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divulgação 

divulgação/polícia civil

  
ESPORTE HORA
de olho na Seletiva, 
Nova iguaçu começa 

trabalhar no laranjão 

SEmináRiO cOmO fAcHAdA 
divulgação/polícia civil/reprodução/redeS SociaiS
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7

encontrarte

HumOR nEgRO

4

‘Morte’ faz campanha 
em cidade da Baixada 
e alerta motoristas 
para combinação ce-
lular-direção.

imPlAcávEl

7

divisão de Homicí-
dios da Baixada caça 
miliciano suspeito 
de comandar chaci-
na com 4 mortos.

cElEbRAçãO 

6

câmara de vereadores 
de Nova iguaçu pre-
para cerimônia para 
homenagear persona-
lidades negras.

Mostrem a cara, vagabundos!
Quadrilha que roubava paineis solares do arco Metropolitano e cometeu mais de 50 delitos é grampeada pela civil.

6

Justiça do rio caça 
direitos políticos 

de lindbergh Farias

2

político 
caloteiro não 

cumpre palavra 
e não paga
 ninguém 

vereadores são presos por desviar 
verba pública para bancar viagens 

7

quASE mORREu

7

covarde crava 
lápis no crânio 

de companheira

nEuRóTicA PRESA

7

Traficante que integra 
comando vermelho (cv)  
roda nas mãos da polí-
cia civil enquanto toma-
va um bronze na praia.

OPORTunidAdE

de olho no mercado 
de trabalho, Queima-
dos abre vagas para 
qualificar estudantes.

7

Tarado flagrado no ‘Big Brother’
Moradores de um bairro em Nova iguaçu estão assustados com a presença de um tarado  
que circula na região. O homem foi flagrado por uma câmera de segurança no momento 
em que se masturbava ao vivo e a cores em plena luz do dia. 

4

reprodução/rede  Social 

reprodução/rede Socialw

ator e diretor alexandre 
gomes será  um dos
 homenageados
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Nosso abraço especial de hoje vai para 
lineu Fernando, aniversariante do último 
domingo e morador da vila Nova, em Nova 
iguaçu. o pequeno comemorou 6 anos de 
vida com os papais, Érica e Fernando, fa-
miliares e coleguinhas em dois tempos: no 
lauto churrasco, em casa, e no ‘Quintal da 
Juju’, espaço que congrega a petizada do lo-
cal em eventos infantis periódicos. Parabéns 
e aquele abraço, lineu!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Entrando na maioridade, 
consciente de suas responsabi-
lidades e como um aluno bem 
aplicado em toda a sua formação, 
o Festival Encontrarte (Festival 
de Teatro da Baixada Fluminen-
se) vai apresentar 13 espetáculos 
no SESC Nova iguaçu e também 
no SESC São João de Meriti. Este 
ano, na abertura deste dia 7 (quin-
ta-feira), às 19h, no Teatro Sesc 
Nova iguaçu (Rua dom adriano 
Hipólito, 10 - Moquetá), traz o 
espetáculo ‘Caravana Tonteira’ 
protagonizado pela atriz leticia 
Sabatella, que está comemorando 
40 anos de experimentação artís-
tica. letícia também será uma das 
homenageadas pelo Encontrarte 
ao lado do ator, diretor, professor 
e produtor iguaçuano alexandre 
gomes. 

a maratona teatral da região 

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Não cumpre palavra e não paga ninguém
o SoMBRa tá de olho naquele vereador da Bai-

xada Fluminense que não é chegado a cumprir pala-
vra e, pior, não gosta de pagar ninguém. Quer dizer: 
até os ‘coringas’ do malandro levam bola nas costas 
e metem o pé, depois de alguns tombos. E não fo-
ram poucos os que abandonaram o ‘conversinha’.

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

olho grande na ‘rachadinha’
os lesados dizem que até nas ‘rachadinhas’ o cara 

não cumpre o combinado e sempre quer a maior fa-
tia do bolo. “Ele é olho grande com nosso dinheiro. 
ganha bem pra caraca e ainda pega uma farpela do 
R2, R3 e por aí vai. Sacanagem isso. Meti o pé”, 
reclama um dos ex-cabos eleitorais do desonesto, 
que pediu para não ser identificado.

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

vereador caloteiro é o que não falta

Baseado neste relato do ‘cabo’ lesado pelo vereador da 
Baixada Fluminense, nossa equipe de agentes da pesada 
está atrás de outros maus políticos que enganam colabo-
radores. “vamos encontrar. o que não falta é vereador 
caloteiro, iguais ao que o amigo trouxe. Não são todos, 
mas existem os que mijam fora do penico”, diz Passari-
nho azul do Bico Preto, um antigo colaborador da coluna 
e parceiro do Cão Misterioso nas investigações. 

unidos da
ponte tem novo
mestre-sala

Com a saída do segun-
do mestre-sala, a unidos da 
Ponte terá Paulo Erick dan-
çando ao lado de Thainara 
Mathias em 2020. a história 
de Paulo no carnaval come-

çou em 2006 quando se tor-
nou mestre-sala mirim no 
Projeto Sonho de Beija-flor. 
o casal realizará um “reen-
contro”, pois já formaram par 
na Estácio de Sá em 2016. “É 

uma felicidade muito grande 
estar voltando a dançar com 
a Thainara. Como já dança-
mos juntos antes já temos um 
bom entrosamento e acredi-
to que iremos nos empenhar 

ainda mais que antes por esse 
pavilhão”, revelou Paulo. a 
Ponte será a terceira escola 
a desfilar na sexta-feira, pela 
Série a, com o enredo “Elos 
da Eternidade”.

cassiano andrade
Hoje, o TopShopping 

recebe o cantor, compo-
sitor e violinista Cassiano 
andrade. Filho de radialis-
ta e compositor, cantar era 
a diversão de Cassiano na 
infância. o artista entrou 
efetivamente para o mun-
do da música aos 16 anos, 
quando começou a estu-
dar violão.

Influenciado pela mú-
sica brasileira e mundial, 
denominada por ele mes-
mo como “MPopB”, Cas-
siano passou a compor 
canções. 

a apresentação aconte-
ce, às 19h, na praça de ali-
mentação do 2º piso.

O TopShopping fica na 
av. gov. Roberto Silveira 
540, Centro – Nova iguaçu. 
Telefone: (21) 2667-1787.

18º Festival encontrarte começa amanhã no Sesc-Ni
começa amanhã (7) e vai até o dia 
17, com diversidade de lingua-
gens e produções de relevância 
no cenário das artes cênicas. Em 
sua 18ª edição ininterrupta, os 
produtores Claudina oliveira, Fá-
bio Mateus e Tiago Costa contam 
com o SESC como seu principal 
parceiro e também realizador do 
festival. Como todos os anos, 
os espectadores deverão chegar 
ao local do espetáculo uma hora 
antes para a retirada dos ingres-
sos gratuitos. Na Casa de Cultura 
Ney alberto, em Nova iguaçu 
acontecerá a ‘Mostra E aí?’ no 
dia 11 deste mês, às três da tarde.

Os hOmenageadOs
leticia Sabatella, atriz de no-

velas da Tv globo, e encenações 
teatrais, está na estrada desde 
1991. Este ano ela participou 

de ‘Órfãos da Terra’, onde inter-
pretou Soraya, primeira esposa 
do sheik aziz (Herson Capri) e 
mãe de dalila (alice Wegmann).

ator, diretor, professor e pro-
dutor teatral, alexandre gomes 
tem mais de vinte anos de carrei-
ra. É o fundador da associação 
Fábrica de atores e Material ar-
tístico (Escola livre F.a.M.a.), 
na qual atua como gestor e pro-
fessor de teatro ao longo dos 
anos. alexandre exerce, através 
da instituição, uma ativa mili-
tância sociocultural na Cidade 
de Nova iguaçu. Criou em 2005 
a Cia atores da Fábrica, que de-
senvolve uma pesquisa de lin-
guagem através do teatro físico e 
participa de dezenas de festivais 
em todo o estado do Rio de Ja-
neiro. Esse projeto já conquistou 
38 prêmios.

o rei dos Bailes vai cantar em anchieta

a lona Cultural 
Carlos Zéfiro 
ficará peque-

na para a apresentação 
do cantor e compositor 
Bebeto, que prome-
te botar todo mundo 
para dançar no próxi-
mo sábado (9), às 21h. 
Afinal de contas, ele é 
considerado o Rei dos 
Bailes! o título não é à 
toa. dJs que o digam! 
dez entre dez dJs sa-
bem que as pistas lotam 
quando tocam sucessos 
de Bebeto, como “Me-
nina Carolina”, “a be-
leza é você menina” e 
“Praia e sol”. 

Com 40 anos de car-
reira e 38 álbuns gra-
vados, Bebeto – que 
também é chamado de 
Rei do Suingue, Rei 
do Samba-Rock e Pro-
fessor – é um dos mais 
festejados cantores po-
pulares do país e consi-
derado um dos grandes 
nomes do movimento 
Samba-Rock. 

Reverenciado por 
pesos pesados da nos-
sa música como ale-

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

xandre Pires, Fernanda 
abreu, Cidade Negra, 
o Rappa, Marcelo d2 
e inúmeros djs que le-
vam o som do mestre 
para pistas no mundo 
inteiro aos poucos, Be-

beto volta a ocupar na 
mídia o espaço que há 
muito tempo é seu por 
direito. Seu Cd “Bebeto 
ao vivo”, lançado pela 
Mza/universal Music, 
foi um sucesso estratos-

férico.
a lona Cultural Car-

los Zéfiro fica na Estra-
da Marechal alencastro, 
4113 – anchieta, Rio de 
Janeiro. informações: 
(21)2148-0813.

