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cara de pau do crime

Civil trancafia na 
Baixada ‘tia’ que 
praticava falso
sequestro em Sp

operação da 50ª dp (Itaguaí) fecha o 
cerco contra quadrilha que tocava ter-
ror em cima dos motoristas de aplica-
tivos no rio e na Baixada. Wemerson  
roberto da Silva Camilo (foto maior) 
foi preso em flagrante com moto rouba-
da. e Carlos Vitor do Nascimento (aci-
ma) está foragido. Bando criou até um 
grupo de Whatsapp chamado ‘a Grande 
Família’ para saber quem seria o próxi-
mo alvo. 

dIVuLGaçÃo/reproduçÃo/redeS SoCIaIS

antônia F. a, foi presa por 
agentes lotados na 66ª de-
legacia policial (piabetá) 
por força de mandado de 
prisão preventiva expedido 
pela 2ª Vara Criminal de 
presidente prudente (Sp) 
por falso sequestro.

dIVuLGaçÃo/poLíCIa CIVIL 

esporte
Hora

12

5

BNH e palmeirinha vão 
decidir a ‘Taça amigos do 

Carlinhos’ no Corumbá

irresponsabilidade

7

Ônibus atropela 
ciclista e motorista foge

dIVuLGaçÃo/prF

Meia diego 
diz que 

Flamengo 
tem e realiza 

muitos sonhos

Conhecido como 
‘Òleo’, traficante 
foi pego pelos fe-
derais em rodovia 
da região Metro-
politana do rJ. 

receptação 
de carros de 

aplicativo 
manda 11 

pro xilindró 

7

Chefão da Cdd cai 
nas garras da prF
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Um dos destaques culturais do 
mês de abril deste 2019 na Bai-
xada Fluminense foi o espetácu-
lo “A Paixão de Cristo”, encena-
do pela Adorart Cia Teatral, em 
Belford Roxo. O ator e diretor, 
Jefferson Alencar (foto) interpre-
tou e deu show no papel de Jesus 
de Nazaré. Parabéns, Jefferson! 
Aquele Abraço, Fera!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Valentão não valoriza mulher ...
O valente corno morador do Pombal Chifre de 

Ouro, situado naquela cidade famosa da Baixada 
Fluminense, teve o que sempre mereceu por não 
saber dar o trato que sua mulher fez jus. De uns 
tempos para cá, a figura passou a não valorizar o 
carinho da madame e, de vez em quando, ainda deu 
uns tapas na senhora.

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

... e leva um belo par de chifres
O resultado dessa ingratidão e falta de amor com 

quem sempre lavou suas cuecas, cuidou da casa e 
educou os filhos, foi um belo chifre plantado sem 
dó na cabeça do ‘marido’. Nossa agente sênior, Vó 
Candinha, amiga da ‘vítima’ soube pela mesma que 
alguém balançou de novo o coração dela. “Minha 
amiga está feliz fora do casamento. Coitado do ma-
rido valentão e covarde!”.

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

Vacilou, o ricardão pega na boa
Experiente, Vó Candinha diz que o homem que não va-

loriza a mulher que tem, normalmente, a perde para outro, 
mesmo sem a separação judicial. “Costumo dizer: quem 
não dá assistência, perde a preferência. Se não quer mais, 
separa. Não pague o mico que este camarada pagou e agora 
virou chacota na boca dos vizinhos. O Pombal todo sabe 
que o mau marido é chifrudo”, conta nossa agente.

A recém-fundada Es-
cola de Samba União 
Rio Minas está se pre-
parando para o primei-
ro desfile na Intendente 
Magalhães pelo grupo 
de avaliação, com o en-
redo “Os 300 anos de 
Minas Gerais”. A pro-
posta da escola é unir os 
dois estados pela paixão 
pelo carnaval e fazer um 
intercâmbio cultural. 
Nesta quarta (4), a par-
tir das 19h, na quadra da 
Unidos da Tijuca - Ave-
nida Francisco Bicalho, 
47, vai rolar o lança-
mento do samba enredo 
e a coroação da Rainha 
da escola, Thais Occhi. 
O Grupo Segura Nega e 
convidados vão animar a 
festa. Entrada franca.

