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Sextouuuuu! Nesta sexta, 8, 
quem recebe o abraço especial 
é a atriz e modelo fotográfico, 
ani Faria, moradora da capital, 
mas sempre presente nos even-
tos da Baixada. aniversariante 
do dia, ela promete curtir bas-
tante a data especial entre ami-
gos e familiares. Sucesso, ani! 
aquele abraço!!!

Aquele Abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

uma das presenças mensais do Sarau Prata, Pro-
sa e Poesia, a guitarrista e uma das vocalistas do 
evento, Thai Lopes (foto) definiu a esta Re-
senha Cultural, seu amor pelo 
rock e se tem um ído-
lo, uma b a n d a 

que cultua. “É difícil 
definir uma banda 

específica. Cresci ouvindo 
as melhores junto com meu pai 

(Júnior da Prata). aprendi a gostar de 
vários estilos do rock. Escuto de led Zeppelin 

a Bowie, do mais pesado ao mais leve, do mais 
radical ao mais romântico. Me desculpe não sa-
ber dizer ao certo, de qual banda eu realmente 
gostei mais até hoje. Mas de uma coisa podem 
ter certeza: o rock é o estilo que eu mais amo”.

Consciência Negra - Mais uma edição do 
Sarau Prata, Prosa e Poesia, vai rolar neste 

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Político marrento é criticado
“Nossa! logo, logo acaba o mandato daquele pre-

feito misterioso, cheio de chiliques estranhos, que 
se acha o cara da cocada preta e ninguém descobre 
quem é a primeira-dama ‘oficial’ dele!”, exclamou 
nosso colaborador e presidente da Boca Maldita, 
Nandinho Boquinha de veludo, uma das lideranças 
gays da Baixada Fluminense.

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

Será que a 1ª dama é cornuda?
“digo isso, prossegue Nandinho, porque ele qua-

se não é visto com a matriz (uma mona chata pra ca-
cete) e sempre tem ao lado a que parece ser a filial. 
Enquanto a que dorme com ele na cama doméstica 
de casal tem até cenhos franzidos e é o ‘ó do santo’ 
na antipatia, a loirona coladona é de fechar o boro-
godó quando passa pelos corredores da prefeitura”.

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

Servidores têm olho gordo na filial

“Resta a nós, funcionários e pobres mortais, des-
cobrir quem é a mais privilegiada pelo homem. Não 
gosto da antipática casada com ele, mas amo ver 
passar a coisa bonita, cheia de rebolados, dos cabe-
los cacheados. Meus parceiros também lambem os 
beiços”, conta um dos servidores, ao nosso Boqui-
nha de veludo. E agora, José? Já descobriu quem é 
o cara?

Escritor Júlio
Emílio Braz 
em Queimados

os cerca de 150 alu-
nos da Escola Munici-
pal Waldick Cunegundes 
Pereira, em Queimados, 
vão receber na terça-fei-
ra (12) a visita ilustre do 

autor Júlio Emílio Braz. 
a manhã dos estudantes 
será animada com histó-
rias, leitura, além de um 
bate-papo com o escri-
tor de literatura infanto-

-juvenil. o encontro, 
que acontece às 9h na 
unidade, vai reunir alu-
nos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental. 
além da presença de po-

derem conhecer o autor, 
os estudantes realizarão 
apresentações teatrais e 
participarão de um coral 
inspirados pela releitura 
do livro “Pretinha, Eu?”.

Nando Motta no 
TopShopping 

Hoje, o TopShopping re-
cebe o cantor Nando Motta. 
Nascido no Rio de Janeiro 
e criado em Florianópolis-
-SC, o artista canta desde os 
4 anos de idade, mas foi aos 
14 que ganhou sua primeira 
guitarra. aos 17 anos, fez 
seu primeiro trabalho pro-
fissional na companhia de 
teatro do pai. versátil, além 
de cantar e compor, Nando 
ainda toca violão, guitarra e 
pandeiro. No show, o cantor 
apresentará repertório ecléti-
co com sucessos nacionais e 
internacionais. a apresenta-
ção será às 19h, na praça de 
alimentação, 2º piso. o Top-
Shopping fica na Av. Gover-
nador Roberto Silveira 540, 
Centro – Nova iguaçu. Tele-
fone: (21) 2667-1787.

sábado (9), a partir das 
19h, na Rua de vila San-
to antonio, 27, Prata, 
Nova iguaçu. Coordena-
dores do evento, o poeta 
e escritor, Júnior da Pra-
ta, e o músico e escri-
tor, vinícius Henrique, 
informam que o tema 
será alusivo ao ‘Mês 
da Consciência Negra’ 
(novembro). dentro da 
temática, destaque para 
a poesia de lisa Castro 
além das performan-
ces da dupla, Átomo e 
Clayton leite. Fora as 
talentosas Thai e Mi-
chelle lopes, na músi-

ca, são aguardados com 
expectativa a “Banda 
gente”, o grupo de rap 
“Quebra-Cabeça”, li-
derado pelo vocalis-
ta guilherme Teo, e o 
cantor e compositor 
Pevê Castro, apresen-
tando uma mescla de 
músicas autorais e co-
vers da melhor quali-
dade. “a nova e velha 
MPB estará em alta”, 
diz vinícius Henrique.

“o microfone aberto 
e o sorteio de livros e 
brindes”, não faltarão, 
completa Júnior da 
Prata.

‘Senhoras do 
Calendário’ 
será lançado
no Imperator

o incansável produtor 
Eduardo araúju lan-
ça mais uma edição 

do bem-sucedido projeto “Se-
nhoras do Calendário” no dia 
12 deste novembro, a partir 
das 14h, no Centro Cultural 
João Nogueira – imperator, no 
Méier. É o décimo-quarto ca-
lendário ilustrado com fotos de 
mulheres de mais de 60 anos, 
desta vez tendo a arte da tatua-
gem como tema. Todas senho-
ras de si e de seus corpos, que 
posaram em ensaios sensuais.  

“a ideia da foto será nu 
sensual, e as tatuagens serão 
representativas. a proposta é 
falar de uma geração que, in-
dependentemente da idade, 
pode ter seu corpo tatuado 
e das gerações de hoje que 
vão envelhecer com suas ta-
tuagens”, explica Eduardo 
araúju, famoso por seus pro-

O projeto é uma lição sobre poder desfrutar da de-
lícia de ser o que é e fazer de seu corpo o que quiser

2020

 divulgação

Thai Lopes é atração no 
Sarau Prata, Prosa e Poesia 

jetos de elevar a autoestima das 
mulheres: todas elas, de todas 
as idades, que vistam todos os 
tamanhos de manequim, de 
toda e qualquer classe social ou 
condição.

Com entrada gratuita, a festa 
de lançamento do “Senhoras do 
Calendário 2020” apresentará 
um desfile das modelos que po-
saram para o projeto, contando 
com a participação especial do 
Mr e Miss Rua, outro projeto 
transformador e de inclusão 
idealizado por Eduardo araúju, 
voltado para o público em situ-
ação de rua, atendido no Cen-
tro Pop José Saramago, espaço 
mantido pela Prefeitura do Rio. 
“Chegar à 14ª edição é celebrar 
a vitória de um projeto que visa 
a dar visibilidade a essas mulhe-
res que todo dia se propõem a 
continuar escrevendo suas his-
tórias se sentindo vivas e inclu-
ídas numa sociedade que ainda 
insiste em enfatizar a pujança 
da juventude. a reflexão se faz! 

É chegada a hora de valorizar 
quem muito fez e contribuiu 
para a sociedade. Para os fa-
miliares, é questão de gratidão. 
Este ano, colocamos em pauta 
a arte da tatuagem por meio 

da arte gráfica do designer igor 
vieira e da fotografia de Pablo 
Rocha”, informa Eduardo. 

o Centro Cultural João No-
gueira – imperator – fica na Rua 
dias da Cruz 170, Méier.

divulgação
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cadastro

Evento contará com barracas de artesanato, 
moda, decoração, agricultura familiar orgânica

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

Atualmente, a rede municipal possui mais de 42 mil alunos. A Prefeitura vem 
trabalhando para aumentar o número de vagas nas escolas do município

Circuito de Economia Solidária
em praça de Belford Roxo

A inscrição das crianças com idade entre um e cinco anos acontecerá até 22 de novem-
bro. Para 2020, a previsão é que 10 mil alunos estejam nas creches municipais

Belford Roxo abre inscrições para 
pré-matrícula na rede municipal

a Secretaria de Educa-
ção de Belford Roxo 
(Semed) está com 

as inscrições abertas para a 
pré-matrícula na rede muni-
cipal de ensino. o cadastro 
poderá ser feito em qualquer 
unidade escolar mais próxi-
ma da residência do interes-
sado, portando os documen-
tos necessários. 

a pré-matrícula é um pro-
cedimento necessário para 
que a Semed possa levantar 
a quantidade de vagas dispo-
níveis e as necessárias para 
atender a todas as crianças 
do município em idade es-
colar. a inscrição das crian-
ças com idade entre 1 a 5 
anos (creches e pré-escolar) 
acontecerá até o dia 22 de 
novembro.

CriANçAs 
CONtEmPlAdAs 

a pré-matrícula para os 
anos iniciais (do 1º ao ano 9º 
ano) irá até o dia 29 de no-
vembro. E para a Educação 
Especial irá de 18 a 29 de 
novembro. Já os interessa-
dos pela Educação de Jovens 
e adultos (EJa) poderão se 
inscrever a partir do dia 23 
de dezembro. Terminado o 
período de inscrição, a Se-

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

cretaria anunciará os nomes 
das crianças contempladas 
com as vagas. os alunos que 
estudam nas escolas munici-
pais terão as suas matrículas 
renovadas automaticamente.

atualmente, a rede muni-
cipal possui mais de 42 mil 
alunos. a Prefeitura vem 
trabalhando para aumentar o 
número de vagas nas escolas 
do município. isso já vem 
acontecendo na Educação 
infantil. Em 2018, o segmen-
to tinha quase 6 mil crianças 
matriculadas. Neste ano, são 
mais de 7.800 menores nas 
creches. Para 2020, a Secre-
taria estima que aproximada-
mente 10 mil crianças esta-
rão estudando.

a Educação é uma das 
prioridades do governo mu-
nicipal. desde quando assu-
miu como prefeito, em 2017, 
Wagner dos Santos Carneiro, 
o Waguinho, vem investin-
do muito nesse setor. de lá 
para cá, cinco creches foram 
inauguradas e uma escola 
que encontrava-se fechada 
foi reinaugurada. “Nós esta-
mos trabalhando muito para 
não deixar nenhuma criança 
do município fora da sala de 
aula. Nosso objetivo é que, 
em 2020, tenhamos mais de 
45 mil alunos na rede”, afir-
mou a secretária adjunta da 
Semed, Eneila lucas.   

o Circuito Flumi-
nense de Economia 
Solidária chega hoje 
à Praça getulio var-
gas, Centro de Bel-
ford Roxo. Calcula-
-se que mais de mil 
pessoas passarão 
pelo evento, que 
contará com barra-
cas de artesanato, 
moda, decoração, 
agricultura familiar 
orgânica, agroeco-
lógica, gastronomia, 
entre outros. Haverá 
também “aulão” de 
zumba, oficinas te-
máticas e apresen-
tações culturais. as 
atividades começam 
às 8h e terminam às 
17h.

o Circuito é um 
programa desenvol-
vido pelo Conselho 
Estadual de Econo-
mia Solidária, com o 
objetivo de dar visi-
bilidade e gerar ren-
da para os pequenos 
empreendedores dos 
municípios do es-
tado. Belford Roxo 
possui aproximada-
mente 25 mil micro-
empresários.

o secretário mu-

nicipal de Trabalho, 
Álvaro Cardoso Jú-
nior, o Nuna, desta-
cou que o circuito é 
uma oportunidade de 
Belford Roxo mostrar 
os trabalhos da sua 
economia solidária. 
“o evento traz boas 
perspectivas, pois 
este setor cresceu e 
estamos criando me-
canismos de apoio à 
esses geradores de 
renda”, concluiu o 
secretário.

ainda de acordo 
com Nuna, com apoio 

do Sebrae, o governo 
municipal está im-
plantando a Sala do 
Empreendedor, que 
será inaugurada no 
fim do ano.

a organização do 
circuito está a cargo 
do Fórum Municipal 
de Economia Solidá-
ria de Belford Roxo, 
Secretaria Estadual 
de Trabalho, da Su-
perintendência Re-
gional do Trabalho 
do governo Federal, 
além de parceiros lo-
cais.