Bebeto promete botar todo mundo pra dançar na Lona Carlos Zéfiro

 divulgação

sábado quente

Letícia sabatella e alexandre gomes, os ho-
menageados desta edição

adERiCo CoSTa  divulgação
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de cara nova 

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

Funcinários da Prefeitura trabalham em todos os cantos de Belford Roxo, levando 
melhorias a diversos bairros e moradores comemoram a chegada das obras

Japeri: Tce será alertado sobre 
obra que não suportou chuva

a Rua Projetada é uma das beneficiadas com a concretagem no bairro Itaipu. a via estava toda esburacada

itaipu festeja concretagem

a S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Conser-

vação concretou 
mais uma rua no 
bairro de itaipu, em 
Belford Roxo. Esta 
semana foi a vez da 
Rua Projetada, rece-
ber cinco caminhões 
de concreto. os mo-
radores estão con-
tentes com a che-
gada do concreto. 
“Eu moro aqui des-
de quando nasci, há 
51 anos, e nunca vi 
nada isso ser feito. 
Primeiro, foi a co-
locação de calçadas 
e agora a nossa rua 
está sendo concreta-
da. Estou muito feliz 
por essa melhoria”, 
festejou a moradora 
Sara de almeida.

os servidores da 
secretaria estão tra-
balhando em todos 
os cantos da cidade, 
levando melhorias a 
diversos bairros. a 
Prefeitura tem atu-
ado em todo o mu-
nicípio, principal-
mente nas regiões 
que em épocas ante-
riores foram esque-
cidas pelos antigos 
governantes.

os outros locais 
que estão receben-

antonio carlos 
horahmunicipios@gmail.com

do concreto são: 
Nova aurora e vi-
lar Novo. as obras 

de colocação de 
meio-fio, calçamen-
to e concretagem 

já aconteceram nos 
morros da lua (vi-
lar Novo), do amor 

(vilar Novo), do 
Sapo (Nova auro-
ra), da Caixa d’água 

(Nova aurora) e no 
largo da Baiana 
(Nova aurora).

as imagens nas quais 
luminárias da Poli-
clínica itália Franco 
(foto), em Japeri, apa-
recem servindo como 
escoadouro de águas 
da chuva, divulgadas 
pelas redes sociais na 
semana passada, de-
verão ser anexadas a 
uma representação que 
está pronta para ser 
entregue ao Tribunal 
de Contas do Estado, 
para que seja feita uma 
inspeção na unidade e 
uma auditoria no pro-
cesso licitatório rea-
lizado para contratar 
a reforma da unidade 
e no contrato firma-
do com a Construtora 
Fluminense, no valor 
de R$ 2.902.642,03.

a empresa está re-
gistrada em nome de 
Renato Rabelo Ribei-
ro, que ocupou cargo 
de secretário do Meio 
ambiente em Nilópo-
lis, na gestão do prefei-
to Sérgio Sessim, cujo 
pai, o ex-deputado fe-
deral Simão Sessim 
foi o responsável pela 
liberação dos recursos 
no total de cerca de R$ 
5 milhões para a Pre-

feitura de Japeri.

InteRvenções 
ORçadas em 

ceRca de R$ 3
 mILhões

as imagens mostram 
volumes de água da chu-
va descendo pelas lumi-
nárias, isto depois de 
intervenções orçadas em 
cerca de R$ 3 milhões. 
de acordo com o que foi 
divulgado pela Prefeitu-
ra, entre os serviços exe-
cutados na policlínica 
estão a substituição do 
telhado, das estruturas 
elétrica, hidráulica e de 
esgoto, equipamentos de 
segurança, canalização 
de oxigênio e tubulação 

contra incêndio.
atualmente existem 

pelo menos 10 audito-
rias de conformidade em 
processos licitatórios e 
contratos da Prefeitura 
de Japeri sendo tocadas 
pelo Tribunal de Contas 
do Estado. Em alguns 
casos foram apontados 
sobrepreço, indícios de 
favorecimento e dire-
cionamento por conta da 
não disponibilização dos 
editais de licitação do 
site oficial do municí-
pio. o contrato da refor-
ma da Policlínica itália 
Franco foi assinado pelo 
prefeito Cesar Melo no 
dia 23 de setembro do 
ano passado.

divulgação 

vozes da eJa aborda a literatura de cordel

no vozes da eJa, os participantes debatem os temas em uma roda de con-
versa. a literatura de cordel estará presente na terceira edição do projeto 

a Secretaria de Educação 
de Belford Roxo promove 
amanhã, a partir das 18h, 
na uniabeu, Centro, a ter-
ceira edição do projeto vo-
zes da EJa. o tema deste 
ano é ‘ler o mundo através 
da literatura de cordel’ - o 
Brasil das placas: viagem 
por um país ao pé da le-
tra. No evento, educadores 
e alunos da EJa assistirão 
a palestras da educadora 
Beth Serra. 

além disso, professores 
compartilharão suas prá-
ticas pedagógicas de su-
cesso. o encerramento do 
vozes do EJa será na pró-
xima sexta-feira, às 18h, na 

Escola Municipal Professor 
Paris. a Educação Jovens 
e adultos da Prefeitura de 
Belford Roxo tem cerca de 
quatro mil alunos e funcio-
na em 17 escolas munici-
pais.

 O BRasIL 
das PLacas

o Brasil das Placas é um 
livro muito bem-humorado, 
fruto do trabalho de pesqui-
sa do jornalista José Edu-
ardo Camargo e da criati-
vidade do cordelista de l. 
Soares que conta com mais 
de 100 fotos de placas feitas 
à mão ou oficiais de órgãos 
públicos por todo o país. 

Mas esse registro feito pelo 
jornalista tem uma conota-
ção bem-humorada mos-
trando aquelas que ficam 
engraçadas fora do contex-
to, com erros de português 
e letras um tanto quanto es-
tranhas. Junto a isso, cada 
placa possui um cordel de 
l. Soares deixando-as ain-
da mais engraçadas.

José Eduardo Camargo 
circulou mais de 200 mil 
quilômetros Brasil afora, 
durante sete anos, clicando 
placas. as 89 fotos mais di-
vertidas e mais inusitadas 
(em 72 cidades de 17 Esta-
dos brasileiros) estão reuni-
das neste livro.

 divulgação
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educação

Secretaria de Comunicação 
Social de Queimados

Mais de 100 vagas são ofertadas pelo CIEP 341 para Ensino Médio 
Profissionalizante. As inscrições já começaram por meio do site Matrícula Fácil

Qualificação é a palavra chave em Queimados 

Sessão de cinema i
a próxima sexta-feira 

será de muita emoção para 
os alunos do Centro de Es-
porte e lazer da Terceira 
idade de Queimados. a Se-
cretaria Municipal da Ter-
ceira idade vai promover 
mais uma sessão de cinema 
gratuita para os usuários do 
espaço. 

agentes do degase entram em greve no RJ, 
e menores fazem rebelião na ilha do gover-
nador. Categoria cobra aliberação do Regime 
adicional de Serviço (RaS) e do porte de arma 
para os agentes. Servidores querem novo con-
curso público.

arco Metropolitano, inaugurado em 2017  
que liga Caxias ao Porto de itaguaí, era para 
ser uma das vias mais modernas do País, mas 
virou ‘Rodovia do medo’ por causa da onda 
de roubos e assaltos praticados por trafican-
tes e ladrões de carga 

desaparecidos i
a Coordenadoria de 

desaparecidos do Esta-
do do Rio de Janeiro de-
fende a implementação 
de uma delegacia espe-
cializada para investigar 
os casos. Cerca de 400 
pessoas são dadas como 
desaparecidas em todo o 
RJ, mensalmente. 

a imagem bem humorada que circula nas redes sociais 
e invadiu as ruas do centro de Xerém pode até arrancar 
gargalhadas, mas trata de um assunto sério. Motoristas 
que dirigem falando ao mesmo tempo no celular têm mais 
chances de se envolver em acidentes. a personagem que 
interpreta a morte que chamar a atenção, principalmente 
de motoristas de vans que abusam da sorte e usam o apare-
lho enquanto dirigem. Para os esquecidinhos, a infração é 
gravíssima, com multa de R$ 283,47, além de sete pontos 
na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

pedido ‘carinhoso’ para quem
combina direção com celular imperdível ii

de acordo com infor-
mações da Prefeitura, 
a sessão do tradicional 
CiNE CElTi vai reunir 
os amantes da sétima arte 
para a exibição do longa 
“antes de Partir”, às 9h, 
no auditório do espaço, 
que fica na Avenida Ma-
racanã, s/nº, Pacaembu.

Notificados II
grande parte dos casos 

notificados ocorrem na Bai-
xada, uma média de 15 re-
gistros diários. Esses dados 
foram divulgadas na última 
segunda-feira em audiência 
pública da Comissão de Se-
gurança Pública e assuntos 
de Polícia, da assembleia 
legislativa do RJ. 

descentra l ização 
dos recursos da união 
para estados e municí-
pios. Esse é o principal 
objetivo do pacto fede-
rativo, parte do pacote 
de reformas econô-
micas pós reforma da 

Previdência previsto 
no conjunto no medi-
das da Propostas de 
Emenda à Constituição 
(PECs).  

a PEC do pacto fe-
derativo altera a forma 
que o governo federal, 

estados e municípios 
dividem os recursos da 
arrecadação, descen-
tralizando os recursos 
da união. Segundo o 
ministro Paulo gue-
des, entre R$ 400 e 
R$ 500 bilhões serão 

transferidos  nos próxi-
mos 15 anos para esta-
dos e municípios para 
que o uso com “saúde, 
educação, saneamento, 
segurança, tudo que o 
presidente, durante a 
campanha, propôs”.

pacto federativo e a independência de estados e municípios 

                                   divulgação 

dIreto ao Ponto

THiago louREiRo/divulgação

No bairro Cabuís, moradores 
cobram da Prefeitura providên-
cias para tapar os buracos que 
estão surgindo na Rua dulce de-
pois que um órgão do município 
foi ao local e tentou resolver um 
problema. Entretanto, após a 
execução do trabalho surgiram, 
além do vazamento de água, 
mais buracos, que estão causan-
do transtornos para motoristas 
e pedestres. Caso não sejam ta-
pados, eles devem aumentar de 
tamanho, causando falha no as-
falto. 