AlEx SANdRO GARdEl / dIVulGAçãO

anna Lima 
mostra sertanejo 
universitário no 
Caxias Shopping

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Nova escola 
de sambaem Meriti, unidos da ponte recebe Imperatriz

A Unidos da Ponte recebe-
rá a coirmã Imperatriz leopol-
dinense no sábado (7), em sua 
quadra de eventos, para mais 
uma edição do Ponte Convi-
da. A Azul e Branca de São 
João de Meriti abre as portas 
da Stop Show para receber a 
Coroa de Ramos em uma tar-
de de muito samba.

O público presente contará 
ainda com uma Roda de Sam-
ba do Grupo Mestiço, além do 
show da anfitriã e seu elenco. 
Tudo isso comandando pela 
bateria do Mestre Vitinho e o 
carro de som de Leandro San-
tos. O evento acontece a partir 
das 15h e a entrada será fran-
ca. A Stop Show fica na rua 
Maestro Benedito Moura - 50 
- São João de Meriti.

Evento: Ponte Convida Im-
peratriz Leopoldinense
dia: 07 de dezembro
Horário: 15h 

local: Stop Show - Rua Ma-
estro Benedito Moura - 50 - 
São João de Meriti
Entrada Franca

Na sexta (6), a happy 
hour do Caxias Shopping 
será ao som de sucessos 
do Sertanejo Universitá-
rio. No palco, a cantora 
Anna Lima, interpretará 

os hits do gênero musical 
que prometem botar todo 
mundo para cantar e dan-
çar. O evento abre a tem-
porada de dezembro do 
projeto “Shows de Sex-

ta”, um ponto de encontro 
para quem quer curtir o 
início da noite ao som de 
boa música. O evento é 
gratuito e começa às

19h30, na Praça de Ali-

mentação. Endereço: Ro-
dovia Washington luiz, 
2.895 - Duque de Caxias. 
Telefone: (21) 2430-5110 
ou WhatsApp (21) 99305-
3611.

Serviço

Há cinco décadas o 
MPB4 não apenas 
carrega no próprio 

nome a música que canta, a 
música de todo um país: ele 
vive essa música no dia-a-
-dia, nos palcos, nos bares, 
nas praças, estúdios, na car-
ne e na voz. Seja revelando o 
compositor mais novo ou re-
paginando uma canção clás-
sica, há 54 anos o MPB4 faz 

jus ao nome e, assim, nos ser-
ve de baliza: o que ele canta, 
o que seus quatro cantores es-
colhem para harmonizar com 
suas vozes nos indica o que 
seja a tal da grandiosa e mui-
tas vezes indefinível MPB, 
a rica música popular de um 
país musical.

Ao ouvir as novas canções 
que o Brasil produz pelo fil-
tro do MPB4 vemos como 
não é nada por acaso que ele 
carregue a música que canta 

no nome. No repertório do 
show, além de canções in-
corporadas recentemente ao 
repertório, estarão clássicos 
que marcaram a trajetória do 
grupo, como Roda “Viva” 
(Chico Buarque), “Amigo é 
pra essas coisas” (Aldir Blanc 
/ Silvio Silva Jr) e “Cicatrizes 
“(Miltinho / Paulo César Pi-
nheiro). Atualmente o MPB4 
é composto por Aquiles Reis 
e Miltinho, remanescentes da 
formação original, além de 

dalmo Medeiros e Paulo Ma-
laguti Pauleira.

o show
“MPB4 - 50 anos” vai 

acontecer no Imperator – 
Centro Cultural João Noguei-
ra - que fica na Rua dias da 
Cruz, 170 - Méier. dia: 15 
deste dezembro, um domin-
go, às 18h. A classificação é 
livre. Mais informações: (21) 
2597-3897 / contato@impe-
rator.art.br