FERNaNdo FRaZão/agêNCia BRaSil

Jornalistas trocam tapas ao vivo 

o jornalista e apresen-
tador de rádio augusto 
Nunes e o jornalista gle-
en greenwald, trocaram 
agressões na manhã de 
ontem, no programa Pâ-
nico, da rádio Jovem Pan. 
o repórter americano, do 
site The intercept Brasil, 
foi convidado para parti-
cipar de uma entrevista, 
mas não havia sido infor-
mado da participação de 
augusto. os dois já tro-
caram farpas no passado.

após trocas de acusa-

ções, o norte-americano 
chamou o colega de pro-
fissão de “covarde” e Nu-
nes reagiu com um tapa. 
Separados por outros fun-
cionários da emissora, os 
dois voltaram a tentar se 
atacar e glenn por pouco 
não acertou um soco no 
rosto de Nunes, mas aca-
bou sendo contido.

antes do início da bri-
ga, glenn confrontou 
Nunes por um comentá-
rio que o jornalista ha-
via feito, pedindo uma 

investigação para que os 
filhos adotados pelo nor-
te-americano pudessem 
voltar para um orfanato 
por conta de uma possí-
vel negligência.

“a coisa mais nojen-
ta que eu já vi na minha 
vida”, afirmou. “Não 
sabe identificar ironias 
e ataques bem-humora-
dos”, respondeu Nunes. 
Com o dedo em riste, 
glenn começou a chamar 
o colega de “covarde”, 
até ser atacado.

 divulgação

a matrícula inicial deve-
rá ser feita pelo responsável 
legal (pais, guardião, tutor 
ou curador especial) ou pelo 
próprio estudante, se maior 
de 18 anos, sendo vetada por 
outros. No ato da matrícula, 
serão necessários os seguin-
tes documentos: cópia da 
certidão de nascimento ou de 

casamento (EJa) ou registro 
de identidade (Rg) do aluno; 
histórico escolar ou declara-
ção, no qual deverá constar 
o ano de escolaridade que 
o estudante deverá cursar 
(com ou sem dependência); 
cópia do comprovante de 
residência atualizado; cópia 
do Rg e CPF do responsá-

vel; 3 fotos 3x4 recentes; 
telefone de contato; cópia do 
comprovante do tipo/grupo 
sanguíneo; cópia do laudo 
médico para alunos com de-
ficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 
cópia da carteira de vacina-
ção (Educação infantil e 1º 

primeiro segmento); atestado 
médico para prática de edu-
cação física; comprovação da 
regularidade com o Serviço 
Militar (aluno do sexo mas-
culino, maior de 18 anos); 
cópia da Folha Resumo Ca-
dastro Único, com informa-
ções relativas ao Cadastro da 
Família, quando for o caso.

 Matrícula e docuMentação

Glenn e Augusto se agridem durante o programa ao vivo 
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mercado em ascensão

Secretaria de Comunicação 
Social de Queimados

São os melhores resultados de 2004. Com isso, a participação fluminense no saldo 
comercial do Brasil foi de 13%. O superávit na balança comercial foi de US$ 6 bilhões

RJ registra maior corrente de comércio

o RJ tem, hoje, 1.580 pacientes com cân-
cer aguardando uma sessão de radioterapia na 
rede federal de saúde. a defensoria Pública da 
união estima uma demora de até oito meses 
para conseguir tratamento, e ainda assim sob 
risco de interrupção.

O vereador Marcelino D’Almeida (PP), que 
se recusou a votar duas vezes porque seu nú-
mero na chamada nominal era o 24 (atribuído 
ao veado no jogo do bicho) voltou atrás e pu-
blicou um vídeo pedindo desculpas pela con-
duta que provocou uma chuva de críticas. 

o objetivo é permitir a consulta, por meio de smartphones e 
outros dispositivos móveis, por qualquer cidadão de informações 
detalhadas sobre as intervenções realizadas como custo, prazo, 
empresa executante, justificativa, projeto executivo, eventuais 
aditivos contratuais, entre outras, as placas com informações so-
bre obras realizadas pelo Estado do Rio serão obrigadas a exibir 
um código de barra bidimensional, conhecido como QR Code. É 
o que determina lei Nº 8614/19, de autoria dos deputados andré 
Ceciliano (PT) e Capitão Nelson (avante), que foi sancionada 
pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial do 
Poder Executivo ontem. 

Placas de obras terão código QR

Superior I
a Faetec e a Escola in-

ternacional de gastronomia 
Le Cordon Bleu firmaram 
uma parceria para criar um 
curso superior de gastrono-
mia. o acordo foi assinado 
durante a visita de uma co-
mitiva da fundação à sede 
da le Cordon Bleu, em Pa-
ris, no início do mês. 

Chancela 
o Selo Empresa amiga 

da Saúde Mental será insti-
tuído no Rio. É o que de-
termina a lei dos deputados 
lucinha (PSdB) e Renan 
Ferreirinha (PSB), sancio-
nada pelo governador do 
Rio, Wilson Witzel e publi-
cada no Diário Oficial do 
Executivo. 

a votação da Medida 
Provisória (MP) nº 890, 
que institui o programa 
Médicos pelo Brasil para 
atenção primária no SuS, 
divide a bancada da Saú-
de e é acompanhada de 
perto pela associação Mé-

dica Brasileira (aMB) e 
pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM), que se 
opõem às modificações 
feitas à proposta do gover-
no e aprovadas no Projeto 
de lei de Conversão nº 
25/2019 na comissão mista 

do Congresso Nacional.
Na última quarta-feira, o 

presidente da Câmara dos 
deputados, Rodrigo Maia 
(dEM-RJ), se reuniu na 
última quarta-feira (6) em 
seu gabinete com o minis-
tro da Saúde luiz Henri-

que Mandetta e deputados 
da Frente Parlamentar da 
Saúde para tratar da vota-
ção da Medida Provisória 
(MP) nº 890, que institui 
o programa Médicos pelo 
Brasil para atenção primá-
ria no SuS.

MP divide bancada da Saúde no Congresso

                                   divulgação 

dIreto ao Ponto

divulgação/FiRJaN 

O flagrante de sujeira foi 
feito por um internauta e pos-
tado nas redes sociais. Segun-
do relatos, alguns lojistas es-
tão descartando uma grande 
quantidade de lixo nas ime-
diações da estação de trem. o 
descarte virou rotina e causa 
transtorno aos pedestres que 
transitam pelo trecho diaria-
mente devido ao mau cheiro e 
a proliferação de ratos e inse-
tos. Ele pede à Prefeitura que 
envie agentes para fiscalizar e 
até multar os ‘sujões’ pela prá-
tica inadequada. 

nos bairros

Morador denuncia comerciantes ‘sujões’ em Nilópolis 

horahmunicipios@gmail.com EuA anunciam saída 
do Acordo de Paris

E s t A d O s 
UNidOs -  o se-
cretário de Esta-
do, Mike Pompeo, 
disse  na última 
segunda-feira que 
enviou uma noti-
ficação formal à 
organização das 
Nações unidas 
(oNu) sobre seu 
processo de reti-
rada do marco do 
acordo Climático 
de Paris, assinado 

 REPRodução/FaCEBook 

Mundo

em 2015 na capital 
francesa.

a declaração de 
Pompeo elogiou os 
cortes de poluição 
de carbono nos Es-
tados unidos e cha-
mou o acordo de 
Paris de “um ônus 
econômico injusto” 
para a economia dos 
Eua. o anúncio de 
Pompeo também foi 
divulgado em sua 
conta no Twitter.

TCE reduz valor de edital de Barra do Piraí 
depois de cinco aná-

lises feitas pelo Tribu-
nal de Contas do Estado 
no edital da Concorrên-
cia Pública 002/2017 
– aberta pelo prefeito 
Mario Esteves (foto) 
para o serviço de coleta 
de lixo – a Corte redu-
ziu de R$ 6.276.178,30 
para R$ 3.950.459,85 
o valor global estima-
do pela administração 

municipal, o que, te-
oricamente, geraria 
uma economia de R$ 
2.325.718,45 aos co-
fres públicos de Bar-
ra do Pirai. Entretan-
to, não é bem isto que 
vem ocorrendo, pois os 
contratos emergenciais 
firmados pelo prefeito 
Mário Esteves supe-
ram o texto fixado pelo 
TCE. 

o estado do Rio de Ja-
neiro registrou, em 
2018, a maior corrente 

de comércio desde 2004, tota-
lizando uS$ 54 bilhões. Com 
isso, a participação fluminense 
no saldo comercial do Brasil 
foi de 13%. o estado registrou 
ainda um superávit na balança 
comercial de uS$ 6 bilhões. os 
números são da quinta edição 
do diagnóstico do Comércio 
Exterior do Estado do Rio de 
Janeiro, elaborado bienalmente 
pela Firjan, lançado na última 
terça-feira (05/11), durante a 
cerimônia de entrega no Prêmio 
Rio Export, na sede da Firjan.