nos bairros

Tapou um buraco, surgiram outros em Nilópolis 

horahmunicipios@gmail.com chacina mata mulheres e crianças 
mÉXIcO - Crimino-
sos atacaram um com-
boio de três carros que 
levava uma família de 
mórmons dos Estados 
unidos na última se-
gunda-feira. Segundo 
informações, ao me-
nos nove pessoas mor-
reram, mas o número 
pode ser mais alto.

a família vive em 
uma comunidade mór-
mon fundamentalista 
na região da fronteira 
entre os dois países há 
décadas. Membros da 

 REPRodução/FaCEBook 

MUNDO

família são ativistas anti-
crime, e fazem campanha 
contra grupos criminosos 
que atuam nos estados de 
Sonora e Chihuahua. os 
bandidos podem ter con-
fundido a identidade dos 
passageiros, que teriam 
pensado que era um com-
boio de rivais. Segundo 
o ‘New York Times’, os 
sobreviventes descreve-
ram que uma criança foi 
atingida quando escapa-
va, e outras estavam pre-
sas dentro de um carro em 
chamas.

projeto de tratamento de água
E m p r e e n d e d o r e s 

do norte do Paraná 
desenvolveram um 
projeto de micro-
estação sustentável 
para tratamento de 
água em áreas agrí-
colas. Chamado Sa-
neia, o projeto é um 
dos sete integrantes 
do Programa Nature-
za Empreendera, da 
Fundação grupo Bo-

ticário de Proteção 
à Natureza, em par-
ceria com o Serviço 
Brasileiro de apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) 
do Paraná, que até 
2023 vai implantar 
soluções para proble-
mas ambientais no li-
toral norte do estado, 
com o viés do empre-
endedorismo

Para quem sonha 
com uma boa co-
locação no mer-

cado de trabalho precisa 
se qualificar. O primei-
ro passo é buscar isso o 
quanto antes, aliás essa 
característica é funda-
mental para alcançar 
seu espaço profissional. 
Por isso, o CiEP 341 - 
Sebastião Pereira Por-
tes (foto) está de portas 
abertas para receber os 
futuros profissionais da 
educação. a unidade - 
que é referência no curso 
de Formação de Profes-
sores -, em Queimados, 
na Baixada Fluminense 

está divulgando vagas 
para ingresso no 1º e 2º 
ano do Ensino Médio. 

a unidade funciona há 
25 anos no município e 
tem um trabalho funda-
mentado no desenvolvi-
mento de competências e 
habilidades no educando. 
Segundo a lei de dire-
trizes e Bases da Educa-
ção Nacional (ldB) nº 
9394/96, em seu artigo 
62 é garantida a admis-
são de profissionais que 
realizaram o Curso Nor-
mal (Formação de Pro-
fessores), na modalidade 
Ensino Médio bem como 
a habilitação para atuar 
na Educação infantil e 
nos cinco primeiros anos 
do Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano). 
os candidatos (as) de-

vem ficar atentos ao ca-
lendário da realização da 
primeira da Pré-Matrícula 
nas unidades. as inscri-
ções que começaram on-
tem devem ser realizadas 
até o dia 4 de dezembro, 
por meio do site  Matrí-
cula Fácil (http://www.
matriculafacil . r j .gov.
br/). a unidade vai auxi-
liar os responsáveis que 
não conseguiram acessar 
o site, mas é  importan-
te levar os documentos 
(elencados abaixo) para 
realização da matrícula  
na unidade, localizada na 
Rua Santa Catarina - vila 
Nascente ou pelo telefone 
2665-8229.
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Nova iguaçu apresenta elenco 
e inicia trabalho para o carioca
Estreia na Seletiva será contra o Friburguense no Laranjão

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

/ BERNaRdo glEizER / NiFC

ronaldinho elogia Jorge 
Jesus: “grande treinador” vasco: pikachu espera vitória 

contra o verdão em São Janu

convidado para participar de um evento em Lisboa, Por-
tugal, o ex-jogador lembrou da sua passagem pelo mengão

após conversa com o presidente Jânio moraes, a corridinha básica para desintoxicar

aSCoM / 

Eleito duas vezes 
Melhor do Mundo pela 
Fifa e pentacampeão 
mundial com a Seleção 
Brasileira em 2002, 
Ronaldinho gaúcho 
esteve em lisboa on-
tem para participar de 
um evento sobre tec-
nologia, mas claro, o 
futebol não ficou de 
lado. Perguntado sobre 
a fase que vive o Fla-
mengo, que briga pelos 
títulos do Brasileirão e 
da Conmebol liberta-
dores em 2019, o ex-
-jogador foi só elogios 
ao técnico Jorge Jesus.

“Tive a felicidade de 
jogar lá (no Flamengo). 
É um grande clube que 
está num grande mo-
mento, tem um gran-
dessíssimo treinador 
e tem a possibilidade 
de conquistar a liber-
tadores”, afirmou Ro-
naldinho, que também 
revelou acompanhar o 

futebol português.
“Sempre acompa-

nhei o Campeonato 
Português, pelo fato de 
o meu irmão ter joga-
do aqui. Sempre tive 
amigos jogando aqui. 
É sempre um campeo-
nato forte. as equipes 
que estão competindo, 
além do Campeonato 
Português, sempre me 
mostram a sua força. 
Com grandessíssimos 
jogadores, que se des-
tacam em todo o mun-
do. É um futebol que 
a cada ano cresce e 
acredito que é uma das 
maiores forças do fute-
bol mundial”, comple-
tou.

Pelo Brasileirão, o 
Flamengo volta a cam-
po nesta quinta-feira 
(7), quando encara o 
Botafogo, em clássico 
válido pela 31ª rodada 
do Brasileirão, no Nil-
ton Santos.

o vasco encerrou 
a preparação para 
o jogo diante do 
Palmeiras hoje, às 
21h30, em São Janu-
ário. Yago Pikachu 
vive mais um ótimo 
momento com a ca-
misa do gigante da 
Colina, e junto com 
o atacante Marrony, 
o lateral divide a ar-
tilharia do Cruzmalti-
no na temporada com 
oito gols. Ao final 
do treino, o camisa 
22 falou com alguns 
jornalistas. Pikachu 
avaliou a campanha 
no Campeonato Bra-
sileiro e projetou o 
duelo contra o Pal-
meiras.       

- Todos nós sabe-
mos da nossa força 

Lateral vive mais um execelente momento com a camisa cruzmaltina

 RaFaEl RiBEiRo/vaSCo

Foi realizada, na tarde da 
última segunda-feira, 
no CT, a apresentação 

do elenco para a disputa do 
Campeonato Carioca de 2020. 
após conversa no auditório do 
clube com o presidente Jânio 
Moraes e a comissão técnica, 
os atletas passaram pela ava-
liação de composição corporal 
e uma atividade física. Serão 
cerca de sete semanas até a es-
treia na fase preliminar (Seleti-
va), contra o Friburguense.

a comissão técnica, que já 
havia sido anunciada, está en-
cabeçada pelo técnico Carlos 
vitor, ex-jogador e funcionário 
do clube já há bastante tempo. 
Ele terá à disposição um elen-
co repleto de peças novas: fo-
ram 13 contratações, além do 
retorno do volante e capitão 
Paulo Henrique. apenas dois 
atletas não se apresentaram: o 
volante gabriel galhardo, uma 
das novas peças, e o atacante 
Edu, que estão emprestados a 
Ceará e Tubarão, respectiva-
mente.

Chegaram o goleiro zé 
Carlos, ex-Sampaio Corrêa; 
os laterais iago, ex-atlante 

(MEX), e Jeanderson, ex-Re-
sende; os zagueiros Jamerson, 
ex-Salgueiro (PE), diego Ma-
cedo, ex-itaboraí, e gilberto, 
ex-goytacaz; o volante Filipe 
Silva, que estava no Bonsuces-
so, e Marquinhos, que veio do 
atlético-aC; o meia Jeferson 
Paulista, ex-Botafogo; e os 
atacantes Fabinho ayres, ex-

-Perugia (iTa), glaucio, ex-
-américa-RN, e luã lúcio, 
ex-volta Redonda.

“Temos que construir coisas 
boas com o tempo. É claro que 
temos uma expectativa muito 
grande, pelo que estamos ven-
do, pela construção de comis-
são e atletas. Só nos resta tra-
balhar, trabalhar para crescer e 

evoluir a cada dia. atingir nos-
so objetivo, como a gente sabe, 
é um desafio muito ambicioso, 
essa é a grande verdade. Mas 
são os grandes desafios que fa-
zem os grandes homens”, disse 
o treinador.

Pouco menos de dois meses 
separam o clube do principal 
desafio desta temporada. O 

primeiro jogo da fase Seletiva 
está marcado para o dia 21 ou 
22 de dezembro, contra o Fri-
burguense, no laranjão. até 
lá, Carlos vitor terá o tempo 
necessário para fazer os ajus-
tes em prol de uma campanha 
vitoriosa.

“Realmente o tempo é curto. 
Todo tempo no futebol é curto. 

É muita coisa para se ajustar, 
muita coisa para ser construída 
ao longo do tempo. Mas nós 
vamos acelerar o trabalho e 
temos um objetivo. Temos que 
atingir esse objetivo, que é o 
melhor para o clube, para fazer 
com que o Nova iguaçu dispu-
te a fase principal do arioca”, 
finalizou.

em São Januário. Esta-
mos fazendo um bom 
Campeonato Brasilei-
ro, mas tivemos um 
queda de rendimento 
nesse segundo turno. 
Sabemos que podemos 
melhorar mais ainda 
dentro da competição. 
Na partida contra o 
grêmio pecamos em 
alguns lances, mas te-
nho certeza que contra 
o Palmeiras será dife-
rente. Temos que en-
trar muito concentra-
dos nessa partida e sair 
do Caldeirão com a vi-
tória - disse o lateral.

