ata de adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 1016 a 1019 e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria Geral as fls. 405 a 
413 e 627 e da Controladoria Geral do Município as fls. 
1033 a 1037. Em 25 de novembro de 2019.

ODAIR CuNhA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Projetos, Captação de 

Recurso e Convênios

SECRETARIA MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SO-
CIAL

Despacho do Secretário (Processo nº 45/0013/2019). 
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
CONVITE nº 002/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDER NATAL 
LuZ COM ILuMINAÇÃO DECORATIVA NOS ESPA-
ÇOS E VIAS PÚBLICAS, CONTENDO MONTAGEM, 
MANuTENÇÃO E DESMONTAGEM NO MuNICÍPIO 
DE BELFORD ROXO – RJ, adjudicando seu objeto a 
empresa: ESTRuTEND ESTRuTuRAS PARA EVEN-
TOS LTDA – EPP, no valor de R$ 327.500,01 (Trezen-
tos e vinte e sete mil, quinhentos reais e um centavos), 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de 
adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão Para 
Realização dos Procedimentos de Licitação e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria Geral e da Controla-
doria Geral do Município. Em 28 de novembro de 2019.

ANDRE ROChA MAChADO
Secretário Municipal de Comunicação Social

SECRETARIA MuNICIPAL DE DEDuCAÇÃO – SE-
MED

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 07.000731/2018
CONTRATO: 020/SEMED/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA EVEN-
TOS EIRELI – EPP.
OBJETO: SERVIÇOS DE INFRAINSTRuTuRA PARA 
EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO DO 
MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 102.116,40 (cento e dois 
mil, cento e seis reais e quarenta centavos).
PRAZO: deverá ser entregue e instalado em até 24 (vin-
te e quatro) horas, e começará a fluir a partir da assi-
natura deste Termo de CONTRATO, exaurindo-se com 
a entrega total dos itens adquirido neste CONTRATO.
 PROGRAMA DE TRABALhO: 1.12.361.017.2040.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 05 – Salário educação.
NOTA DE EMPENhO: 1387/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 11 de outubro de 2019.

DENIS DE SOuZA MACEDO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO
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