O estudo traça o perfil das 
empresas fluminenses que atu-

am no mercado internacional, 
a partir de entrevistas e das ba-
ses de dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex). Na 
série história analisada, a partici-
pação do estado nas exportações 
brasileiras passou da quinta para 
a segunda posição, ficando atrás 
apenas de São Paulo.

de acordo com o documento, 
os principais bens exportados 
em 2018 foram provenientes da 
indústria de Petróleo e gás Natu-
ral, com uS$ 18 bilhões (63%), 
representando uma variação de 
136% em relação a 2016. “os 
números refletem o período de 
retomada da indústria de P&g, 
cujo crescimento foi notável”, 
analisa Flávia alves, especialista 
em Comércio Exterior da Firjan.

de acordo com a pesquisa, 
a percepção dos empresários 

fluminenses com relação aos 
entraves às exportações estava 
reduzindo, entretanto, esta úl-
tima edição detectou aumento, 
atingindo 76%. os entraves mais 
citados foram: Burocracia tribu-
tária, com 47%; e Custos tribu-
tários e dificuldade no ressar-
cimento de crédito, com 22%. 
vale ressaltar que esses dois 
entraves vêm crescendo desde 
2013. além disso, o diagnóstico 
também aponta que a utilização 
obrigatória da declaração Úni-
ca de Exportação (duE), no 
Portal Único de Comércio Ex-
terior, tem sido bem-sucedida. 
das empresas ouvidas, 82% 
afirmaram não terem encontra-
do dificuldades. “Isso mostra 
que o objetivo de facilitar o pro-
cesso de exportação foi alcan-
çado”, observa Flávia.

Abuso I 
a nova lei de abu-

so de autoridade (lei 
13.869/2019) foi a pauta de 
evento realizado pelo Mi-
nistério Público do Estado 
do RJ, por meio do institu-
to de Educação e Pesquisa 
(iEP/MPRJ), no auditório 
do edifício-sede, que ocu-
pou todos os assentos. 

Interesse II
Na plateia lotada estavam 

procuradores, promotores, 
membros da magistratura, 
delegados de polícia, acadê-
micos e estudantes. o diretor 
do iEP/MPRJ, leandro Na-
vega, destacou a importância 
de discutir e compreender 
melhor os impactos da nova 
legislação. 

 indústria de gás natural está entre os maiores exportadores em 2018



SExTA-fEiRA, 08 dE nOvEmbRO dE 2019 EspoRTE 5

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

daNiEla PoRCElli / CBF

Vasco: Campello e Luxemburgo 
reclamam da arbitragem ruim Brasil Sub-17 bate o Chile por 

3 a 2 e vai às quartas da Copa

Treinador afirmou que o Vasco já foi muito pre-
judicado neste Brasileirão 

/ RaFaEl RiBEiRo/vaSCo

a atuação do árbitro Rafael 
Traci no confronto entre vasco e 
Palmeiras, na última quarta-feira, 
em São Januário, foi alvo de pro-
testos do Presidente alexandre 
Campello e do técnico vanderlei 
luxemburgo na coletiva após o 
jogo. o dirigente ressaltou que o 
Cruzmaltino já foi prejudicado ou-
tras vezes e afirmou que fará uma 
cobrança na comissão de arbitra-
gem da Confederação Brasileira 
de Futebol. 

- Árbitro tendencioso, come-
çou dando sete cartões amarelos. 
Não deu a falta no gol do Palmei-
ras, deixou de dar o pênalti para 
o vasco. imagem clara. Esse juiz 
persegue o Castan, teve o mesmo 
problema com ele contra o avaí. É 
um absurdo o que está se fazendo. 
Se quiserem que o campeonato 
continue competitivo, tudo bem. 
Mas prejudicar o vasco é inadmis-
sível. amanhã (ontem) estarei na 
CBF cobrando isso da comissão 
de arbitragem - protestou o presi-
dente, antes de o técnico vanderlei 
luxemburgo comentar:

- Se o vaR chamou o juiz 

para ver, é porque colocou uma 
situação para o juiz analisar. É 
importante que o gaciba venha a 
público e mostre a gravação com o 
árbitro. Mais ainda: o luiz adria-
no faz falta no Danilo antes de fi-
nalizar. um absurdo. Estamos sen-
do prejudicados em muitas coisas. 
Quantos pontos nós perdemos... 
Estaríamos pelo menos na zona de 
libertadores.

o treinador ainda falou sobre a 
oscilação dos resultados da equi-
pe, comentou o momento do time 
e analisou a atuação diante do Pal-
meiras.

- Tivemos uma sequência boa 
de vitórias e falaram bem. Não me 
assusta. Temos os jogos necessá-
rios para sair da confusão. Nunca 
falei que meu time era para outra 
competição. Nossa competição 
é diferente. Não adianta insistir. 
Hoje gostei da equipe, da manei-
ra como jogou. Forte, dura, contra 
um adversário difícil. os lances 
que o vasco tem sido prejudicado 
são lances importantes. o vasco 
perdeu muitos pontos por causa da 
arbitragem.

a Seleção Brasileira 
está nas quartas de final 
da Copa do Mundo Sub-
17! Na noite da última 
quarta-feira, a equipe 
comandada por guilher-
me dalla déa venceu o 
Chile por 3 a 2, no Está-
dio Bezerrão, no gama 
(dF), e se garantiu na 
próxima fase. Classifi-
cada em primeiro lugar 
do grupo a, a Canari-
nho segue com 100% de 
aproveitamento na com-
petição.

o Brasil volta a cam-
po na próxima segunda-
-feira (11), às 20h, no 
Estádio olímpico, em 
goiânia. o adversário 
será a itália.

O jOGO
o domínio da Seleção 

Canarinho nas quartas! Vitória apertada teve boa atuação do vascaíno Talles Magno

alExaNdRE louREiRo / CBF

dia de goleada da 
Seleção Brasi-
leira Feminina! 

ontem, a equipe coman-
dada por Pia Sundhage 
se impôs diante do Ca-
nadá e venceu por 4 a 
0, no primeiro jogo do 
Torneio internacional 
da China, no Chongqing 
Yongchuan Sports Cen-
ter Stadium, em Chon-
gqing. os gols foram 
marcados por Chú, For-
miga e Bia Zaneratto 

(duas vezes).
o resultado deixa o 

time Canarinho garan-
tido na final da compe-
tição, marcada para do-
mingo (10), às (8h45), 
com o vencedor do 
confronto entre China e 
Nova Zelândia. o tercei-
ro lugar será disputado 
no mesmo dia.

O jOGO
dominando as ações 

diante do Canadá, a Se-
leção Brasileira foi para 
o intervalo de jogo com 

a vantagem de três gols 
marcados. o primeiro 
quase saiu aos oito mi-
nutos, quando Tamires 
cruzou na área, e Chú 
tentou de bicicleta. Na 
cobrança de escanteio, 
Marta bateu e Sabrina 
D’Angelo fez boa defesa. 
Mas não demorou para a 
Canarinho ficar na fren-
te. aos 11, Bia Zaneratto 
roubou a bola na entrada 
da área e chutou forte. a 
goleira pegou, mas deu 
rebote para Chú mandar 
para o fundo das redes: 1 

a 0. depois, aos 22, a du-
pla de veteranas entrou 
em ação. Marta iniciou a 
jogada com lindo drible 
e fez cruzamento preciso 
para Formiga, em óti-
mo cabeceio, completar 
para o gol: 2 a 0. o ter-
ceiro saiu aos 40 minu-
tos, quando debinha deu 
boa assistência para Bia 
Zanerattto, que finalizou 
bem colocado, no alto, 
sem chances para a de-
fensora canadense.

Na volta do intervalo, 
o Brasil começou assus-

tando logo no primeiro 
minuto, quando Mar-
ta tentou o cruzamento 
na entrada da área para 
aline Milene, mas viu a 
jogada ser cortada pela 
zaga adversária. o Ca-
nadá passou a ficar mais 
ofensivo e quase descon-
tou aos oito, com Jordyn, 
que acertou a trave. Mas, 
logo na sequência, aos 
12, Bia Zaneratto rece-
beu ótima assistência 
de Tamires, se livrou da 
marcação e ficou sozi-
nha na cara do gol para 

confirmar a goleada: 4 a 
0. Mesmo em desvanta-
gem, as canadenses se-
guiram buscando o gol, 
nas chegadas de Janine 
e Nichelle, bem inter-
ceptadas por Tamires e 
Bárbara, respectivamen-
te. Nos minutos finais 
da partida, o Brasil ain-
da ficou perto de mar-
car novamente com Bia 
Zaneratto, que acertou 
a trave, e com andres-
sinha e andressa alves, 
paradas na goleira do 
Canadá. (Fonte: CBF)

Brasileira começou logo 
no início da partida. aos 
cinco minutos, kaio Jor-
ge arriscou de longe e viu 
o goleiro Fierro saltar 
para espalmar. Mas, aos 
sete, o camisa 9 cobrou 
falta no canto do defen-
sor chileno e colocou o 
Brasil na frente: 1 a 0. 
a pressão do time de 
guilherme dalla déa 
continuou e o placar 
quase foi ampliado aos 
15, após gustavo gar-
cia levantar a bola para 
kaio Jorge, que foi fatal 
na finalização, mas esta-
va em posição irregular 
e teve o gol invalidado. 
depois, o Chile come-
çou a encontrar espaços 
e chegou ao empate aos 
24, quando Cruz chutou 
no canto direito para fa-

zer 1 a 1. a Canarinho 
respondeu na sequência, 
no chute de longe de 
daniel Cabral, que saiu 
para fora. aos 31, foi a 
vez dos chilenos che-
garem com perigo, mas 
Rojas foi parado em óti-
ma defesa de Matheus 
donelli. o jogo seguiu 
aberto, com os dois ti-
mes buscando o gol a 
todo instante. até que, 
aos 40, Cruz virou para 
os chilenos. E, aos 45, 
kaio Jorge foi derruba-
do por Fierro na área, e 
o próprio atacante co-
brou o pênalti para dei-
xar tudo igual antes do 
intervalo: 2 a 2.

No segundo tempo, 
o Chile voltou mais 
ofensivo nos primeiros 
minutos, mas a Seleção 

Brasileira equilibrou as 
jogadas e voltou a ficar 
na frente aos 19 minu-
tos. diego Rosa pegou 
a bola após rebatida da 
zaga chilena e finalizou 
com força para fazer 3 
a 2. logo depois, ve-
ron iniciou jogada pela 
esquerda, e Patryck 
cruzou na medida para 
kaio Jorge, que quase 
ampliou, mas cabeceou 
para fora. a Canarinho 
seguiu no ataque, com 
boas chegadas de kaio 
Jorge, Talles Magno 
e veron, mas não ba-
lançou mais as redes. 
o placar positivo per-
sistiu até o apito final, 
confirmando a classifi-
cação brasileira para as 
quartas de final da com-
petição.

Meninas do Brasil 
goleiam Canadá 
por 4 a 0 e estão 
na final de torneio 

  Equipe comandada por Pia
 Sundhage se impôs e venceu bem

Na CHiNa 
marta fez cruzamen-

to preciso para Formi-
ga assinalar de cabeça 
o segundo da goleada
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oposição na Câmara chama pacote de 
guedes de ‘agiotagem de Bolsonaro’

6

Deputados criticaram as PECs e enumeraram pontos negativos
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

luiS MaCEdo/CâMaRa doS dEPuTadoS

   jandira Feghali apresentou plano da oposição contra pacote econômico do governo 

os partidos de 
oposição na Câ-
mara dos de-

putados apresentaram 
ontem uma análise do 
pacote econômico do 
ministro Paulo guedes, 
que foi apresentado na 
terça, em que chamam 
as medidas de “agio-
tagem de Bolsonaro”. 
“São três PECs da agio-
tagem. Esse é o nome 
das PECs, que tiram 
mais recursos para paga-
mento da dívida pública. 
isso está escrito”, disse a 
líder da minoria na Câ-
mara, deputada Jandira 
Feghali (PC do B-RJ).