MpB4: 50Tão carrega a música
que canta no próprio nome

aquiles Reis, Mil-
tinho, dalmo Medei-
ros e Paulo Malaguti 
Pauleira, a versão 
atual do quarteto

dIVulGAçãO
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Fim da escuridão em Belford roxo
Moradores do Beco do Rato comemoram chegada da iluminação pública. Os postes que sustentarão a 
fiação e as luminárias foram fincados pelos funcionários da Secretaria Municipal de Conservação

caminho iluminado

Funcionários da Prefeitura trabalham na instalação de poste que vai iluminar o Beco do Rato: trabalhos começaram na segunda-feira

Secretaria de Comunicação 
Social de Belford roxo

assistência Social promove capacitação sobre 
gestão financeira para o terceiro setor

A Secretaria de As-
sistência Social e Ci-
dadania e o Conselho 
Municipal de Assis-
tência Social e Cida-
dania de Belford Roxo 
promoveram a última 
etapa da fase da ca-
pacitação “Gestão Fi-
nanceira para o Ter-
ceiro Setor”. O evento 
foi uma realização em 
conjunto com o Insti-
tuto da Criança, cuja 
parceria iniciou em 
2017 com o Projeto 
Espaço Cidadão.

A capacitação teve 
como principal ob-
jetivo, qualificar as 
instituições em sua 

estrutura para o me-
lhor desenvolvimento 
de suas atividades no 
município. O pales-
trante do evento foi o 
engenheiro de produ-
ção Luiz Octávio.

Reunião no 
CRas do wona
No Cras do Wona, a 

Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
realizou uma reunião 
intersetorial de as-
sessoramento técnico 
com a Saúde e Educa-
ção. A explanação foi 
feita por pela equipe 
da Superintendência 
de Proteção Social 

Básica da Secretaria 
de Estado de Desen-
volvimento Social 
e Direitos Humanos 
com objetivo de orien-
tar a organização para 
instituir o comitê ges-
tor de estratégia de 
fortalecimento das 
ações de cuidado das 
crianças suspeitas ou 
confirmadas pela sín-
drome congênita asso-
ciada à infecção pelo 
vírus zika e outras sín-
dromes causadas por 
sífilis, toxoplasmose, 
rubéola, citomegalo-
vírus e herpes vírus no 
âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro.

dIVulGAçãO/PMBR

O curso teve como objetivo qualificar instituições para desenvolver atividades no município

Guarda Mirim de Belford roxo
certifica jovens da rede de ensino

A Guarda Civil de Belford 
Roxo realizou o encerramento 
do primeiro ciclo do segundo 
grupamento da Guarda Mirim. 
Na ocasião, os 225 jovens da rede 
municipal receberam certificados 
de cinco meses de curso ministra-
do por 13 instrutores. O segundo 
ciclo começa após as férias esco-
lares, em fevereiro.

Idealizado pela divisão de Pla-
nejamento e Projetos da guarda 
em parceria com as Secretarias 
Municipal de Segurança Pública 
e Mobilidade urbana e de Assis-
tência Social e Cidadania, o cur-
so acontece de segunda a quinta, 
nos turnos da manhã e tarde. Os 
alunos participam de oficinas  de 
informática, ética e cidadania, 
prevenção à dependência quími-
ca e a violência escolar, noções de 
direito, defesa civil, inglês, Esta-
tuto da Criança e do Adolescente 
(ECA).

Passeios CultuRais
Segundo os inspetores de Pla-

nejamento e Projetos da Guarda 
Civi,l Thiago Silva e Egídio So-
ares, além das oficinas, os jovens 
também tiveram passeios cul-
turais. “Os vemos como filhos. 
Tentamos dar a melhor formação 
possível e ajudar a preparar o fu-
turo deles”, disse Thiago Silva. 
“Desde cedo o projeto instrui e 
ajuda na formação da consciência 
do jovem”, acrescentou o secretá-

rio adjunto de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana, Marcelo Ma-
chado.