Com Bruno gomes 
e Richard suspensos 
e o lateral Henrique 
machucado, o vasco 
conta com três desfal-
ques para essa partida. 

o técnico vanderlei 
luxemburgo terá que 
pensar bastante para 
montar a equipe. Ques-
tionado sobre isso, Pi-
kachu ressaltou a força 
do elenco e garantiu em-
penho total no Caldeirão 
na busca pela vitória.   

- São características 
diferentes. o Henrique 
tem um estilo mais de-
fensivo que o próprio 
danilo. Mas em relação 
ao meio, temos muitos 
jogadores a disposição 
do professor vanderlei 
luxemburgo, ele vai 
acertar na sua escolha 
e faremos de tudo para 
fazer um bom jogo. Te-
mos que tomar um certo 
cuidado com a equipe 
adversária, eles gostam 
muito de atacar então é 

concentrar bastante du-
rante o jogo e tentar sair 
com a vitória - disse Pi-
kachu, antes de ressaltar 
sua amizade com o ata-
cante Rossi e comprovar 
a união de todo time. 

- assim que ele teve a 
oportunidade de vir para 
o vasco, ele me ligou 
e eu dei o maior apoio. 
Jogamos uma Taça São 
paulo juntos pelo Casta-
nhal (Pa) e nessa época 
ele não era nem conhe-
cido como Rossi. Ele é 
um cara bem tranquilo, 
eu sempre estou ajudan-
do ele e vem nos ajudan-
do bastante. Sabemos 
que ele está emprestado 
e espero que ele fique 
conosco para o ano que 
vem - finalizou o cami-
sa 22.

FoCo 2020

COMissãO TéCNiCa

técnico: Carlos vi-
tor
auxiliar-técnico : 
Ronaldinho
Preparador físico: 
Raphael Rocha
Preparador de go-
leiros: Willian Baca-
na
Fisiologista: uelbio 
Bezerra
Fisioterapeuta: Moi-
sés lenine
auxiliar de prepa-
ração física: leandro 
Sermenho
massagista: Edmil-
son lima
Roupeiro: João Car-
los “Nem”
serviços gerais: luiz 
Carlos “dibel”

goleiros: Bruno, zé 
Carlos e iago Mar-
ques
Laterais-direitos: 
iago e digão
Zagueiros: Raphael 
Neuhaus, diego Ma-
cedo, Jamerson e gil-
berto
Laterais-esquerdos: 
Jeanderson e França
volantes: Paulo Hen-
rique, Filipe Silva e 
Wellington
meias: Jeferson Pau-
lista, Marquinhos e 
gustavo
atacantes: diegui-
nho, Fabinho ayres, 
gláucio, luã lúcio e 
Nael

JOgaDOres
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Justiça suspende direitos políticos 
de ex-prefeito lindbergh Farias

6

Lindinho foi condenado por improbidade administrativa
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

aRQuivo / agêNCia BRaSil

   O ex-senador terá que pagar multa; dilma (detalhe), teve sua prisão negada pelo stF

a 2ª vara Cí-
vel de Nova 
iguaçu de-

terminou a suspen-
são dos direitos 
políticos do ex-se-
nador e ex-prefeito 
de Nova iguaçu, 
lindbergh Farias 
(PT-RJ) por cinco 
anos. o petista foi 
prefeito iguaçua-
no entre os anos de 
2005 e 2010.

a Justiça conde-
nou lindbergh por 
atos de improbi-
dade durante sua 
administração na 
cidade da Baixa-
da Fluminense. Na 
ocasião, a prefei-
tura distribuiu re-
médios cujas em-
balagens tinham a 
logomarca da ges-
tão do petista e não 
o brasão da cidade.

além de ter os di-
reitos políticos sus-
pensos, lindbergh 
terá que pagar uma 
multa de 48 vezes a 
atual remuneração 

de prefeito.

FachIn nega 
PRIsãO de 

dILma 
ROusseFF

a Polícia Federal 
pediu, mas foi ne-
gado pelo ministro 
Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF), a 
prisão temporária da 
ex-presidente dilma 
Rousseff, do ex-mi-
nistro guido Man-
tega, do ministro do 
Tribunal de Contas 
da união, vital do 
Regô, do ex-senador 
Eunício de oliveira 
(MdB-CE) e outros 
seis investigados a 
partir da delação da 
JBS.

a ex-presidente foi 
intimada na manhã 
de ontem (5) a pres-
tar esclarecimentos 
sobre o caso. um 
delegado foi até a 
residência de dilma 
em Porto alegre e 
entregou a intima-
ção à ex-presidente.

(Fonte: Último Se-
gundo)

governou nova Iguaçu

Manutenção faz cedae suspender
abastecimento de água nesta quinta

a Cedae realizará nesta 
quinta (7) a manutenção 
preventiva anual da Es-
tação de Tratamento de 
Águas (ETa) guandu. 
a intervenção é parte do 
planejamento operacio-
nal da companhia, visan-
do preparar as principais 
estações para o verão, 
período do ano em que há 
maior consumo de água. 
durante o serviço, com 
início programado para 
as 8 horas e conclusão 
prevista para as 20 horas, 
será necessário interrom-
per a produção de água 
na estação, que atende os 
municípios do Rio de Ja-
neiro, duque de Caxias, 
São João de Meriti, Nova 
iguaçu, Queimados, Mes-

quita, Nilópolis e Belford 
Roxo.

imóveis que disponham 
de sistema interno de re-
serva (cisterna e/ou caixa 
d’água) não deverão ter 
problemas de abasteci-
mento. Para isso, é funda-
mental reprogramar ati-
vidades que demandem 
grande consumo e utilizar 
água de forma equilibra-
da – não lavar carros, não 
encher piscinas, evitar la-
var roupas, não regar jar-
dins e diminuir o tempo 
no banho, por exemplo. a 
Cedae montou esquema 
especial para atender hos-
pitais e outros serviços 
essenciais com carros-
-pipa no período em que 
a estação estiver inope-

rante.
o sistema será religa-

do imediatamente após 
a conclusão da manuten-
ção, mas o abastecimento 
pode levar até 72 horas 
para se restabelecer total-
mente em algumas áreas 
isoladas (pontas de siste-
ma) e regiões mais altas.

Construída em 1955, a 
ETa guandu teve a se-
gunda etapa concluída em 
1963 e a terceira no ano 
de 1965. Posteriormente, 
foi ampliada em 1982. a 
estação, a maior em vo-
lume de água tratada do 
mundo, conforme regis-
tro no guinness Book, o 
livro dos recordes, trata 
cerca de 43 mil litros de 
água por segundo.

divulgação

 a estação trata cerca de 43 mil litros de água por segundo

personalidades negras serão homenageadas pela câmara 

carlinhos Bnh, vice-presidente da comissão destinada a combater a desigualdade Racial da câmara

Em celebração à data 
20 de novembro, dia 
Nacional da Consciência 
Negra, a Câmara Mu-
nicipal de Nova igua-
çu, através do vereador 
Carlos alberto Ribei-
ro da Silva, Carlinhos 
BNH, vice-presidente da 
Comissão destinada a 
Combater a desigualda-
de Racial, realiza no dia 
de 19 de novembro ses-
são solene pelo Novem-
bro Negro.

várias personalidades 
serão homenageadas, en-
tre elas, Maria Bernade-

te, ativista da luta contra 
o analfabetismo negro 
em Nova iguaçu; Maria 
aparecida, membro do 
Conselho dos direitos 
do Negro em Nova igua-
çu; e professor alcimá-
rio Júnior.

a cerimônia, que co-
meça às 16h, será aberta 
ao público e pretende ser 
um resgate da história e 
importância cultural do 
negro na cidade. a Câ-
mara fica na Rua Prefeito 
João luiz do Nascimen-
to, 38, Centro, próxima à 
rodoviária.

divulgação
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dHBF caça mandante de chacina 
7Polícia

Editoria de 
Polícia

Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense identifica ‘cérebro’ do assassinato 
de  quatro jovens em Nova Iguaçu. Ele pertence a uma milícia que domina a região. 

REPoRodução/REdE SoCial 

o bandido que or-
denou uma cha-
cina com quatro 

mortos, ocorrida na sex-
ta-feira da semana pas-
sada, em Nova iguaçu, 
está sendo caçado pela 
divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF), que já identifi-
cou o ‘cérebro’ de mais 
um crime que chocou a 
região. 

No ataque, que acon-
teceu na Rua Rogério 
azevedo, no bairro gene-
ciano, morreram Thalles 
Rodrigues, de 22 anos, 
Fernando andré Rodri-
gues, 23, Pedro Paulo 
Romariz, 20, e andré 
luís Júnior, 21. um rapaz 

REPRodução

InvestIgação

de 19 anos foi atingido no 
tórax e no braço e foi ope-
rado no Hospital geral de 
Nova iguaçu (HgNi) e seu 
estado de saúde é estável. 

as investigações apon-
tam que os assassinos per-
tencem a uma milícia que 
domina a região. Entretan-
to, a identidade do man-
dante está sendo mantida 
sob sigilo para não atra-
palhar as investigações. 
Segundo a especializada, 
já há um mandado de pri-
são contra o miliciano por 
porte ilegal de armas e or-
ganização criminosa.

 hOmens
 encaPuZadOs 

Testemunhas contaram 
à Polícia Civil que um 
grupo de homens encapu-
zados que estavam em um 

agentes em ação durante o cumprimento das prisões 

‘rival’ de ‘Hello Kitty’ é presa enquanto 
tomava ‘um bronze’ em praia de Niterói  

luana Resende Nasci-
mento de Mendonça foi 
capturada na tarde de on-
tem, por agentes da 78ª 
dP (Fonseca) na Praia da 
Boa viagem, em Niterói, 
Região Metropolitana do 
Rio. Conhecida como 
‘Neurótica’, a bandida 
integra o Comando ver-
melho (Cv) e é aponta-
da pela polícia como ri-
val de Rayane Nazareth 
Cardozo da Silveira, a 
Hello kitty, que é da fac-
ção amigos dos amigos 
(ada). 

de acordo com inves-
tigações, as duas atuam 
nas funções ‘operacio-
nais’ da quadrilha, uti-
lizando armamentos 
pesados, com amplos 
conhecimentos, e ‘pron-
ta’ para os confrontos. 
luana foi investigada 
na operação ‘Start’, de-
flagrada pela Delegacia 

Homem se masturba à luz 
do dia em Nova iguaçu

Homem crava lápis no crânio de mulher
Eduardo Manhães 

izabel, de 58 anos, foi 
preso no último domin-
go, acusado de tentativa 
de homicídio contra a 
companheira, em Campo 
grande, na zona oes-
te do Rio. a vítima, que 
teve a cabeça perfurada 
por um lápis, foi socor-
rida para o Hospital Mu-
nicipal Rocha Faria, tam-
bém em Campo grande. 