Em material divulgado 
pela assessoria da mi-
noria na Casa, o grupo 
de deputados criticou 
o congelamento de sa-
lários, aumento da dí-
vida pública, extinção 
de fundos e de cidades 
e a descapitalização do 
BNdES (Banco Nacio-
nal de desenvolvimento 
Econômico e Social) de 
recursos do FaT (Fundo 
de amparo ao Trabalha-

dor). Em nota, enumera-
ram 7 pontos de discor-
dância. Eis a íntegra.

O pacote fiscal elabo-
rado pelo Ministério da 
Economia e encaminha-
do para o Congresso Na-
cional pode liberar R$ 
400 bilhões para Estados 
e municípios em 15 anos.

o “Plano mais Brasil 
– a Transformação do 
Estado” engloba, num 
1º momento, três PECs 
(Propostas de Emenda 
à Constituição): o Pacto 
Federativo, a emergen-
cial e a dos fundos pú-
blicos. Eis a íntegra da 
apresentação do pacote 
econômico.

a PEC do Pacto Fe-
derativo é vista como a 
mais importante dentre 
as 3 incluídas no pacote. 
Ela propõe a criação de 1 
Conselho Fiscal da Repú-
blica, como já mostrou o 
Poder360. Ele será com-
posto por representantes 
do governo federal, Pre-
sidência da República, 
Câmara, Senado, STF 
(Supremo Tribunal Fe-
deral), TCu (Tribunal de 
Contas da união), gover-
nadores e prefeitos.

PolítIca econômIca

Mesquita prepara profissionais de 
Saúde para atender população LgBT+
REPRodução

Conversa sobre gênero e sexualidade aconteceu em santa terezinha e envol-
veu funcionários de várias unidades da rede municipal
a Secretaria Municipal de 

assistência Social de Mesquita 
deu mais um passo na busca pelo 
tratamento médico adequado à 
população lgBT+ da cidade. 
Na última segunda-feira, a Coor-
denadoria de diversidade Sexual 
promoveu uma roda de conversa 
específica para profissionais da 
rede municipal de saúde. a ação 
aconteceu na própria Secretaria 
Municipal de Saúde, em Santa 
Terezinha, e teve como principal 
objetivo sensibilizar os presentes 
sobre os cuidados que a equipe 
deve ter ao atender a população 
trans do município.

“Sabemos que cada indivíduo 
tem a sua posição e sua opinião 
sobre diversos assuntos e isso 
não é diferente no que diz respei-
to às questões de gênero e sexua-
lidade. Porém, não podemos dei-
xar que isso prejudique o acesso 
de quem quer que seja à saúde”, 
avalia Erika Rangel, secretária 
municipal de assistência Social 

de Mesquita.
Coordenadora de diversidade 

Sexual da cidade, Paulinha Úni-
ca foi a anfitriã do encontro. E, na 
condição de mulher trans, expôs 
as consequências da falta de aten-
dimento adequado aos cidadãos 
trans. “Quando não damos o de-
vido respeito à população trans, 
estamos afastando essas pessoas 
da rede e, com isso, deixando-as 
vulneráveis a problemas que po-
dem ser facilmente evitados com 
atendimento preventivo. ou, 
pior: desestimulando-as a bus-
carem tratamento para alguma 
doença que já tenham”, frisou 
Paulinha.

Palestrante convidada pela as-
sistência Social de Mesquita para 
a sensibilização, laura Mendes 
contou algumas situações que 
já enfrentou na busca pelo aten-
dimento adequado em unidades 
de saúde brasileiras. Para ela, 
algumas pessoas se deixam levar 
por crenças religiosas ou valores 

próprios. “algumas pessoas têm 
preconceito e não conseguem 
separar isso na hora do trabalho. 
Não importa se a sua religião ou 
seus valores morais condenam 
algo ou não. isso não pode deter-
minar o respeito que será dado a 
um cidadão que precisa de aten-
dimento médico e que merece 
atenção”, orientou laura.

o escritor e homem trans 
Jordhan lessa também foi con-
vidado pela assistência Social 
de Mesquita para palestrar na 
ação. E lembrou de uma situação 
curiosa em relação à questão do 
nome social. “uma vez uma pes-
soa me questionou se um CPF 
era verdadeiro, porque consta-
vam dois nomes ali: o de registro 
e o social. Muita gente nunca viu 
um documento oficial que conte-
nha o nome social do cidadão. E 
se a pessoa tem aquele documen-
to, é porque ela deseja e tem o di-
reito de ser chamada pelo nome 
que consta ali”, destacou.

REPRodução

o médico que você irá 
consultar deve ter registro 
no Conselho Federal de 
Medicina (CFM), é pos-
sível fazer essa checagem 
no site da instituição

o profissional deve 
ser membro da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia 
Plástica. outras institui-
ções não avaliam a for-
mação e experiência do 
profissional desta área. 
oftalmologistas também 
estão autorizados a fazer 

esta cirurgia, mas não cos-
tumam realizá-la. a cirur-
gia deve ser feita em hos-
pital que tenha creditação 
para realizar este tipo de 
cirurgia. Entre em con-
tato com o hospital para 
checar

Converse com alguém 
que já fez a cirurgia com o 
mesmo médico e informe-
-se sobre o procedimento 
e os resultados. Fonte: 
sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica.

dr. renato Palhares é formado em medicina pela Uni-
versidade iguaçu (UNiG). Possui residência médica em 
Cirurgia com título de especialista registrado no Crm-
-RJ (52.77429-4) e pós-graduação em Cirurgia Plástica.

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/
www.facebook.com/drrenatoPPalhares/

Blefaroplastia
Cheque antes da consulta - Parte V



SExTA-fEiRA, 08 dE nOvEmbRO dE 2019

Fim da linha para ladrões de carro 
7Polícia

Editoria de 
Polícia

PM prende suspeitos de integrar quadrilhas de roubos de veículos com base em informações do 
Disque-Denúncia. Na ação, os agentes também destruíram barricadas erguidas por traficantes

Quatro marginais (foto) 
apontados como sus-
peitos de integrar qua-

drilhas de roubos de carros que 
agem na Baixada Fluminense 

acabou a farra!

e no Rio foram presos nas últi-
mas horas pela Polícia Militar a 
partir de informações do disque-
-denúncia. Todos já tinham pas-
sagem pela polícia. 

Segundo a corporação, Mar-
cello Costa de azevedo, conhe-
cido como Tchelo, de 20 anos, 

e gleiderson de Souza Santos, 
o guedo, 27, foram detidos por 
cometer roubo majorado várias 
vezes. a dupla era monitorada 
pelo serviço reservado da PM 
(P-2) por pertencer a uma qua-
drilha especializada em roubos 
de veículos no grande Méier, na 

Zona Norte do Rio. 

FiChA 
ExtENsA

Marcelo, de acordo com as 
investigações, tinha outras três 
anotações criminais: roubo ma-
jorado com lesão corporal grave, 

roubo qualificado e homicídio. 
Já gleiderson, além de ter come-
tido roubo majorado duas vezes, 
possuía outras três anotações 
pelo mesmo crime. ambos vão 
responder por associação crimi-
nosa e corrupção de menores.

Com eles, os militares apre-

enderam 83 frascos de loló e 
duas motocicletas roubadas — 
uma Triunph Tiger 800 cc com 
placa e chassi adulterados, pro-
duto de um roubo na área da 19ºª 
dP (Tijuca), e uma Honda PCx 
150, subtraída na área da 26ª dP 
(Méier).

criMinosos trocaraM tiros coM os políciais Militares 

outros dois marginais 
foram presos em flagrante 
após uma troca de tiros com 
os agentes. a dupla, que 
também era monitorada pela 
P-2, pertence a uma quadri-
lha que atua na Penha, em 
Bonsucesso, na Zona Norte 
do Rio, e na Baixada Flumi-
nense. ambos tinham obti-

do progressão de pena para 
o regime semi-aberto há 
apenas dois meses.

a PM informou que os 
bandidos estavam em um 
Ford ka quando foram 
abordados na Rua Fernan-
des valdez, no bairro de 
Ramos. ao receberem voz 
de prisão, reagiram atiran-

do na direção da polícia, 
mas foram capturados. Com 
eles foram apreendidos uma 
pistola Bersa calibre 40, de 
fabricação argentina, com 
a numeração suprimida; um 
revólver calibre 38, espe-
cial; um carregador e muni-
ção de ambos os calibres.

Marcos aurélio dos San-

tos Calixto, o Babu, 35, 
já havia sido processado e 
condenado pelos crimes de 
porte ilegal de arma de fogo 
de uso restrito, tráfico de 
drogas, roubos majorados, 
receptação, uso de docu-
mento falso, falsificação 
de documento e adultera-
ção de sinal identificador 

de veículo. 
Já Matheus Silva San-

tos, 22, tem condenações 
por tráfico de drogas e as-
sociação para o tráfico. 

durante as ações condu-
zidas por PMs da Superin-
tendência de inteligência e 
análise (Sia) e do grupa-
mento de intervenção Tá-

tica (giT) da Coordenado-
ria de Polícia Pacificadora 
(CPP), os PMs destruíram 
barricadas feitas com tri-
lhos e colocadas na rua 
Maria luiza, principal via 
de acesso à comunidade 
do gambá, com o objeti-
vo de impedir a entrada da 
polícia.

Aluno invadiu escola e atirou contra colegas na zona rural de Caraí 

Aluno entra em escola e atira contra colegas 
miNAs GErAis - um 
ataque a tiros dentro de 
uma escola deixou dois 
alunos feridos na zona ru-
ral de Caraí (Mg). a Se-
cretaria de Estado de Edu-
cação informou que um 
aluno que não havia ido à 
aula pulou o muro e ini-
ciou os disparos na Escola 
Estadual orlando Tavares, 
localizada no distrito de 
Ponto do Marambaia, no 
vale do Jequitinhonha. 

Segundo a Polícia Mi-
litar, o adolescente de 17 
anos foi apreendido. outro 

PolYaNa MaTToS/aRQuivo PESSoal

adolescente também foi de-
tido, mas ainda não se sabe 
qual a participação  dele na 
ação.

os dois estudantes feridos 
foram socorridos pelo Samu 
e encaminhados ao hospital 
em Padre Paraíso. Por meio 

de nota, a direção do hospi-
tal Nossa Senhora Mãe da 
igreja informou que as víti-
mas foram atendidas, estão 
estáveis, e que um deles re-
cebeu transfusão de sangue 
e aguarda transferência para 
hospital em Teófilo Otoni.

Plantão

GOiÁs - um homem 
teria obrigado uma 
criança de 11 anos a 
filmar o estupro de 
uma mulher de 42 
anos. o criminoso foi 
preso em vicentinópo-
lis, localizada no sul 
de goiás. 

de acordo com a Po-
lícia Civil, o suspeito 
teria cometido atos li-
bidinosos contra a víti-
ma enquanto ela estava 
desacordada. o suspeito 
confessou aos policiais 
de maneira informal que 
estava bêbado na data 

do crime, que aconteceu 
no dia 12 de outubro. 
os envolvidos no crime 
eram conhecidos e esta-
vam na mesma festa. a 
vítima fez uma denún-
cia formal na delegacia 
da cidade dias após o 
ocorrido. 