“Onde moro a violência preva-
lece. Mas com a contribuição do 
projeto o comportamento dos meus 
filhos mudou muito”, explicou Ir-
lem de Carvalho, 41 anos, ao lado 
dos seus três filhos Andressa de 
Carvalho, 13, Wanderson Gabriel, 
15  e Wallace de Carvalho dos San-
tos, 12, que participam do projeto. 
“Aprendi sobre os primeiros socor-
ros. Nunca imaginei que um dia iria 
saber sobre”, disse Andressa. “A 
oficina de inglês me ajudou muito 
na escola”, acrescentou Wanderson 
Gabriel.

 BeM no inglês 
Robert de Almeida, 13, também 

se saiu bem na disciplina de inglês 
na escola depois de frequentar a 

oficina da Guarda Mirim. “Apren-
di que não se deve fazer bullying e 
com as aulas que tivemos conse-
guiremos um bom futuro”, disse 
o menino. Já diogo Rodrigues, 
17, fez vários amigos e achou o 
curso interessante. “Além disso, 
a relação com a minha família 
melhorou muito”, resumiu.

Também participaram do 
evento o comandante da Guar-
da Civil de Belford Roxo, 
Fábio Tavares, o secretário 
adjunto de Assistência Social 
e Cidadania, diogo Bastos, o 
comandante da Ronda Esco-
lar do Rio de Janeiro, Marco 
Aurélio Bazem, o chefe de Di-
visão da Guarda Civil, Thiago 
Carvalho, o psicólogo Marco 
Aurélio do Nascimento, e re-
presentando a Secretaria da 
Mulher, Gabrielly lima.

  A certificação foi na quadra do Ciep Constantino 
Reis, que ficou lotada

- dIVulGAçãO/PMBR

Os moradores 
do Beco do 
Rato, no bair-

ro Parque dos Ferrei-
ras, têm o que come-
morar neste fim de ano. 
A Prefeitura iniciou, na 
última segunda-feira, o 
trabalho de iluminação 
pública da viela, uma 
antiga reivindicação 
das pessoas que ali re-
sidem. Os postes que 
sustentarão a fiação e 
as luminárias foram 
fincados pelos funcio-
nários da Secretaria 
Municipal de Conser-
vação.

O Beco do Rato tem 
aproximadamente 300 
metros de extensão e 
nunca teve iluminação 
pública. Isso causava 
uma certa apreensão 
nos moradores, pois 
eles temiam se des-
locar pela via à noite. 
Mas a preocupação 
dessas pessoas deve 
terminar quando as 
lâmpadas que serão 
instaladas pela Prefei-
tura iluminarem o ca-
minho de todos.

Segundo o secretário 
adjunto de Conserva-
ção, Carlos Eduardo da 
Silva, o Dudu, o Beco 
do Rato será total-

mente iluminado por 
lâmpadas de vapor de 
sódio e acionadas por 
fotocélula. “A nossa 
previsão é que o servi-
ço esteja concluído até 
a próxima sexta-feira, 
disse Dudu.

MoRadoRes
 FestejaM 
Conquista

Atento ao trabalho do 
pessoal da Prefeitura, 
André Vicente da Sil-
va, de 50 anos, um dos 
mais antigos morado-
res do beco, festejou a 
chegada da iluminação 
pública e o fim da es-
curidão. “Eu moro aqui 
há 49 anos. Essa era 
uma reinvindicação an-
tiga minha e dos meus 
vizinhos. Felizmente 
fomos atendidos”, dis-
se André Vicente.    

Carlos Matozinhos 
Reis, de 58, mora des-
de os dez anos de idade 
na viela. Segundo ele, 
a preocupação maior 
de todos era quanto a 
segurança das pesso-
as que precisavam se 
deslocar pela via to-
talmente escura. “Nós 
não ficávamos tranqui-
los enquanto nossos 
familiares não chegas-
sem em casa. Agora, as 
preocupações diminuí-
ram”, contou Carlos.
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Dos R$ 13,6 milhões de investimento, R$ 11 milhões foram 
viabilizados pela Light por meio do instrumento de fomento

Governo e Light viabilizam Árvore na Lagoa

Imagens de câmera de segurança de um 
prédio mostram o momento em que um ôni-
bus atingiu o ciclista Bruno Queiroz de lima 
Chaves, de 38 anos, na Zona Sul do Rio. O 
motorista do veículo não parou para socorrer a 
vítima, segundo testemunhas.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou a liberação da venda em 
farmácias de produtos à base de cannabis 
para uso medicinal no Brasil. A regulamen-
tação foi aprovada por unanimidade e é tem-
porária, com validade de três anos.