Segundo o 40º BPM 
(Campo grande), uma 
equipe foi enviada a Rua 
gentil do ouro. No lo-
cal, os agentes foram 
avisados por vizinhos 
que a vítima foi socor-
rida após ser golpeada 
com um material cor-
tante. O objeto ficou 
preso no crânio da mu-
lher e segundo o portei-
ro, o acusado fugiu an-

divulgação/PolíCia Civil 

um homem (foto) foi flagra-
do por uma câmera de vigilância 
enquanto se masturbava em ple-
na luz do dia em Nova iguaçu. 
o crime aconteceu no bairro 
Corumbá e acendeu o sinal de 
alerta para a presença de um ta-
rado que estaria aterrorizando a 
região. 

No vídeo que circula nas re-
des sociais, o tarado aparece 
fazendo  gestos com seu órgão 
sexual. Em um dado momento, 
ele desvia o campo de visão da 
câmera ao perceber que estava 
sendo gravado. os gestos obsce-
nos foram praticados diante do 
equipamento que seria de uma 
residência localizada na Rua das 

onze vereadores são presos 
suspeitos de desviar de dinheiro 
JOãO PessOa - a polícia 
prendeu 11 vereadores e um 
contador da Câmara Municipal 
de Santa Rita, na grande João 
Pessoa, na madrugada de ontem. 
o grupo é suspeito de desviar di-
nheiro público para custear des-
pesas de uma viagem feita para 
a cidade de gramado, no Rio 
grande do Sul. 

os parlamentares foram de-
tidos durante a operação ‘Natal 
luz’ do grupo de atuação Espe-
cial Contra o Crime organizado 
(gaeco) do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB). o advogado 
alderban Coelho, que representa 

CaBo BRaNCo/REPRodução

os onze  presos disse que não há 
motivos para a prisão em flagrante 
e rechaça o ocorrido. o advogado 
também declarou que a defesa não 
teve acesso ao inquérito e que só 
irá se pronunciar quando possuir as 
informações.

de acordo com o delegado 

allan Terruel, a operação teve iní-
cio após o MP suspeitar da viagem 
dos vereadores, que usaram um 
seminário como justificativa para 
a ida a gramado. a empresa orga-
nizadora da viagem seria do estado 
de Sergipe, o que fez a investigação 
ser iniciada.

especializada investiga as quatro mortes em nova Iguaçu

tes da chegada dos PMs.
a corporação informou 

ainda que os PMs foram 
até a unidade de saúde 
para conversar com a 

mulher, que passou as ca-
racterísticas do agressor e 
o homem foi levado para 
a 35ªdP (Campo grande) 
onde foi feito o flagrante.

orquídeas, no Morro do Espi-
gão. uma moradora captou as 
imagens do vídeo e publicou 
nas redes sociais. 

“gente, esse vídeo é do ta-
rado que estava rondando no 
Corumbá. Ele estava aqui na 
minha esquinna (...) Quem tem 
filho pequeno, menino, meni-
na, tome muito cuidado. Fique 
atento. Não deixe a criança fi-
car na rua sozinho, não manda 
a criança na rua sozinho. Pelo 
amor de Deus, fica atento”. (sic)

Pena de tRês
 meses a um anO 

ato obsceno é crime previsto 
no artigo 233 do Código Penal 

brasileiro. de acordo com o ex-
posto na lei, a prática em lugar 
público ou aberto ou exposto 
ao público pode levar a deten-
ção de três meses a um ano, ou 
multa.

Objeto ficou preso no crânio da vítima 

Plantão

de Proteção à Criança e 
ao adolescente (dPCa), 
com apoio de outras distri-
tais de Niterói. Também é 
apontada como especia-
lista em recrutar menores 
para atuação no tráfico de 
drogas da facção. ainda 
de acordo com a polícia, 
a traficante é suspeita de 

tentativas de extorsão a 
comerciantes na Região 
oceânica de Niterói. o 
Portal dos Procurados 
chegou a divulgar um 
cartaz com fotos para 
ajudar na identificação 
e prisão de luana. a re-
compensa pela sua prisão 
era de R$ 1 mil.

REPRodução/REdE SoCial 

carro passou  atirando con-
tra as vítimas, matando os 
quatro jovens. a chacina 
ocorreu a dois quilômetros 
do local onde outros três 
rapazes foram executados 
em setembro. Fabrício vic-
tor da Silva, 15, luís Feli-
pe Mesquita, 17, e Breno 
da Silva, 18, foram execu-
tados com tiros na cabeça 
em Miguel Couto, também 
em Nova iguaçu.

Segundo levantamento 
da plataforma ‘Fogo Cru-
zado’, houve 71 chacinas 
na Região Metropolitana 
do Rio, 17 a mais que no 
mesmo período do ano 
passado. Junto com Bel-
ford Roxo, Nova iguaçu 
está em quarto lugar no 
número de chacinas, per-
dendo para o Rio, São 
gonçalo e Niterói.

criminosa foi presa na Praia da Boa viagem, em niterói 

civil agarra quadrilha com mais de 50 delitos no arco 
o Núcleo de Repres-

são de Roubos e Furtos 
desarticulou uma qua-
drilha especializada 
em furtos de bateria e 
placas solares do arco 
Metropolitano, rodo-
via que corta a Baixa-
da Fluminense entre 

duque de Caxias a ita-
guaí.

de acordo com infor-
mações de agentes da 
56ª dP (Comendador 
Soares), através de um 
trabalho de inteligên-
cia e monitoramento, 
as equipes descobriram 

que o grupo é suspeito 
de praticar mais de 50 
delitos ao longo deste 
ano e causou um preju-
ízo milionário aos co-
fres públicos. os qua-
tro criminosos presos 
estavam com diversas 
baterias. 
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Governo do RJ se reúne com membros da Infrastructure and Projects Authority - IPA 
(Autoridade de Infraestrutura e Projetos) em Londres. Queremos usar como exemplo o 
trabalho de mobilidade urbana realizado na Inglaterra para a Região Metropolitana do Rio

divulgação/PMQ

Troca de experiências
SecreTaria de
 coMuNicação 

STF autoriza depoimento de senadores 
em inquérito sobre repasses ao MdB
BRasÍLIa - a Polícia Fe-

deral (PF) cumpriu na manhã 
de ontem mandados de busca 
e apreensão, e sequestro de 
bens. a operação foi autoriza-
da pelo ministro luiz Edson 
Fachin, relator da lava Jato 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF).

a operação se refere a in-
quérito aberto em maio do ano 
passado para investigar supos-
tos repasses de cerca de R$ 
40 milhões da J&F a políticos 
do MdB durante a campanha 
eleitoral de 2014. a ação da 
PF mira supostos operadores 
do repasse. Fatos foram rela-
tados em delação premiada 
fechada em 2017.

Foram intimados a prestar 
depoimento sobre os fatos apu-
rados na operação: os senado-
res: Eduardo Braga (MdB-aM), 
Renan Calheiros (MdB-al) e 
Jader Barbalho (MdB-Pa); o 
governador do Pará, Helder Bar-
balho (MdB);  o ministro do Tri-
bunal de Contas da união (TCu), 
vital do Rêgo; o ex-ministro da 

Fazenda, guido Mantega. 
a defesa de Renan Calheiros 

afirmou que o senador “não 
foi alvo de operação. Entre-
garam uma simples intimação 
para prestar esclarecimentos. 
Nada mais que isso”. Mais tar-
de, o próprio senador se mani-
festou e disse que irá marcar o 
depoimento.

 REPRodução/g!

brasIl

o programa de Cirur-
gia Bariátrica do Esta-
do do Rio de Janeiro 
alcançou a marca de 
três mil pacientes que 
já passaram pelo pro-
cedimento no Hospital 
Estadual Carlos Cha-
gas, em Marechal Her-
mes. Coordenada pela 
Secretaria de Saúde e 
liderada pelo médico 
Cid Pitombo, a inicia-
tiva é a única no Brasil 
a realizar a operação 
exclusivamente por vi-
deolaparoscopia, uma 
ação menos agressiva 
ao paciente.

o Hospital Estadual 
Carlos Chagas dispõe 
de tomógrafo para obe-

sos, serviços de endos-
copia, ultrassonografia, 
exame de sangue, eco-
cardiograma. Todos os 
exames pré-operatórios 
são feitos na unidade, 
além de todos os con-
troles pós-operatórios 
também.

cOmO FuncIOna 
O PROgRama

Em 2019, o programa 
de Cirurgia Bariátrica 
completa nove anos de 
existência. Para reali-
zar a Cirurgia Bariátrica 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SuS), o pacien-
te deve procurar atendi-
mento em uma Clínica 
da Família ou Posto de 

Saúde próximo da re-
sidência para que um 
médico avalie a necessi-
dade do procedimento. 
Se a operação for indi-
cada, o médico solicita 
uma segunda avaliação 
para a Central Estadual 
de Regulação, que enca-
minha o pedido de for-
ma online. o paciente 
realiza uma consulta de 
avaliação no Hospital 
Carlos Chagas com o dr. 
Cid. antes da cirurgia, 
há um rigoroso progra-
ma de preparo obriga-
tório, com acompanha-
mento de uma equipe 
multidisciplinar, com 
médico, enfermeiro, nu-
tricionista e psicólogo.

a Prefeitura de Queima-
dos, por meio da Secretaria 
Municipal de assistência So-
cial, em parceria com a Com-
panhia Estadual de Águas e 
Esgotos (CEdaE), está pro-
movendo uma série de rodas 
de conversa entre a empresa 
responsável pelo saneamen-
to no município e os usuá-
rios do Serviço de Conve-
niência e Fortalecimento de 
vínculos.

a iniciativa terá início 

amanhã, às 14h, e vai gerar 
um relatório do trabalho que 
a companhia vem realizando 
em parceria com os CRaS 
(Centro de Referência de 
assistência Social) e CRE-
aS (Centro de Referência 
Especializado de assistência 
Social) para identificar as de-
mandas apresentadas pelos 
usuários dos equipamentos 
municipais.