Plantão

Homem é suspeito de estuprar mulher 
e fazer criança de 11 anos filmar

Irmãos são grampeados por suspeita 
de estuprar prima na Baixada 

Três irmãos suspeitos de 
estuprar uma prima foram 
presos por agentes da 50ª dP 
(itaguaí), na última quarta-
-feira,  itaguaí. a polícia não 
divulgoua foto dos margi-

nais. 
a unidade informou que 

os presos teriam estuprado a 
vítima, à época com 13 anos 
de idade. Segundo a polícia, o 
trio ameaçou a vítima e seus 

familiares de morte, caso ela 
contasse sobre os abusos. os 
presos foram encaminhados 
a delegacia da região, onde 
responderão pelo crime de 
estupro de vulnerável. 

Rayan lucas San-
tos de assis, conhe-
cido como ‘Play’ ou 
‘Playboy’, de 27 anos, 
foi preso ontem, numa 
operação conjunta dos 
policiais civis da 78ª 
dP (Fonseca) e milita-
res do 12º BPM (Nite-
rói). Ele é suspeito de 
integrar uma organi-
zação criminosa espe-
cializada em roubos a 
residências de luxo em 
Pendotiba e em Niterói, 
na Região Metropolita-

na do Rio.
os agentes prenderam 

o bandido enquanto ele 
dormia na casa dos pais, 
na comunidade igrejinha, 
em Pendotiba. Segundo 
a polícia, Ryan também é 
suspeito de ter assumido 
uma posição de destaque 
na hierarquia do tráfico de 
drogas da comunidade da 
grota, em Niterói.

as investigações apon-
tam que a quadrilha da 
qual Playboy era integran-
te tinha a característica de 

‘Playboy’ que ‘limpava’ casas 
de luxo em Niterói vai em cana 

entrar nas casas de luxo 
durante a madrugada pe-
las matas no entorno dos 
condomínios e render os 
moradores com fuzis, 
pistolas e granadas. 

ainda segundo a polí-
cia, Playboy é comparsa 
de Calebe Teodoro dos 
Santos e Thiago da Con-
ceição Faria, mortos em 
operações em outubro 
deste ano. outros cinco 
integrantes da organi-
zação foram presos na 
operação kasparov. 

Funcionário de fábrica de colchões 
é esmagado por pilha de madeiras 

deivid vieira da Silva, de 40 
anos, morreu depois de ser esma-
gado por pilhas de madeira dentro 
da fábrica de colchões da orto-
bom, em Nova iguaçu. a vítima 
acompanhava o transporte das 
pilhas que tinham mais de 250 
chapas de madeira cada, quando 
os objetos despencaram de uma 
altura de três metros e caíram em 
cima do funcionário. 

um colega de trabalho relatou 
o momento do acidente e criticou 
a empresa. “Tinham duas pilhas a 
mais de três metros de altura, caiu 
em cima dele, o corpo dele dobrou. 
aqui não tem enfermeiro, não tem 
segurança nenhuma. Retiramos 
as pilhas de cima dele, tentamos 
salvá-lo, mas ele não tinha mais 
pulsação. Ele dava a vida pela em-
presa”, disse. apesar da tragédia 

no local, os funcionários contaram 
que foram orientados a manter as 
atividades normalmente.  

de acordo com informações, o 
Corpo de Bombeiros do Quartel 
de Nova iguaçu (4º gBM) rece-
beu um chamado às 7h13 para 
ir ao local, mas a vítima morreu 
na hora. deivid tinha acabado de 
completar 40 anos na última terça-
-feira, era casado e tinha 3 filhos.

divulgação/diSQuE-dENÚNCia
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Governador do RJ, que cumpre extensa agenda para atrair investimento para o Estado, disse que programa 
será referência em segurança no abastecimento nacional e protagonista na transição energética do Brasil

divulgação/govERNo do ESTado 

Wiztel apresenta Rio Capital da 
Energia a investidores londrinos 

SECRETARIA dE
 CoMuNICAção 

Fuzileiros vão tentar localizar manchas de óleo
EsPÍritO sANtO 
- a Marinha deslocou, 
em caráter preventivo, 
30 fuzileiros navais 
para Conceição da Bar-
ra e São Mateus, com 
o objetivo de localizar 
possíveis manchas de 
óleo na costa do Espí-
rito Santo. uma equi-
pe de profissionais da 
universidade Federal 
de Sergipe (uFS) e da 
Secretaria da agricul-
tura do Estado, com 
o apoio da Marinha, 
coletou amostras de 
água, sedimentos e 
fauna em dois muni-
cípios sergipanos: na 
praia do viral e no Rio 
vaza-Barris. as análi-

ses químicas servirão 
para determinar o grau 
de contaminação por 
óleo nas amostras.

o grupo de acompa-
nhamento e avaliação, 
formado pela Mari-
nha, a agência Nacio-
nal do Petróleo, gás 
Natural e Biocombus-

tíveis (aNP) e o insti-
tuto Brasileiro do Meio 
ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis 
(ibama) informou que 
as praias dos estados 
do Rio grande do Nor-
te, da Paraíba e de Per-
nambuco estão limpas, 
sem vestígios de óleo.

kiN CHEuNg/aP

brasIl

Com o objetivo de 
prevenir e combater 
o nível de violência 
dentro de unidades 
escolares, a equi-
pe do grupamento 
da Ronda Escolar 
de Mesquita (gRE) 
proferiu palestra na 
manhã da última ter-
ça-feira, nas escolas 
municipais deoclé-
cio dias Machado 
Filho e Professor 
Quirino.

Na conversa com 
alunos, pais e res-
ponsáveis, os agen-
tes orientam so-
bre os perigos do 
bullying. além dis-
so, falam do uso de 

drogas e de outras de-
pendências químicas. 
a palestra trabalha 
para promover a paz 
entre alunos e suas 
famílias, ao comba-
ter agressões de qual-
quer natureza dentro 
das escolas.

Mais de 50 pais de 
alunos participaram 
da palestra na deoc-
lécio dias Machado 
Filho, situada na Rua 
Carlos Frahia, no 
Cosmorama. o mes-
mo tom de conversa 
também aconteceu na 
Professor Quirino, na 
Rua Bráulio 482, no 
bairro Santo Elias. s 
encontros, os pais re-

cebem também orien-
tações para reforçar 
a atenção aos filhos 
dentro de casa, de 
forma que nada saia 
do controle dos res-
ponsáveis.

“Na atenção primá-
ria, os pais devem 
manter a atenção den-
tro das residências. 
Por exemplo, olhan-
do sempre mochilas, 
aparelhos celulares 
e observando os cír-
culos sociais que os 
filhos estão inseridos 
dentro e fora dos am-
bientes escolares”, 
orienta o coordena-
dor da Ronda Escolar, 
Eduardo veríssimo.

No último domingo, a Feira 
Municipal, no Parque de Eventos 
foi palco de muma diversidade de 
ações culturais. Houve apresenta-
ções de artistas locais no Caminhão 
Circula Brasil (Fundação CSN), 
circo-show com “Turma em cena”, 
BaMiTa (Banda Municipal de 
itaguaí), música, teatro, danças com 
educandos do projeto garoto Cida-
dão, capoeira com o grupo abadá, 
balé com alunos da E. M. de dança, 
show de rock com amauri Cabral 
e de MPB com kiko viana, além 

dos músicos convidados e crias de 
itaguaí: Person, Pietro e davi.

Já na última segunda-feira, foi 
a vez do Caminhão Circula Brasil 
estacionar na Praça Céus - Estação 
Cidadania. Na tarde em questão, o 
caminhão foi palco para a batalha de 
rap do grupo local de rap e hip-hop 
PdC, além de apresentações de 
música e dança. os alunos do Pro-
jeto garoto Cidadão apresentaram 
um esquete que tinha como tema o 
desmatamento. Também teve uma 
apresentação de circo com o tema 

“envelhecer é questão de tempo”. 
outro grupo que se apresentou foi 
o grupo da oficina teatral do Teatro 
Municipal de itaguaí, com a peça 
“o Rico avarento”.

Foram oferecidas atividades 
durante todo o dia. Na parte da 
manhã, aconteceram oficinas de 
desenho, teclado, violão e dança. 
No teatro da Praça CEu, estava 
sendo oferecido serviço de assis-
tência jurídica, com a advogada 
Nancy lino, e beleza grátis, aberto 
à comunidade.

diversidade cultural em Itaguaí Ronda orienta sobre bullying 
em escolas de Mesquita

Governador Wilson Witzel durante reunião na Embaixada do Brasil em londres 

divulgação/govERNo do ESTado

Equipe do grupamento ministra palestra em escola da rede municipal 

o g o v e r n a -
dor Wil-
son Witzel 

e o secretário de 
desenvolvimento 
Econômico, Ener-
gia e Relações 
i n t e r n a c i o n a i s , 
lucas Tristão, 
apresentaram o 
novo Programa 
Rio Capital da 
Energia e o atual 
ambiente de ne-
gócios fluminense 
a empresários bri-
tânicos das áreas 
de energia e infra-
estrutura, além de 
gestores de fundos 
de investimento. 
a reunião foi re-
alizada na última 
terça-feira, na Em-
baixada do Brasil 
em londres.

“Com os inves-
timentos que fi-
zemos ao longo 
desses primeiros 
meses de gover-
no em áreas como 
d e s e n v o l v i m e n -
to, turismo e se-
gurança, o Rio de 
Janeiro se tornou 
um grande celeiro 
de oportunidades. 
Mostramos aos 

Fuzileiros trabalham na limpeza das rochas
  

empresários da in-
glaterra que hoje 
há um ambiente 
seguro para a rea-
lização de inves-
timentos. o nosso 
governo está de 
portas abertas para 
receber mais ne-
gócios, garantindo 
d e s e n v o l v i m e n t o 
econômico e gera-
ção de emprego e 
renda para a popu-
lação fluminense”, 
afirmou Witzel.

CONsOlidAr 
O EstAdO 

dO riO 
lançado no últi-

mo dia 28 de ou-
tubro, o Rio Capi-
tal da Energia vai 
consolidar o Esta-
do do Rio de Janei-
ro como referência 
em segurança no 
abastecimento na-
cional e protago-
nista na transição 
energética do Bra-
sil para uma ma-
triz mais diversifi-
cada. o programa 
ajudará também a 
aumentar a compe-
titividade do custo 
da energia e redu-
zir as emissões de 
gases de efeito es-
tufa.

rJ aprovou uMa série de Mudanças na regulaMentação

o Novo Merca-
do de gás foi outro 
tema do encontro. 
o Rio de Janeiro 
aprovou uma série 
de mudanças na re-
gulamentação da 
comercialização e 
distribuição de gás 
natural. a abertura 
do mercado garanti-
rá a atração de no-
vas empresas e per-
mitirá a redução de 
tarifas.

a capacidade do 
estado de produzir 
energia nuclear, a 
recuperação e ex-
pansão da indústria 
naval e o potencial 
do Rio de Janeiro 
em fornecer ener-
gias solar, eólica e 
biogás também fo-
ram destacados no 
encontro.