A faixa da imagem foi estendida numa das co-
munidades controladas pelo tráfico na Zona Norte 
do Rio. O Complexo do Alemão, que respira uma 
grama de problemas nas áreas de saneamento bási-
co, principalmente, não tem o braço do Estado com 
ações integrais. Por essa razão, a lei e a ordem são 
ditadas pelos criminosos, que implantam o ‘tribunal 
de justiça’ peculiar. A mensagem traduz o clima im-
posto aos moradores e quem não cumpre paga um 
preço alto. 

Bandidagem dá o recado aos ‘porcalhões’ 

Zico de volta I
Três vezes prefeito de 

Duque de Caxias, tendo 
cumprido ainda mandatos 
de deputado e vereador, 
José Camilo dos Santos, o 
Zito, pretende retornar às 
origens, voltando a Câmara 
de Vereadores. Já anunciou 
que é pré-candidato a vere-
ador pelo PP. 

Filha na disputa IV
Em relação à Prefeitura, 

Zito aponta a filha Andréia 
como pré-candidata, mas o 
apoio não será só para ela. 
“Vou apoiar mais dois can-
didatos, dica (Jorge Moreira 
Teodoro) e o Aluizio Junior 
(atual presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da 
Casa da Moeda)”, afirmou.

Dezoito deputados do 
PSl sigla ligados ao pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, foram punidos 
pelo Diretório Nacional 
da sigla. As penas vão de 
advertência até suspensão 
das atividades partidárias 

por 12 meses e foram re-
comendadas pela Execu-
tiva Nacional da legenda 
na semana passada. Ain-
da é indefinida a situação 
dos deputados do PSL 
suspensos que integram 
comissões na Câmara dos 

Deputados. Como são in-
dicados para as comissões 
pelo líder da sigla, a vaga 
desses parlamentares ain-
da dependerá de avalia-
ção do partido.

O regimento da Câma-
ra, no entanto, assegura 

o direito de os deputa-
dos serem titulares de 
ao menos uma comissão 
permanente. Esse ponto 
também poderá ser con-
siderado pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(dEM-RJ).

pSL aperta o cerco contra aliados de Bolsonaro 

dIVulGAçãO/luIS HENRIQuE VICENT

direto ao Ponto

A imensa quantidade de 
lixo que está no meio das ruas 
Humberto Perlingeiro com a 
João Diez de Lima, no bairro 
Paiol de Pólvora, em Niló-
polis, está impedindo a pas-
sagem de carros. Moradores 
reclamam da sujeira local, e 
pedem que a prefeitura reali-
ze uma limpeza o mais rápi-
do possível. Além do lixo, há 
uma imensa quantidade de 
árvores e galhos. Também há 
uma proliferação de mosqui-
tos e insetos.

nos bairros

Lixo complica rotina de pedestres em bairro nipolitano 
horahmunicipios@gmail.com Governo habilita novos 

serviços para deficientes
BRASÍlIA- O 

Ministério da Saú-
de anunciou ontem- 
dia Internacional 
da Pessoa com De-
ficiência - a habili-
tação de 66 novos 
serviços de odon-
tologia e ortopedia 
com atendimen-
to especializado a 
pessoas com defi-
ciência. A medida 
deverá beneficiar 
mais de um milhão 
de pessoas.