Segundo o secretário da 
pasta, Elton Teixeira, a ava-

liação produzirá um relatório 
socioterritorial. “É pratica-
mente impossível realizar 
intervenções qualificadas e 
eficazes sem prévio conheci-
mento da realidade dos mo-
radores. Por isso, estamos re-
alizando essa avaliação junto 
à CEdaE e aos nossos usuá-
rios para compreender a his-
tória, dificuldades e os poten-
ciais da cidade para melhorar 
o atendimento à população”, 
afirma o gestor.

Queimados e CEDAE identificar demandas no município Bariátrica tem três mil
pacientes operados no rio

Witzel se reúne com equipe da autoridade de Projetos de Infraestrutura do Reino unido

divulgação/govERNo do ESTado

 médicos durante procedimento no hospital carlos chagas

Com o objeti-
vo de trocar 
experiências 

sobre desenvolvi-
mento de projetos 
nas áreas de infra-
estrutura, mobilida-
de e saneamento, o 
governador Wilson 
Witzel se reuniu on-
tem com membros 
da infrastructure 
and Projects autho-
rity - iPa (autorida-
de de infraestrutura 
e Projetos) do Reino 
unido, em londres. 

“É muito impor-
tante realizar esse 
intercâmbio com o 
Reino unido, pio-
neiro no desenvolvi-
mento de Parcerias 
P ú b l i c o - P r i v a d a s 
(PPPs). Queremos 
usar como exemplo 
o trabalho de mobi-
lidade urbana rea-
lizado na inglaterra 
para a Região Me-
tropolitana do Rio. 
Conversamos ainda 
sobre saneamento 
na Baixada Flumi-
nense. Convidei os 
membros do iPa 
para nos auxiliarem 
em algumas ações”, 
afirmou o governa-

senadores serão ouvidos por supostos repasses da J&B 
  

dor.
desenvOLvImentO 

de ações
 gOveRnamentaIs 

a autoridade de in-
fraestrutura e Proje-
tos trabalha em con-
junto com o governo 
britânico no desen-
volvimento de ações 
governamentais, in-
cluindo construção 
de ferrovias, escolas, 
hospitais e casas. Na 
reunião, foi apresen-
tada a carteira de in-
vestimentos em Pe-
tróleo e gás (uSd 34 
bilhões), indústria 
da Transformação 
(u$ 5 bilhões), in-
fraestrutura (u$ 750 
milhões) e desenvol-
vimento urbano (u$ 
1,4 bilhão).

“Mostramos à equi-
pe da iPa o cenário 
econômico fluminen-
se e os projetos que 
o governo do Esta-
do tem desenvolvi-
do para garantir que 
o Rio de Janeiro te-
nha um ambiente de 
negócios favorável”, 
explicou o secretário 
de desenvolvimento 
Econômico, Energia 
e Relações interna-
cionais, lucas Tris-
tão. o secretário de 
Turismo, otavio lei-

te, também partici-
pou do encontro.

Hoje, o governador 
realiza palestra so-
bre as perspectivas 
políticas e econômi-
cas para o Brasil e 
o Rio de Janeiro na 
fundação Canning 
House. Em seguida, 
visita a Sala de ope-
rações Especiais da 
Scotland Yard, sede 
da Polícia Metropo-
litana de londres, e 
se encontra com re-
presentantes do in-
tellectual Property 
office (Escritório 
de Propriedade inte-
lectual) para discutir 
sobre combate à pi-
rataria.

WiTzel iNaUgUra esTaNDe DO riO 
o governador Wilson Wit-

zel inaugurou ontem o estande 
do Estado do Rio de Janeiro 
em um dos mais importantes 
eventos do setor de viagens, a 
World Travel Market london 
(WMT), em londres, na in-
glaterra. o Rio conta com um 
espaço próprio no evento para 
promover as atrações turísticas 
fluminenses aos maiores opera-
dores e agências de turismo do 
mercado internacional.

durante todo o dia, Witzel 
recebeu representantes de com-

panhias aéreas e operadores de 
turismo para discutir parcerias. 
Segundo o governador, a feira 
ajuda a incrementar a economia 
fluminense através da atração 
de investidores do setor.

“Em londres, estamos apre-
sentando as oportunidades de 
negócio no Rio de Janeiro. 
Nesta importante feira mundial 
de turismo, vamos divulgar 
nossas atrações para recuperar 
os turistas europeus que perde-
mos nos últimos anos. apenas 
no Reino unido foram menos 

40 mil turistas por ano. ago-
ra, trabalhamos para recuperar 
esses visitantes. a expectativa 
é atrair 80 mil turistas nos pró-

ximos anos, injetando cerca de 
uS$ 400 milhões por ano na 
economia fluminense”, afirmou 
o governador.
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volta redonda em defesa dos animais 
Município realiza conferência sobre o tema no auditório do Centro Universitário Volta 
Redonda (UGB) onde aconteceu a eleição e posse do conselho para o biênio 2020-

Luis Eduardo
(Luisinho)

 Ciep Municipalizado Marciana Machado De Elias, a maior unidade da rede municipal de ensino, que fica no bairro Nossa Senhora do Rosário

a S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Meio am-

biente e o Conselho 
Municipal de Prote-
ção e defesa dos ani-
mais promoveram, na 
quarta-feira da sema-
na passada, dia 30, a 
2ª Conferência Mu-
nicipal de Proteção e 
defesa dos animais. 
No evento, realizado 

PolÍtIcas PÚblIcas 

divulgação/PMvR
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prefeito Barra Mansa acompanhou 
obra de reforma do posto de saúde

o prefeito de Bar-
ra Mansa, Rodrigo 
drable (foto), apro-
veitou a tarde da 
última quinta-feira 
para acompanhar o 
andamento das obras 
de reforma do Posto 
de Saúde da Família 
(PSF), no distrito de 
Santa Rita de Cássia. 
Há mais de cinco 
anos a comunidade 
anseia por um espaço 

no auditório do Cen-
tro universitário vol-
ta Redonda (ugB), 
aconteceu a eleição 
e posse do conselho 
para o biênio 2020-
2021, que tem sua 
formação dividida 
entre poder público 
e entidades da socie-
dade civil e, também, 
aprovado o regimen-
to interno.

o prefeito Samuca 
Silva reforçou que o 

município tem avan-
çado nas políticas 
públicas ambientais 
e de proteção e defe-
sa dos animais. “Em 
doze meses, atende-
mos 688 chamadas 
relacionadas a maus 
tratos dos animais, 
recebidas por meio 
do aplicativo Fis-
caliza vR. Também 
apresentamos dois 
projetos de lei na Câ-
mara Municipal, que 

autorizam contratos 
de parcerias, convê-
nios, e criam a alian-
ça de defesa do Bem-
-Estar animal, com a 
identidade eletrônica 
em animais domésti-
cos, para combater o 
abandono pelos seus 
proprietários nas 
ruas. Podem contar 
comigo nestas ações 
de proteção e defesa 
dos animais”, enfati-
zou.

PReFeItuRa 
ReIteRa 

cOmPROmIssO 
Já o secretário de 

Saúde, alfredo Pei-
xoto, vice-presidente 
do conselho, reiterou 
o compromisso do go-
verno municipal com 
as questões relaciona-
das aos animais. 

“Essa é a segunda 
conferência e mostra 
o compromisso com a 
defesa e proteção dos 

animais, assumido 
pelo prefeito Samu-
ca Silva em seu pla-
no de governo, e que 
vem sendo cumprida 
de maneira efetiva”, 
reforçou o secretário, 
que anunciou a reali-
zação de 400 castra-
ções de gatos e ca-
chorros ao mês pelos 
veterinários do Centro 
de zoonoses, atenden-
do a população mais 
carente.

campos santos de resende de 
prontidão para receber visitantes

No último sába-
do é feriado de Fi-
nados em todo o 
país. Com isso, o 
expediente nas re-
partições públicas 
em Resende terá 
serviços essenciais 
funcionando nor-
malmente ou em 
regime de plantão, 
como nos casos do 
atendimento emer-
gencial na área da 
saúde e do recolhi-
mento de lixo, além 
da defesa Civil. o 
cemitério munici-
pal também ficará 
aberto em horário 
diferenciado para o 
dia de Finados.  

de acordo com 
a secretaria muni-
cipal de Saúde, os 
atendimentos serão 
prestados à popula-
ção adulta no Hos-

pital de Emergência, 
referência na região 
para os casos de ur-
gência, e no Hospital 
da Criança, especia-
lizado no atendimen-
to pediátrico. além 
disso, também ha-
verá atendimento na 
unidade de Pronto 
atendimento (uPa), 
localizada na grande 
alegria, e no Pronto 
atendimento do Pa-

raíso. Todas estas 
unidades funcionam 
24 horas.  