- Na reunião com 
os investidores in-
gleses, demos um 

panorama dos inves-
timentos no estado, 
que vai atrair nos 
próximos dez anos 
uS$ 250 bilhões em 
investimentos, prin-
cipalmente com a 
exploração e produ-
ção de óleo e gás e 
toda sua cadeia. os 
empresários se mos-
traram interessados 
e a expectativa para 
novos negócios é 
boa – disse o secre-

tário de desenvolvi-
mento Econômico, 
Energia e Relações 
internacionais.

Participaram da 
reunião empresas 
como aroeiras Sal-
les advogados, Ba-
sel Seguros, Bren-
nan & Partners, 
Brazilian Chamber, 
dial Partners llP, 
FMa limited, Ma-
nulife asset Mana-
gement e Pimco.

Na apresentação, 
foram destacadas 
a participação do 
Estado do Rio na 
produção nacional 
de petróleo (76%) 
e gás (57%), as 

expectativas de 
crescimento dos 
setores para as pró-
ximas décadas, com 
o aumento de 96% 
e 70% da produção 
de petróleo e gás, 

r e s p e c t i v a m e n t e , 
e as rodadas de li-
citações. Também 
foi apresentada a 
carteira de investi-
mentos industriais, 
que somam cerca 

de uS$ 4,5 bilhões 
até 2023, com em-
p r e e n d i m e n t o s 
como o Comperj, 
Terminal Portuário 
de Macaé e Com-
plexo do açu.
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Quatis chama para cadastro biométrico 
Através da distribuição de folhetos informativos, agentes comunitários de saúde 
da Prefeitura vão ampliar convocação de eleitores para realizar o procedimento

Luis Eduardo
(Luisinho)

Prefeitura faz campanha para estimular população a realizar a biometria eleitoral 

desde a últi-
ma segunda-
-feira, os 26 

agentes comunitá-
rios de saúde da Pre-
feitura de Quatis vão 
ampliar o chamado 
aos eleitores para o 
cadastramento bio-
métrico, através da 
distribuição de fo-
lhetos informativos 
sobre o tema, duran-
te as visitas domici-
liares que eles rea-
lizam regularmente 
aos pacientes cadas-
trados pelo Progra-
ma Saúde da Família 
no Município.

a informação é do 
prefeito Bruno de 
Souza (MdB), que 
participou na quinta-
-feira da semana pas-
sada, no auditório do 
Fórum de Porto Real, 
de uma reunião com 
a Justiça Eleitoral. 
o encontro, do qual 
participaram tam-
bém a juíza eleitoral 
Priscila dickie, e o 

InIcIatIVa
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Simulado em Resende prepara para casos extremos 
a defesa Civil de Re-

sende segue com tra-
balhos intensos para se 
preparar para casos extre-
mos, que exigem o acio-
namento dos trabalhos 
do órgão municipal. No 
próximo domingo, cerca 
de 400 pessoas deverão 
participar da simulação 
do Plano de Contingência 
de Resende, elaborado 
pela Prefeitura, através da 
diretoria de defesa Civil. 
a ação, que terá início às 
15h, acontecerá em dois 
barros: no Surubi e na 
vila araújo, mas também 
ficará próximo ao Paraí-
so.  

a simulação (foto) dos 
procedimentos prevista 
no Plano de Contingên-
cia, que deve ser coloca-
do em prática caso ocorra 
algum desastre natural 
no município, é realiza-
da anualmente. a prática 
serve para testar e avaliar 
a capacidade de reação do 
município, bem como de 
todos os órgãos envolvi-
dos, diante de situações 

prefeito ailton Mar-
ques – PdT (Porto 
Real), teve como ob-
jetivo debater ações 
visando ampliar o 
número de eleitores 
alcançados no cadas-
tramento biométrico 
iniciado em agosto, 
nas duas cidades.

um dos apoios 
prestados pela Pre-
feitura de Quatis é 
a cessão de uma van 
com capacidade para 
15 passageiros, que 
toda quarta e quinta-
-feira transporta mo-
radores da cidade em 
direção ao cartório 
eleitoral de Porto 
Real, visando à rea-
lização do cadastra-
mento biométrico. 
Entre os eleitores 
atendidos por este 
serviço estão mora-
dores da zona urbana 
e das comunidades 
rurais.

COlEtA dE
 dAdOs 

a administração 
do Município vem 

apoiando também a 
coleta de dados por 
meio da divulgação 
do cadastro nos ca-
nais de divulgação 
institucional, me-
diante produção e 
reportagens sobre o 
assunto na imprensa, 
através da afixação 
de cartazes em repar-
tições públicas e por 
um serviço de agen-
damento disponibili-
zado diariamente, na 
Secretaria Municipal 
de assistência Social 
e direitos Humanos, 
para o agendamento 
junto ao TRE (Tribu-
nal Regional Eleito-
ral).

“agora, com o re-
forço no chamado 
por parte dos agen-
tes comunitários de 
saúde, acredito que 
vamos trilhar ou-
tro passo importante 
no sentido de atrair 
mais eleitores”, dis-
se Bruno, frisando 
que “o cadastramen-
to biométrico é obri-
gatório”.

Volta Redonda promove Escritura Fácil 
o Mutirão do programa 

Escritura Fácil, da Prefei-
tura de volta Redonda, já 
atendeu mais de 850 fa-
mílias. E, para facilitar o 
acesso das pessoas que tra-
balham e não podem parti-
cipar do programa durante 
a semana, o atendimento 
agora vai acontecer tam-
bém aos sábados. a ação 
começa amanhã e será rea-
lizada das 8h às 13h, no Es-
tádio Raulino de oliveira.

o prefeito Samuca Silva 
frisou que esse é um mo-
mento histórico para volta 
Redonda. “Estamos aju-
dando essas famílias a re-
gularizarem o que é delas 
por direito. Esse é o maior 
programa de regularização 
fundiária da nossa cidade”, 
lembrou Samuca.

a expectativa é que até 
o próximo sábado o Ser-
viço autônomo de Água 
e Esgoto (Saae vR) tenha 
entregado cerca de seis mil 
cartas.  a Certidão de Re-
gularização Fundiária será 
entregue ao proprietário 

após equipe da prefeitura 
vistoriar o imóvel e con-
firmar os dados de posse. 
Em seguida, o proprietário 
deve entrar em contato com 
profissionais da área de ar-
quitetura e engenharia para 
produção da planta do imó-
vel – serviço que será dis-
ponibilizado pela prefeitura 
para famílias com renda até 
R$ 1,8 mil.

Nesta primeira etapa, se-

rão beneficiados cerca de 
oito mil proprietários. So-
mente os moradores que 
receberem a notificação de-
vem comparecer ao Estádio 
Raulino de oliveira, das 9h 
às 17h, portando a documen-
tação de identificação (iden-
tidade, CPF) e referentes ao 
imóvel, como comprovante 
de residência (preferência 
por conta do Saae-vR) e 
comprovante de renda.

mais de 850 famílias já foram atendidas 
pela equipe da Prefeitura 
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extremas, como desliza-
mentos de terra e desaba-
mento de casas, por exem-
plo. a repetição anual é 
feita com o objetivo de 
detectar possíveis falhas 
no procedimento padrão 
adotado nessas circunstân-
cias e aprimorar constante-
mente o planejamento.  

de acordo com o diretor 
do órgão, Flávio germa-
no da Silva, a simulação 
será voltada para dois ti-

pos de risco: o geológico, 
quando há deslizamento 
de terra, e em situações de 
risco hidrológico, ou seja, 
quando envolve a ação de 
águas pluviais e dos rios. 
Tais tipos de eventos são 
previstos no mapeamento 
de riscos feito pela própria 
defesa Civil. Para o dire-
tor, é fundamental a inte-
gração entre todos os seto-
res da prefeitura, junto da 
população.  

- divulgação/PMaR

 

Estudante de Angra é destaque na 
olimpíada da Língua Portuguesa

laura Soares Bezer-
ra, de 12 anos, mora-
dora da vila Nova, e 
aluna do 7º ano da Es-
cola Municipal Tereza 
Pinheiro de almeida, 
na Japuíba, foi um dos 
grandes destaques da 
semifinal da Olimpíada 
da língua Portugue-
sa, que aconteceu em 

São Paulo, de 28 a 30 
de outubro. a angrense 
trouxe para a cidade a 
medalha de bronze de-
pois de ter concorrido 
com outros estudantes 
de toda a região sudes-
te.

durante três dias, es-
tudantes e professores, 
de todos os estados do 

Brasil, participaram de 
oficinas literárias, apri-
moramento de produ-
ção textual, entrevista 
com autor, visita à li-
vraria, passeio cultural, 
sarau e evento de pre-
miação.

o trabalho apresen-
tado por laura foi “o 
Paraíso das Estrelas“, 

que conta a infância 
emocionante vivida na 
ilha grande pela biblio-
tecária ana Maria do 
Nascimento. Após ofi-
cinas de texto e traba-
lhos de produção textual 
nos gêneros Entrevista 
e Memórias literárias, 
os estudantes entrevis-
taram a bibliotecária da 
própria escola Tereza 
Pinheiro para confecção 
do texto final.

laura realizou a entre-
vista completa e, depois, 
sob todas as orientações 

criteriosas da olimpí-
ada, transformou essa 
entrevista em um tex-
to em primeira pessoa, 

composto de linguagem 
poética e saudosismo, 
que consolidava o gêne-
ro Memórias literárias.

 divulgação 

o folheto que será entre-
gue pelos agentes aos pa-
cientes, em suas respectivas 
residências, relaciona os do-
cumentos necessários para 
o cadastro biométrico no 
cartório de Porto Real, que 
são os seguintes: documento 
de identificação oficial com 
fotografia; comprovante de 
residência atualizado e rela-
cionado aos três meses ante-
riores; e título de eleitor. No 

que diz respeito à fotografia 
e às impressões digitais, am-
bos vão ser obtidas durante a 
coleta de dados, que só pode 
ser feita nas dependências do 
cartório eleitoral, cuja locali-
zação fica no mesmo imóvel 
do Fórum de Porto Real. a 
informação segundo a qual 
o título dos eleitores que não 
se cadastrarem vai ser auto-
maticamente cancelado tam-
bém se encontra destacada 

no mesmo folheto.
durante a reunião desta 

quinta-feira, no Fórum de 
Porto Real, o chefe do cartó-
rio eleitoral daquela cidade, 
Cláudio Flores, informou 
que neste mês de novembro 
o atendimento para o biome-
tria será realizado de 10 às 
19 horas, nos dias úteis, de 
segunda a sexta-feira, uma 
hora a mais que o expediente 
normal (10 às 18 horas).