 REPROduçãO/FACEBOOk 

Brasil

Para qualificar o 
atendimento a esse 
público, o ministério 
também lançou dois 
guias com orientações 
para os profissionais 
de saúde que atuam 
nas áreas de odonto-
logia e ortopedia da 
Rede de Cuidados à 
Saúde da Pessoa com 
deficiência (RCPd). 
Os materiais estão dis-
poníveis na Biblioteca 
Virtual de Saúde. Fon-
te: Agência Brasil 

Guapimirim atropela na
 falta de transparência 

Na base do chutômetro, 
em 2017, o prefeito Jocelito 
Pereira, o Zelito Tringuelê, 
decidiu aumentar o IPTu 
em até 500% e se deu mal. 
A Prefeitura acabou tendo 
de suspender a cobrança do 
imposto e fazer estudos téc-
nicos para atualizar os va-

lores. Uma das medidas foi 
a contratação de uma em-
presa de Florianópolis para 
fazer o geoprocessamento 
a partir de um levantamen-
to aerofotogramétrico, mas 
quanto o contribuinte de 
Guapimirim já pagou por 
isto até agora?

puxar legenda II
A estrategia é puxar uma 

legenda com o máximo pos-
sível de mulheres e candida-
tos mais jovens. “O ideal é 
renovar a composição do Le-
gislativo. Quero lançar mui-
tas candidaturas femininas, 
mas candidaturas de verdade, 
não apenas para preencher a 
conta”, disse ele.

estreia em 1988 III
Zito entrou na vida pública 

em 1988, quando foi eleito ve-
reador. Foi reeleito em 1992. 
Dois anos depois conquistou 
um mandato de deputado esta-
dual. Em 1996 foi eleito prefei-
to e reeleito em 2000 com mais 
de 80% dos votos válidos. Vol-
tou a ser prefeito em 2008 e 
perdeu a reeleição em 2012.

dIVulGAçãO

O Governo do Es-
tado do Rio de 
Janeiro e a light 

vão trazer de volta à la-
goa Rodrigo de Freitas a 
Árvore de Natal Rio Li-
ght. O maior símbolo do 
Natal carioca, que funcio-
nará do dia 14 de dezem-
bro a 6 de janeiro de 2020, 
conta com o apoio da Lei 
de Incentivo à Cultura, da 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa. Dos 
R$ 13,6 milhões de inves-
timento, R$ 11 milhões 
foram viabilizados pela 
light por meio do instru-
mento de fomento. O go-
vernador Wilson Witzel e 

o vice-governador Cláu-
dio Castro participaram 
ontem do evento de di-
vulgação da estrutura, que 
tem 70 metros de altura e 
900 mil lâmpadas de LED.

“O estado do Rio tem 
muito a oferecer em ter-
mos de turismo. Espera-
mos que esta árvore de 
Natal se acenda anual-
mente e toque os corações 
das famílias de cariocas, 
fluminenses e visitantes”, 
disse o governador.  

Montada sobre 11 flu-
tuadores, a árvore contará 
com um espetáculo de lu-
zes e fogos no dia de sua 
inauguração.  

“Serão quase um mi-
lhão de turistas ao longo 
do mês de dezembro. Esta 

visibilidade é importante 
para o estado do Rio de  
Janeiro.  Só no ano pas-
sado, a árvore gerou um 
retorno para a economia 
fluminense de aproxima-
damente 190 milhões”, 
essaltou o secretário de 
Cultura e Economia Cria-
tiva, Ruan Lira. 

No ano passado, a Árvo-
re de Natal da lagoa gerou 
4 mil empregos, 56% de-
les diretos. A expectativa 
é que 400 mil pessoas con-
firam de perto a estrutura. 
“A Árvore de Natal Rio 
light é nosso presente de 
final de ano para cariocas 
e fluminenses”, afirmou a 
presidente da distribuido-
ra de energia elétrica, Ana 
Maria Veloso. Cerimônia de divulgação da estrutura, que tem 70 metros de altura e 900 mil lâmpadas de LED.
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Livre da Segundona, Flu 
mira vaga na Sul-americana Luxa analisa atuação do Vasco 

e exalta apoio da torcida

time do comandante Marcão, ganhou gás após a 
vitória do vasco

 luCAS MERçON / FFC 

O coração do Tricolor cario-
ca pode relaxar depois do últi-
mo jogo do Vasco de segunda-
-feira (2). É que com a vitória do 
Cruzmaltino, o Fluminense e o 
Botafogo matematicamente não 
podem mais cair para a Série 
B. Com essa mudança de para-
digma, o Fluminense agora está 
focado em conseguir se classifi-
car para uma vaga na Copa Sul-
-Americana, que reúne times da 
América do Sul.