Segundo a secreta-
ria, durante o feriado 
a população poderá 
contar ainda com os 
serviços de remoção 
de pacientes presta-
dos pela Central de 
ambulâncias, que 
pode ser acionada 
pelo telefone 3381-
4493, e pelo SaMu.  

cemitérios de prontidão para o dia de Finados 

 divulgação/PMR

para receber um aten-
dimento adequado e 
de qualidade. a pre-
visão é que a empresa 
responsável pela obra 
entregue o posto no 
dia 16 de novembro 
e, posterior a data, a 
prefeitura realizará a 
inauguração em até 
30 dias. o valor do 
serviço girou em tor-
no de R$ 170 mil.

atualmente os ser-

viços de atendimen-
tos a saúde pública 
seguem sendo reali-
zados em um espaço 
cedido pela associa-
ção de agropecuá-
ria. acompanhando o 
gestor municipal na 
visita, esteve o se-
cretário de Saúde do 
município, dr. Sérgio 
gomes, e o vereador 
Carlos Roberto de 
Carvalho, o Beleza. 

- divulgação/PMaR

 

angra: alunos são medalhistas 
na olimpíada de astronomia

alunos de várias esco-
las da rede municipal de 
angra dos Reis conquis-
taram medalhas na 22ª 
olimpíada Brasileira de 
astronomia e astronáuti-
ca (oBa) (foto) e na 13ª 
Mostra Brasileira de Fo-
guetes, em 2019.

da Escola Municipal 
Nova Perequê, que fica 

no Parque Mambucaba, 
conquistaram medalhas 
de bronze os alunos Pedro 
gregório da Silva e luiz 
Fernando Silva de Melo. 
Já da Escola Municipal 
Cecília Mara Edileus 
vieira, no grataú, Ema-
nuelle Pereira dias de 
oliveira arrebatou a me-
dalha de prata e os alunos 

ana Clara da Silva e Tha-
les almeida Minair a de 
bronze. os alunos da uni-
dade de Trabalho diferen-
ciado também de destaca-
ram. arthur Pimenta da 
Silva conquistou o ouro, 
enquanto Ramon damas-
ceno Santos Sant’ana e 
Bruna vitória Ferreira 
Fernandes conquistaram 

medalhas de bronze.
a maior quantidade de 

medalhas veio da Escola 
Municipal João Carolino 
dos Remédios, localizada 
no Morro da glória. kaio 
Silva de alcântara e lu-
dimyla de oliveira Silva 
ficaram com o ouro; Ra-
quely Carneiro Balbino, 
larissa Carolino Rodri-
gues, Jamilly Pinheiro de 
lima, laís Souza de lima, 
Maria Clara de Souza Bar-
reto, Maria Eduarda gon-
çalves da Silva Fontes, 
com a prata; e kimberly 

victória Soares Tostes 
com o bronze.

a oBa é aberta a partici-
pação de estudantes de es-

colas públicas e privadas, 
do primeiro ano do ensino 
fundamental até o último 
ano do ensino médio. 
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É importante fazer 

escolhas congruentes 

com as suas necessidades 

afetivas. O céu pede 

mudanças para lidar 

com novas estruturas no trabalho 

e o desenvolvimento de suas 

competências. A carreira e o futuro 

passam por mudanças significativas.

É recomendável analisar 

as suas expectativas e 

insatisfações em silêncio. 

A maturidade emocional 

o ajuda a fazer escolhas 

congruentes com as suas necessidades. 

Você está numa fase curativa para 

direcionar o futuro e a carreira.

Áries

Você se sente disposto 
a inovar a sua atuação 
com amigos e com 
atividades em grupo. 
O céu alerta para 
insatisfações com 

algumas pessoas que interferem em 
suas ideias. O céu recomenda fazer 
um planejamento estruturado, além 
de ter maturidade para interagir com 
algumas pessoas.

Touro

Você está em busca de 

renovar as estruturas 

profissionais e o 

céu favorece tais 

movimentos. Uma 

pessoa importante sente-se insatisfeita 

e enciumada com as suas escolhas. 

Busque se colocar no lugar do outro 

para evitar desafetos e resoluções 

financeiras.

Gêmeos

A sensibilidade fica 

acentuada e o céu 

pede para questionar 

os sentimentos e 

expectativas que 

você vem depositando em pessoas 

próximas. A forma de trabalhar 

pede escolhas condizentes para o 

momento. É necessário fortalecer a fé 

e mudar o campo de visão.

Câncer

Leão

Você é levado a analisar 

as necessidades do 

cônjuge ou as de uma 

pessoa importante para 

o seu desenvolvimento. 

O céu aponta 

insatisfações que não podem ser mais 

negligenciadas. A experiência pede 

de você maturidade e consciência de 

suas escolhas.

Virgem

É necessário levar 

em consideração 

insatisfações no 

trabalho e distorções 

de fatos que podem 

acentuar desafetos com as relações 

próximas. O céu exige de você 

maturidade e esforço para manter 

uma rotina produtiva e com resultados 

palpáveis.

Libra

O céu recomenda 

analisar os 

investimentos e 

a necessidade de 

reconhecimento no 

campo profissional. Os investimentos 

destinados a filhos podem ser 

acionados. A experiência lhe fornece 

maturidade para se relacionar com as 

pessoas próximas.

Escorpião

É preciso avaliar os 

investimentos destinados 

à família ou ao imóvel. 

O céu fala sobre a 

insatisfação que você 

vem sentindo em 

família. É importante identificar o seu 

valor na troca com pessoas queridas. 

A experiência pede de você uma nova 

postura financeira.

Sagitário

É prioridade expressar 

o que sente com pessoas 

próximas. É preciso dar 

atenção a insatisfações 

que vêm afetando o seu 

emocional. O céu afirma que você 

está em condições de comunicar-se 

com maturidade e de fazer escolhas 

congruentes com as necessidades 

afetivas.

Capricórnio

O céu aponta desafios 

financeiros. É 

importante priorizar 

as necessidades e as 

possibilidades com 

realidade para lidar 

com projetos e planos que envolvem 

os recursos materiais. A experiência 

lhe dá condições de amadurecer e agir 

com coerência.

Aquário

Preste atenção 

a insatisfações 

emocionais para lidar 

com planos futuros. 

Todos percebem a sua 

insatisfação e os possíveis desafetos. O 

céu exige de você uma postura madura 

para lidar com os planos. O esforço é 

essencial para obter resultados.

Peixes
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Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 1.038/2019 - Baseado nos pareceres da ACI e da 
Procuradoria, homologo o aditamento de valor do Contrato nº 
002/2017 no percentual de 21,95% do seu valor mensal para 
o serviço de desenvolvimento, hospedagem e atualização 
diária da base de dados da home page oficial desta Casa, 
com a empresa PJC TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA., 
corrigindo o seu valor mensal para R$ 7.829,19 (sete mil, 
oitocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos).
  

Em, 10 de outubro de 2019.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Processo nº 1.363/2019 - Baseado nos pareceres da ACI e 
da Procuradoria, homologo o aditamento de valor do Contrato 
nº 003/2019 no percentual de 25% do seu valor mensal para 
organização e execução de eventos oficiais deste Poder para 

o ano de 2019 incluídos todos os materiais necessários, à 
empresa RENATO MORGADO PRODuÇÕES LTDA., no valor 
total de R$ 42.814,25 (quarenta e dois mil, oitocentos e catorze 
reais e vinte e cinco centavos).

Em, 30 de outubro de 2019.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

ATOS OFICIAIS

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

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o De-
creto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12793/2019 
Objeto: Registro de preço para futura e eventual Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços no pro-

cedimento de hemodiálise em Terapia Renal Substitutiva-TRS, 
destacando-se todas as etapas do sistema e do subsistema de 
tratamento e distribuição de água para hemodiálise (STDAH), 
controle de qualidade e fornecimento em regime de comodato 
dos equipamentos para a realização do procedimento hemodi-
álise, na prestação de atendimento à pacientes portadores de 
doenças Nefrológicas Agudas, Crônicas Agudizadas, interna-
dos nas unidades de Saúde, de acordo com o Termo de Refe-
rência. Data de abertura: 19/11/2019 às 10:00 horas. Retirada do 
Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e Contratos da 

SEMUS, sito à Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, sala 310 – 
Jardim Meriti – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000 das 10:00 às 
17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, 
Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da 
empresa interessada. Daniel da Rocha Goulart – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 05 de Novembro de 2019.

Daniel da Rocha Goulart
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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 

05 DE NOVEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
06/11/2019 – CÓD-PMBR 206.

PORTARIA Nº0285/GP/2019 DE 05 DE NOVEMBRO 
DE 2019
Exonerar, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANDREW RENATO ESTEVAM PI-
RES, do cargo em comissão de Secretario Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal de Esporte e La-
zer.

PORTARIA Nº0286/GP/2019 DE 05 DE NOVEMBRO 
DE 2019
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LuCIO CASSIO CARNEIRO SO-
BRAL, para exercer o cargo em comissão de Secretario 
Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer.

PORTARIA Nº0287/GP/2019 DE 05 DE NOVEMBRO 
DE 2019
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANDREW RENATO ESTEVAM PI-
RES, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Especial de Esporte e Lazer, símbolo SM, na Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4829/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir: MIChEL CRISTINE SANTOS DE PAuLA, da 
PORTARIA Nº 4618/SEMAD/2019, DE 17/10/2019, pu-
blicada no Jornal hora h em 18/10/2019.

PORTARIA Nº4830/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CCDG
GLOBODEOURO
PARALELAOL

UUAIDEEP
DXTAOTE

FISICARCP
CONTIDOOMA

SAMOFINAR
PARESATOL

NEONPRIMA
TSTIRAGEM

SOPROATUE
RESALOON

MOINHOXNT
TOAHIGIDA

HOSTILIZAR

Prêmio 
de TV e
Cinema
dos EUA 

Osman
Lins, es-
critor e

teatrólogo
A reta

equidis-
tante de

outra

Interjeição
típica do
mineiro

(?) 
Purple,
banda 
de rock

O primeiro
Nobel de

Marie
Curie 

R2-(?)2,
robô de
"Star
Wars"

De, em
inglês

Reprimido;
refreado

Apoquen-
tar; abor-

recer

Importante
valor so-
cial para
os índios

Formação
correta no

jogo da
memória 

Metal da
taça da
Copa
Davis

O batom
que brilha
no escuro

Fator de
avaliação

do sucesso
de jornais

O "bar" 
do Velho

Oeste

62, em al-
garismos
romanos

Fenômeno
essen-
cial ao

"Kitesurf"
Ruído

anormal
do cora-

ção (Med.)