 Folheto relacional docuMentos necessários 

laura soares Bezerra (m), ao lado da mãe e de professores 



O esforço deve ser 

empregado com 

atenção no trabalho, 

principalmente com a 

intenção de manter boas 

relações profissionais. A saúde deve ser 

encarada com seriedade se você quiser 

obter bons resultados em tratamentos. 

É necessário ampliar o seu campo de 

visão sobre novas ideias e estudos.

Você é capaz de 

transformar a si mesmo 

por meio de novas 

posturas profissionais. 

Busque desenvolver-

se com consciência do poder do 

momento presente. Você está 

em vias de resolver pendências 

que bloqueavam a sua força. Os 

resultados dependem apenas de você.

Áries

Você alcançou uma 

etapa importante 

para interagir com 

responsabilidades altas 

direcionadas a estudos, 

viagens de negócios e atuação ética. Não 

há mais tempo para erros. Encontrar 

o seu novo eu no meio disso tudo é 

essencial para a tomada de decisões.

Touro

A vida lhe traz 

boas oportunidades 

p r o f i s s i o n a i s , 

entretanto você é 

testado em suas 

habilidades administrativas para 

pagamentos de contas, impostos e 

dívidas. Os projetos seguem a todo 

vapor, mas é necessário expor as suas 

ideias com clareza.

Gêmeos

As relações sociais e 

comerciais exige de 

você discernimento 

e bom julgamento de 

coisas, pessoas e fatos. 

A confiança em pessoas é um fator 

que deve ser exercido com sabedoria 

e medida. A carreira pede de você 

novas posturas.

Câncer

Leão

É por meio da 

maturidade que você 

conseguirá mudar 

a forma como se 

relaciona com os 

filhos e também com 

o próprio casamento. Você está 

passando por um processo de cura na 

forma de perceber as pessoas. O céu 

colabora com investimentos e com 

a forma como você administra os 

recursos compartilhados.

Virgem

As relações familiares 

ou eventos isolados na 

família desenvolvem 

a sua maturidade 

para lidar com 

fatores emocionais que o afligem 

há tempos. É momento de assumir 

responsabilidades de uma forma mais 

consciente. O céu recomenda colocar-

se no lugar de outra pessoa para tomar 

decisões sábias.

Libra

Você faz contato com 

pessoas próximas, que lhe 

trazem auxílio para lidar 

com responsabilidades 

e compromissos que é 

preciso assumir nesta fase. É importante 

levar em consideração as tarefas diárias, 

a qualidade da rotina e a forma de 

trabalhar.

Escorpião

As responsabilidades 

financeiras estão sendo 

bem direcionadas, 

então um planejamento 

é fundamental para o 

seu desenvolvimento 

profissional. Você está sendo levado 

a desenvolver os seus talentos e a 

sua vocação. É importante encarar a 

necessidade de reconhecimento.

Sagitário

A vida pede de você 

posturas maduras e 

congruentes em relação 

às suas necessidades 

pessoais e profissionais. 

O céu pede foco para resolver situações 

domésticas e familiares. O imóvel 

também pode ser mexido.

Capricórnio

Você está maduro 

para lidar com fatores 

emocionais que 

estavam prejudicando 

o seu desenvolvimento 

de uma forma geral, 

principalmente no campo profissional, 

ou para lidar com responsabilidades 

a serem assumidas. É importante se 

expressar com qualidade.

Aquário

Os projetos passam 

por uma reconstrução 

necessária, portanto é 

preciso se esforçar ao 

máximo para desenvolver 

qualquer atividade em equipe. Os 

resultados virão a partir do momento 

em que você estiver desperto para o que 

necessita ser feito. É importante focar 

nos recursos financeiros.

Peixes
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MuNICIPAL DE BELFORD 
ROXO - CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: MVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ: 13.705.746/0001-42.
OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE SERVIÇOS 
LOCAÇÃO DA CESSÃO DE uSO COM MANuTENÇÃO 
MENSAL DE “SISTEMAS INFORMATIZADO ESPECÍFICO 
PARA GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO.
FuNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666/93.
VIGÊNCIA: 09/10/2019 A 09/01/2020. 
VALOR GLOBAL: R$ 31.500,00 (TRINTA E uM MIL E 
QuINhENTOS REAIS).
PROGRAMA TRABALhO: 01.01.01.031.052.2.001.000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DATA DA ASSINATuRA: 09/10/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MuNICIPAL DE BELFORD 
ROXO - CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: SYSTEM BIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA - CNPJ: 13.517.077/0001-85.
OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE SERVIÇOS 
LOCAÇÃO DA CESSÃO DE uSO COM MANuTENÇÃO 
MENSAL DE “SISTEMAS INFORMATIZADO ESPECÍFICO 
PARA GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO. 
FuNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666/93.
VIGÊNCIA: 09/10/2019 A 09/01/2020. 
VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (VINTE E QuATRO MIL 
REAIS).
PROGRAMA TRABALhO: 01.01.01.031.052.2.001.000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DATA DA ASSINATuRA: 09/10/2019

Não jogue  lixo 
nas ruas. 

a população 
agradece!

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AuTORIZO E RATIFICO
PROCESSO 6425/2019

AuTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral 
do Município de fl. 58 e parecer da Procuradoria Geral 
do Município as fls. 55 a 56, em favor da Empresa ENZI-
PhARMA PRODuTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS 
LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 02.314.108/0001-84 no 
valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Soli-
cito emissão de nota de empenho. 

Porto Real, 06 de novembro de 2019.
LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2404/2019
PREGÃO PRESENCIAL n. 087/2019

TERMO DE ANuLAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICI-
TATÓRIO

O Secretário Municipal de Administração, consideran-
do o princípio da supremacia do interesse público.
                                                                      
                                                                      RESOLVE:
ANuLAR em todos os seus termos, por existência de 
vício que torna ilegal a licitação, o processo licitató-
rio nº 2404/2019, e consequentemente a licitação por 
PREGÃO PRESENCIAL nº 087/2019, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANOOS Ou 
SEGuROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
SuPLEMENTAR, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSIS-
TÊNCIA MÉDICA E hOSPITALAR PARA OS SERVI-
DORES E RESPECTIVOS DEPENDENTES.

Porto Real, 06 de novembro de 2019.
Anderson Barbosa Vallim

Secretário Municipal de Administração

hOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO 2137/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, 
hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 111/2019 
que objetiva a AQuISIÇÃO DE EQuIPAMENTOS DE 
ACADEMIA AO AR LIVRE , PARA IMPLANTAÇÃO 
EM PRAÇAS PÚBLICAS, atendendo a solicitação 
feita pela SECRETARIA MuNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER (SMEL) no processo administrativo 2137/2019, 
à empresa:

Empresa: SIDICLEI RuAS CARDOSO
CNPJ: 32.493.743/0001-37
Valor de R$ 18.709,50 (dezoito mil, setecentos e nove 
reais e cinquenta centavos)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 1 de novembro de 2019

Antonio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4617/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 116/2019 que objetiva a 
AQuISIÇÃO DE FITA DE GLICEMIA CAPILAR PARA 
APARELhO ACCu-ChEK, COM COMODATO DE 40 
APARELhOS, atendendo a solicitação feita pela SE-
CRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo 
administrativo 4617/2019, à empresa:
Empresa: BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÃO -EIRELI
CNPJ: 32.522.252/0001-77
Valor de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhen-
tos reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 7 de novembro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6958/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 117/2019 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
DE ASSESSORIA E CONSuLTORIA NA ÁREA 
TRIBuTÁRIA, PARA, ENVOLVENDO CRÉDITOS 
INCIDENTES SOBRE A FOLhA DE PAGAMENTO DO 
MuNICÍPIO DE PORTO REAL, POSSIBILITANTO O 
INCREMENTO DE RECEITA DO MuNICÍPIO, atendendo 
a solicitação feita pela SECRETARIA MuNICIPAL DE 
FAZENDA, RECEITA E PLANEJAMENTO no processo 
administrativo 6958/2019, à empresa:
Empresa: JACQuELINE DE PAuLA BARBOSA SOCIE-

DADE INDIVIDuAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 18.985.386/0001-01
Valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), 
considerando que o valor estimado a ser recuperado é 
de R$12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil re-
ais) e a empresa receberá o valor de R$ 0,01 (um cen-
tavo) para cada R$ 1,00 (um real) recuperado.
Solicito emissão de empenho.

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

Secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planeja-
mento

EXTRATO DO CONTRATO N° 141/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: CGCON Engenharia Ltda Me 
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de paisagismo e calçamento na lagoa do 
bairro Jardim das Acácias no município de Porto Real
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-08.01.00-18-122-
0101-2.001-4.4.90.51.00-1.001.0000-1404/2019 Ficha 
233
06 - NOTA DE EMPENhO: 1404/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 370.077,00 (trezentos e se-
tenta mil e setenta e sete reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3669/2019
09 - PRAZO: 03 (três) meses a partir da ordem de ser-
viço.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 01 de novembro de 2019.

Reinaldo José Raimundo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PMPR 
CREChE PROINFÂNCIA 
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Ampla Energia e Serviços S.A
03 - Objeto: Fornecimento de energia elétrica ao sis-
tema de iluminação pública entre o Município de Porto 
Real e a Ampla Energia e Serviços S.A.
04 - Processo Administrativo Nº: 3651/2018
05 - Prazo: 12 (doze) meses.
06 - DATA DA ASSINATuRA: 28 de outubro de 2019.

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Ailton Basílio Marques
Prefeito Municipal

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 61

PMAC
MONTEVIDEU

SETORESGXR
GRAUDAVIS
AASORRISO

ULNADOATP
SOCRATESTER

MADSOLENE
AORAFOCP

INCENDIARIA
IOSILOAR
AMSAARAA
CATARSEAT

CONDEISORO
ALTARCAR

TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do

formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Ciranda
•	DaNÇa típica das praias do litoral norte de PErNaMBUco.

•	 Sendo uma dança de roDa, não tem limite de ParTIcIPaNTES, nem 
distinção de sexo ou FaIXa etária.

•	 Começa	com	uma	roda	pequena	que	vai	aUMENTaNDo à medida que as 
PESSoaS vão chegando e o cÍrcULo vai abrindo.

•	 Os participantes são chamados cIraNDEIroS, havendo ainda o 
MESTrE, o contramestre e os MÚSIcoS, que ficam no centro da 
roda.

•	 O mestre cirandeiro é a 
figura mais IMPorTaNTE. É 
ele quem “tira as caNTIGaS”, 
improvisa versos, toca o 
GaNZÁ e preside as brinca-
deiras.

•	 Alguns dançarinos criam PaSSoS 
novos, porém os mais conhecidos são a 
onda, o SacUDIDINHo e o machucadinho.