A campanha atual do Flu-
minense nas redes sociais fala 
sobre a vontade do Tricolor de 
disputar a Copa Sul-Americana. 
O Instagram oficial do clube, o 
@fluminensefc, e o Twitter do 
clube, o @FluminenseFC, pos-
taram na manhã de ontem (03), 
imagens da bandeira do clube 
e na legenda a seguinte frase: 
“Bom dia, Tricolor! Amanhã 

tem Fluzão em campo, e #Ago-
raÉPelaSula!”

Para se classificar para a 
Sul-Americana, o Fluminense 
precisaria estar entre os 14 pri-
meiros na tabela do Brasileirão. 
Atualmente, o Tricolor está na 
15° posição, com 43 pontos, 
atrás do Botafogo e do Atlético.

O time tem mais dois jogos 
para conseguir mudar sua posi-
ção na tabela. Nesta quarta-feira 
(04), o Fluminense enfrenta 
o Fortaleza no Maracanã,  às 
21h30. O time rival do Tricolor 
está na 9° posição do Brasilei-
rão, com 49 pontos. O último 
jogo do Fluminense no Brasilei-
ro será no domingo (08), às 16h, 
contra o Corinthians, que está no 
8° lugar do campeonato, com 53 
pontos. O confronto acontecerá 
na Arena Corinthians. (Fonte: 
“O São Gonçalo”)

A segunda-feira 
(2/12) foi feliz em São 
Januário. O Vasco ven-
ceu o Cruzeiro por 1 a 
0, com um gol de Guarin 
marcado aos nove minu-
tos do primeiro tempo e 
o técnico Vanderlei lu-
xemburgo falou sobre a 
postura da equipe, que 
soube suportar a pressão 
de um adversário que 
tentou apertar o Cruz-
maltino e ressaltou que 
seu time teve uma boa 
atuação.

- Eu não abro mão da 
forma como tem que ser: 
profissional. Os jogado-
res tiveram dificuldade, 
o Cruzeiro forçou joga-
da, botou a gente para 

treinador conversa com os jogadores durante a roda após o confronto 

RAFAEl RIBEIRO/VASCO

Diego teve uma longa traje-
tória até marcar seu nome 
na história do Flamengo 

com títulos. depois de anos baten-
do na trave e “ficando no cheiri-
nho”, ele deu a volta por cima, se 
recuperou a tempo de voltar ainda 
em 2019 e contribuiu para o títu-
lo da Copa Libertadores, contra o 
River Plate, além do Campeonato 
Brasileiro. O meia comentou sobre 
os aromas e as zoações. “Isso foi 
uma situação criada não por nós 
jogadores, isso apareceu e a gente 
tem que saber lidar com o que vai 
surgindo pelo caminho. durante 

todo esse processo, até chegar ao 
nível que estamos hoje, a pressão 
foi muito grande. E muitas vezes 
o pessoal acaba tirando sarro tam-
bém. Tem que estar preparado para 
isso, tendo a convicção do que vem 
pela frente.”

diego prosseguiu e falou dos 
aromas das taças que o Flamengo 
conquistou, além da oportunidade 
do Mundial de Clubes. Campeão 
Brasileiro e da América, o Rubro-
-Negro agora busca o mundo.

“E o que falei nessa altura e 
continuo falando. São cheirinhos, 
aromas, como quiserem chamar, 
que só se sentem vestindo o manto 
sagrado. E hoje em dia temos aro-

mas mais do que especiais aqui: Li-
bertadores, Brasileiro e uma grande 
oportunidade no Mundial. É um 
privilégio sentir esses aromas.” A 
entrevista foi concedida ao Esporte 
Espetacular, da TV Globo. 

diego comentou sobre outros 
assuntos, como a volta aos grama-
dos depois de um longo tempo e a 
conversa que teve com Jorge Jesus 
antes de entrar no jogo contra o Ri-
ver Plate.