Termo
elipsado

em
"Vamos!" 

Chapéu,
em inglês

Hectolitro
(símbolo)

Marcador
utilizado
por al-
faiates

Que goza
de perfeita

saúde
(fem.)

Tratar
como

inimigo

O impeachment de
Dilma Rousseff, na

visão de seus aliadosEm posição de
decúbito (pl.)

Une yin 
e yang

Aglutinan-
te de lajes

Sufixo de
"mioma"
Sereia

brasileira

Compositor e regente
manauense

Minério de onde é
extraído o alumínio

Integra a paisagem
holandesa

À (?): sem nada 
para fazer

Trapaça
escolar

Aquele que
concede

Próximo;
vizinho

Profeta da
Hégira

Recife
coralino

Telúrio
(símbolo)
Conteúdo
do texto

A 1a hora
canônica

2/of .3/hat — par. 4/deep. 5/prima — sopro. S
o
lu

çã
o
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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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.

BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LARISSA COSMO DE ARAuJO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-
10, na Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº4831/SEMAD/2019 DE 05 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, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Educação.
PETER DA PAIXAO SILVA
BIANCA NASCIMENTO DE AGuIAR

PORTARIA Nº4832/SEMAD/2019 DE 05 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 II, símbolo CC-11, 
da Secretaria Municipal de Educação.
CASSIA TORRES DA SILVA
ELISANGELA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº4833/SEMAD/2019 DE 05 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, 
MAICON DE LIMA GuILhERME, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Casa Civil.

PORTARIA Nº4834/SEMAD/2019 DE 05 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 Executivo, símbolo CC-4, no 
Gabinete do Prefeito.
DAMIANA LuCIA DA SILVA SANTOS
LAIANA PAMELA DA SILVA SANTOS
ThALES RAMON DA SILVA SANTOS
SAuLO RANGEL CARDOZO

PORTARIA Nº4835/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de 
Ciência e Tecnologia.
EDILAINE DOS SANTOS GuSMAO
EDMILSON MAChADO FREITAS
FABIO VINICIuS LADEIRA PINTO
JANAINA ALVES DE MELO
MARCOS ANTONIO PINhO

PORTARIA Nº4836/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LEANDRO VERTuANI DE OLIVEI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, na Secretária Municipal de Ci-
ência e Tecnologia.

PORTARIA Nº4837/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, INAJA FERNANDO DOS SANTOS 
JuNIOR, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Técnico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4838/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, Chefe do Setor de Esporte de Ren-
dimento, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
do Setor de Esporte de Rendimento, símbolo CC-7, na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4839/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, Chefe do Setor de Esporte Educa-
cional, para exercer o cargo em comissão de Chefe do 
Setor de Esporte Educacional, símbolo CC-7, na Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4840/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, Chefe do Setor de Esporte de Par-
ticipação, para exercer o cargo em comissão de Chefe 

do Setor de Esporte de Participação, símbolo CC-7, na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4841/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, Chefe do Setor de Esporte PCD, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor 
de Esporte PCD, símbolo CC-7, na Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4842/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer.
MARIO VITORINO DA SILVA
ANTONIO CARLOS SOuZA
VALMIR DuARTE BARBOSA
CLOVIS DE OLIVEIRA SILVA

PORTARIA Nº4843/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.
DERCY LOuRENÇO
EDSON hENRIQuE DO NASCIMENTO
RICARDO DOS SANTOS PASChOAL
MARCOS VINICIuS REIS DOS SANTOS
JuLIARA DA SILVA GuIMARAES

PORTARIA Nº4844/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.
CEZAR BRAL DE OLIVEIRA
LEANDRO TRAVASSOS
GELCIMAR BRAGA DE ALMEIDA
CELSO DE CASTRO NOGuEIRA
JONAThAN BARCELOS DA SILVA

PORTARIA Nº4845/SEMAD/2019 DE 05 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, 
ALEX DE SOuZA LEANDRO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, 
na Casa Civil.

PORTARIA Nº4846/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, EDuARDO QuEIROZ RODRIGuES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, na Casa Civil.

PORTARIA Nº4847/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, as PORTARIAS Nº.  4796 e 4797 
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019, publicadas no Jornal 
hora em 05 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº4848/SEMAD/2019 DE 05 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 Secretário Executivo, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Saúde:
ThIAGO BARCELLOS WALTER
ALINE FERRAZ DE OLIVEIRA BOMFIM

PORTARIA Nº4849/SEMAD/2019 DE 05 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, ROBERT BRAGA CORREA, para exercer o cargo 
em comissão de Administrador Adjunto de Policlínica, 
símbolo CC-7, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4850/SEMAD/2019 DE 05 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, TuLIO RANGEL CARDOZO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, 
CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS-SEMO-

CAP.

PORTARIA Nº 032/SEMOCAP/2019 DE 05 de NOVEM-
BRO DE 2019
INSTITUI a comissão de fiscalização, PARA OBRA DE 
REFORMA DA PRAÇA DO CAPO DO JAPONÊS – 
BAIRRO VILAR NOVO-NO MuNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO.

A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores, Lucas Botelho da Silva Chrysóstomo matrí-
cula 60/72.345, Felipe Gonçalves Pedro matrícula n° 
60/70.519 , Tiago Pereira Taboza matrícula nº 60/68.881 
sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem  as 
obras de Reforma da Praça do Campo do Japonês – no 
bairro Vilar Novo- neste município de Belford Roxo, bem 
como o contido nos autos do processo administrativo 
n.º 50/028/2018, Contrato nº 003/SEMOCAP/2019, To-
mada de Preço nº 001/2019 produzindo seus efeitos a 
contar da publicação desta portaria.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MuNICIPAL DE SERVIÇOS PúBLICOS 
- SEMSEP

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 001/SEMSEP/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LO-
CAÇÃO DE AuTOMÓVEIS SEM CONDuTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 75.600,00 (setenta e cinco 
mil e seiscentos reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 12 
(doze) meses e começará a fluir a partir da assinatura 
do contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.04.122.001.2052.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENhO: 1335/2019.
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: 24 de setembro de 2019.

LuIS CARLOS FERREIRA CORREIA
SECRETARIO MuNICIPAL DE SERVIÇOS PúBLICOS

CONSELhO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– CMAS

RESOLuÇÃO Nº030 CMAS-BR/2019 DE 05 DE NO-
VEMBRO DE 2019
“Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da 
aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assis-
tência Social - FMAS, referente ao terceiro trimestre de 
2019 - julho a setembro, do exercício de 2019”.

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
de Belford Roxo - SEMASC;

CONSIDERANDO a aprovação anterior da prestação 
de contas realizadas pelo pleno, referente aos meses 
de abril a junho de 2019, que opinou pelo parecer favo-
rável, através da resolução nº 022/ CMAS-BR/19.

CONSIDERANDO a análise da documentação apre-
sentada pela SEMASC-BR, realizada pela Comissão 
de Fiscalização do Fundo Municipal de Assistência So-
cial do CMAS-BR, em reunião no dia 24 de outubro de 
2019, que concluiu pelo parecer favorável;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Bel-
ford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e 
fiscalizador das ações de assistência social, no uso das 
competências e atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Municipal nº 1.068, de 27 de outubro de 2005 
e pelo Regimento interno, em Reunião extraordinária 
realizada no dia 30 de outubro de 2019;

RESOLVE:
Art.1º - Aprovar a Prestação de Contas da aplicação 
dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 
- FMAS, referente ao terceiro trimestre de 2019 - julho a 
setembro, do exercício de 2019, da Fonte 17 - Federal 
e Fonte 19 – Estadual.
Art. 2º - A documentação referente à Prestação de Con-
tas ficará arquivada na Sede do CMAS para vistas dos 
Conselheiros e demais interessados.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Manuel Martins Guedes
Presidente do CMAS BR
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Estreia na Seletiva será contra 
o Macaé Esporte em casa

  Lateral christianno e o ata-
cante Bruno veiga no treino de 
segunda-feira em edson Passos elenco rubro 

inicia trabalho
 visando o 

estadual 
2020

Na tarde da última 
segunda-feira, o 
elenco america-

no se apresentou para o 
início da preparação de 
olho na temporada 2020. 
Todo grupo de trabalho 
foi reunido no refeitório 
do Estádio giulite Couti-
nho e o diretor de futebol 
Marco antônio Teixeira 
comandou uma apresenta-
ção voltada para as metas 
rubras na temporada.

o técnico Ney Barre-
to e sua comissão técnica 

foram em seguida para 
o campo. o grupo foi di-
vidido em três, dois com 
jogadores de linha que 
treinaram marcação e re-
composição em campo 
reduzido. o terceiro, o 
dos goleiros, trabalhou se-
parado com o preparador 
Henrique gulpilhares.

dos oito reforços já 
anunciados, sete estive-
ram presentes. o goleiro 
Caio, o zagueiro Emerson, 
os laterais Thiaguinho e 
Christianno, e os atacantes 
Marquinhos do Sul, Feli-
pe araújo e Bruno veiga 
treinaram com os novos 

companheiros. Somente o 
meia Flamel ainda não se 
apresentou, mesmo caso 
do remanescente Wagner 
diniz.

No departamento médi-
co, o volante Tiago Corrêa 
deu sequência ao trata-
mento da fratura na tíbia 
direita, ocorrida na Sé-
rie B1 do Estadual, e fez 
exercícios sob a orienta-
ção do fisioterapeuta Dar-
lann lemos.

o Mecão estreia na Se-
letiva do Estadual no dia 
21 de dezembro, como 
mandante, contra o Macaé 
Esporte.

jOTA cARvAlHO
jota.carvalho@yahoo.com