 X U C P D G F Q I K C C G Y P D F Z O N B M
 F P O A C I R A N D E I R O S C F A B I V L
 T A T C Q O Ç K M V Ç P M N A I W O D J B H
 G R E I W N Y S T P G J W S C K Y M T X O G
 P T D T A U O D N A T N E M U A V Q D G C D
 M I B D X Z Z A O S M L W T D A L V B D U O
 S C D P Q N M K D S G Y C V I K Z P A E B S
 Z I T C I R C U L O I U Z G D H Y E Ç G M B
 L P D C H R G J X S K M U S I C O S Z W A Ç
 Z A J M Ç Y F Q M B A T A O N S P S J E N Ç
 I N M I K A Z N A G G E M O H O U O N S R G
 G T K X I X J X P D H I M P O R T A N T E X
 Z E F X F E T Ç H D O Z W R R I T S O Y P B
 U S A G I T N A C E E R T S E M X U T J N W
 F U N J G P W C K L M O O F V U G F H V K E
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

BATATA doCE FRITA

batata doce/ sal a 
gosto/ Óleo

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

Ingredientes

Modo de preparo

BoLo dE PuBA 
AMANTEIgAdo

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

BoLo dE MILHo
 VERdE 

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

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

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

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

07 DE NOVEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 08/11/2019 – CÓD-PMBR 208.

DECRETO N° 4.780, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 9.000.000,00 (Nove 
milhões de reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

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

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 
1.591 de 09 de janeiro de 2019.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 9.000.000,00 (Nove milhões 
de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTA-
ÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.94.00 00 340.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 00 60.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 00 6.600.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.04.00 16 1.000.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 00 1.000.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 6.000.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 1.000.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.49.00 00 100.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 16 1.000.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.11.00 00 900.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº4874/SEMAD/2019 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CARLA VIVIANE PINhO AGuIAR, do cargo em comis-
são de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº4853/SEMAD/2019 DE 06/11/2019, publicado em 07/11/2019.
ONDE SE LÊ:  QuISSILA CORREA MEIRELES ROZALES;
LEIA-SE: QuISSILA CORREA MEIRELES ROZAES.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECuRSOS 
E CONVÊNIOS-SEMOCAP.

PORTARIA Nº 035/SEMOCAP/2019 DE 07 de NOVEMBRO DE 2019
Substitui membro e dá nova redação à Portaria nº 003/SEMCAP/2019 de 23/07/2019, 
que passa a vigorar nos seguintes termos: 
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Quissila Corrêa Meire-
les Rozaes  matrícula 60/75.729 e  Vinicius Resende Mamede  matrícula 60/70.170  
em substituição, José herculano Taboza matrícula 11/17.869, Mara Aparecida Mace-
do matricula 11/17.981 e Sérgio Xavier Vasques da Rocha, matrícula 11/052.987 sob 
a presidência do primeiro, para fiscalizarem  as atividades de Obra de Construção 
da Praça Santa Maria e Confeccção das Tampas de Concreto Armado para Galeria, 
neste município de Belford Roxo, bem como o contido nos autos do processo admi-
nistrativo n.º 52/04577/2018, contrato n.º 011/SMO/2019 produzindo seus efeitos a 
contar da publicação desta portaria.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

DEVOLuÇÃO DE PRAZO                                 
Processo: N° 52/0000006/2018  
Contrato: N°52/000022/2018
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: Engerio Construções e Serviços Ltda - ME.
Fica devolvida a contagem de prazo da Obra  de Construção da Praça Barreirinha –
bairro Prata- no município de Belford Roxo – RJ,  a partir de 05/11/2019 com término 
em 02/02/2020.   

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

Mat. 60.60/494

SECRETARIA MuNICIPAL DE GOVERNO – SEMuG 

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO

COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/4759/2019
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 17/2019
OBJETO: – contratação de instituição financeira, doravante denominado banco, 
para prestação de serviços bancários de pagamento da folha de salário dos servido-
res mediante crédito a ser efetuado em conta sem qualquer custo ou ônus para os 

servidores, bem como concessão de crédito consignado; recebimento dos tributos 
municipais e pagamentos de fornecedores do Município de Belford Roxo.
CRITÉRIO DE JuLGAMENTO:  Maior Lance ou Oferta
DATA, hORA E LOCAL: Dia 26 de novembro de 2019 às 11:00h, na sala   Departa-
mento de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-
diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel A4 e 
de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial.
Telefone: (21) 2103-6870.

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro
60/61.939

PORTARIA Nº264/GDP/PREVIDE/2019, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
 RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 060/GDP/2019, publicada em 16/02/19, no Jornal hora 
h e que APOSENTOu, por Invalidez, a servidora Suzane Alves de Lima, matrícula 
nº 10/019.857, efetiva no cargo de Técnico de Enfermagem, admitida no Município 
em 13/07/2000, lotada na SEMuS, com fundamento no art. 40, §1º, do inciso I, da 
CF/88, com redação dada pelo  art. 6º A, da EC 41/03, introduzido pela EC 70/12 c/c 
art. 60, §1º, da  LC nº 083/06, com proventos mensais e proporcionais no valor de 
R$ 1.762,34 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), 
sendo R$ 1.409,87 (um mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos) 
referente à proporcionalidade de 6.113/10.950 sobre o vencimento base do cargo 
(LC nº 132/12) e R$ 352,47 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete 
centavos), quantia referente a triênio, no percentual de 25% (vinte e cinco por cen-
to), benefício previsto no art. 67, da LC nº 014/97 - conforme contido nos autos do 
processo administrativo PREVIDE  nº 2017/00900 e PMBR nº 04/3390/2017. Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos  a partir de 
12 de maio de 2017.

PORTARIA Nº265/GDP/PREVIDE/2019, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
                                                                                                      RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 1440/GP/2018, publicada em 21/07/18 que RETIFICOu 
a Portaria   nº 1794/GP/2016, publicada em 03/08/16, ambas no Jornal hora h, 
e que Aposentou por Invalidez a servidora Gabriela de Paula Paiva, matrícula nº 
10/06.364, efetiva no cargo de Professora de 1ª a 4ª série A, lotada na  SEMED, com 
fundamento no art. 40, §1º, do inciso I, da CF/88, com redação dada pelo art. 6º A, 
da EC 41/03, introduzido pela EC 70/12 c/c art. 60, §1º, da LC 083/06, com proven-
tos mensais e proporcionais de  R$ 1.834,05 (um mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais e cinco centavos), sendo R$ 1.223,23 (um mil, duzentos e vinte e três reais e 
vinte e três centavos), correspondentes à proporcionalidade de 7.675/10.950, mais 
a quantia de R$ 610,82 (seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos), relativos 
ao adicional por tempo de serviço – triênio – na proporção de 35% (trinta e cinco 
por cento), benefício previsto no art. 67 da LC 014/97, conforme o contido nos autos 
do processo administrativo PREVIDE nº 2016/00279 e PMBR nº 37/0001002/2016. 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
contar de 09 de março de 2016.

PORTARIA Nº266/GDP/PREVIDE/2019, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
 RESOLVE:
RETIFICAR a APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS E DE FuNDAMENTA-
ÇÃO, publicada em 12/04/19, no Jornal hora h que  FIXOu E APOSTILOu em  R$ 
2.679,98 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), 
os proventos mensais e integrais  da aposentadoria voluntária, por tempo de con-
tribuição e idade, concedida à servidora Sandra Lúcia Souza Gouvêa, matrícula nº 
10/06.041 efetiva no cargo de Professora 1ª a 4ª Série D – da SEMEST/FuNDEB, 
através da Portaria nº 1026/GP/2017, publicada em 24/02/17, sendo R$ 1.985,17 
(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), a título de ven-
cimento base do cargo (LC nº 723/98) e R$ 694,81 (seiscentos e noventa e quatro 
reais e oitenta e um centavos), correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) 
de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 67 da LC 014/97), conforme con-
tido nos autos do processo administrativo PREVIDE  nº 2016/00343 e PMBR nº 
37/0002194/2016. Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a partir de 24/02/2017.

PORTARIA Nº267/GDP/PREVIDE/2019, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
 “Concede a Aposentadoria por Invalidez à servidora ENI DE JESuS SILVA”
 O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atri-
buições legais,
          
                                                                                                      RESOLVE:
APOSENTAR, por Invalidez, a servidora ENI DE JESuS SILVA, matrícula nº 
10/07.480, efetiva no cargo de Merendeiro, admitida no Município em 21/07/1995, 
lotada na SEMED, com fundamento no art. 40, §1º, do inciso I, da Constituição Fe-
deral, com redação dada pelo art. 6º A, da EC 41/2003, introduzido pela EC 70/2012 
c/c art. 60, §1º, da Lei          nº 083/2006, com proventos mensais e proporcionais 
no valor de R$ 1.918,21 (mil, novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), 
sendo R$ 1.420,90(mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos) referente à 
proporcionalidade de 10.429/10.950 sobre o vencimento base do cargo (Lei Comple-
mentar nº 131 de 26/04/2012) mais a quantia de R$ 497,31 (quatrocentos e noventa 
e sete reais e noventa e sete centavos), quantia referente a triênio na proporção de 
35% (trinta e cinco por cento), benefício previsto no art. 7°, da Lei Municipal 003, 
de 08/01/1993 c/c Lei Municipal n.º 723) - conforme contido nos autos do processo 
administrativo PREVIDE nº 2018/00681 e PMBR nº 04/2121/2018. Esta portaria en-
trará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de abril 
de 2018.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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olho na seletiva

Lateral Wagner Diniz se contunde e é operado

Lucas Zen,
ex-Botafogo, 
é a nova cara
no America
jOTA cARvAlHO
jota.carvalho@yahoo.com

Após um ano afas-
tada por lesão, 
rafa volta a de-
fender a camisa 
do Brasil

o volante lucas Zen 
é o novo reforço 
do Mecão. o atle-

ta, de 28 anos, treinou com 
os novos companheiros na 
última quarta-feira  no Es-
tádio giulite Coutinho, em 
Mesquita.

Zen disputou a última edi-
ção da Série B1 do Estadual 
no Barra da Tijuca, mas sua 
carreira está intimamente 
ligada ao Botafogo, que de-
fendeu da base ao profissio-
nal (2005 a 2016). Neste in-
tervalo, um empréstimo ao 
vitória, e, posteriormente, 
passagens por Brasiliense e 
Portuguesa do Rio.

o volante é o nono contra-

tado para a disputa da Série 
a. antes, o Mecão acertou 
com o goleiro Caio, o za-
gueiro Emerson, o lateral-
-direito Thiaguinho, o late-
ral-esquerdo Christianno, o 
meia Flamel e os atacantes 
Bruno veiga, Marquinhos 
do Sul e Felipe araújo.

o america estreia no Es-
tadual (Fase Seletiva) no 
dia 21 de dezembro, como 
mandante, diante do Macaé 
Esporte.

WAGNEr diNiz 
PAssA POr 
CirUrGiA

Em lance isolado durante 
o treinamento de quarta-fei-
ra (6), o lateral-direito Wag-
ner diniz rompeu o tendão 
do calcanhar direito.

Prontamente atendido 
em campo, diniz foi enca-
minhado para o Hospital 
Tijutrauma e, no início 
da noite, submeti-
do a cirurgia sob 
o comando do 
médico do 
clube, Álva-
ro Chaves. 
a previsão 
de retorno 
para a 
l e s ã o 
d o 

atleta é 
de aproxi-

madamente 
quatro meses.

  Volante vem 
treinando com o 
grupo no Giulite 
Coutinho em Ed-

son Passos

MÁRCio MENEZES / aMERiCa Rio