Conversa com Jorge Jesus - 
“Ele vai ficar bravo comigo. lem-
bro muito pouco das informações 
que ele estava dando táticas. Eu 
estava tendo a minha leitura junto 
com ele, mas já tinha na cabeça o 

que eu poderia fazer para o time, 
analisando. Só lembro quando fui 
sair, ele falou: “Vem cá, dá-me um 
beijinho que vai fazer um gol.”

“Que privilégio viver isso, entrar 
na final, poder de alguma forma 
contribuir e retribuir para os meus 
companheiros pelo que fizeram 
por mim. Sem eles não teria vivido 
isso.”

lesão nas 
oitavas

“Dói até hoje, foi a lesão mais 
grave da minha carreira em um dos 
anos mais importantes da história 
do clube. No primeiro momento 
um susto muito grande, porque a 

sensação do osso quebrando é in-
confundível. depois gratidão por 
não ter sido mais grave, porque po-
deria ter sido. Raiva por justo nesse 
momento tão importante ter que fi-
car fora com uma lesão desse porte.

Foi uma mistura de sentimentos, 
eu fui assimilando aos poucos, mas 
logo coloquei na cabeça que nada 
nem ninguém iria tirar de mim essa 
vontade, esse sonho que sempre 
tive no coração de ser campeão 
com o Flamengo da libertadores, 
do Brasileiro… Ainda temos so-
nhos pela frente.

Quando caí, foi um golpe mui-
to duro, meus companheiros fo-
ram fundamentais para continuar 

sonhando. E a raiva foi porque eu 
sabia que esse momento iria chegar 
e que estávamos em direção a ele. 
Por mais que os resultados naquele 
momento não eram espetaculares, 
mas algo estava sendo construído. 
E o grande momento estava pró-
ximo.

Ficar fora nessa situação foi 
muito delicado, mas hoje posso 
dizer que foi o maior aprendizado 
da minha vida e de alguma maneira 
cooperou para o bem. Ter superado 
tudo isso, é uma história muito lon-
ga, tornou tudo mais especial. Hoje 
é respirar fundo e sentir essa felici-
dade que tanto esperei”. (Fonte: site 
Torcedores.Com)

trás. Mas soubemos su-
portar. Foi um grande re-
sultado para nós. A defesa 
vem bem posicionada há 
bastante tempo. Aconte-
cem erros, normais. To-
mamos quatro gols do 
Flamengo. Foi erro ou 
qualidade do adversário? 
Tivemos atuação boa, 
soubemos suportar a pres-
são - disse o treinador.

luxemburgo ainda 
exaltou o comportamento 
da torcida, que se asso-
ciou em massa ao pro-
grama Sócio Gigante na 
última semana. O treina-
dor falou sobre a força do 
torcedor vascaíno, lem-
brou que doou 500 planos 
da categoria Caldeirão e 

que os vascaínos são fun-
damentais no processo de 
reconstrução do clube.

- A torcida do Vasco 
tem dado demonstração 
de que abraçou a equipe 
há muito tempo. E saiu 
esse negócio aí do sócio-
-torcedor, todo mundo 
abraçou. Mas não fiquei 
satisfeito, não. Eu fiz uma 
doação de 500 planos; em 
dois minutos acabou tudo 
(risos). A torcida dá uma 
demonstração do que ela 
quer do clube. Está vis-
lumbrando a possibilida-
de de ter um sentimento, 
autoestima de vir para 
campo e saber que o time 
vai lutar - disse Luxa, an-
tes de desafiar o Presiden-

te Alexandre Campello:
- Vou fazer uma propos-

ta ao presidente do clube: 
que ele também faça uma 
doação de tantos sócios 
para que o torcedor pegue. 
Sei lá quantos ele vai ofe-
recer. E não só ele. Pro-
ponho chegar a 200 mil 
sócios-torcedores. Quan-
tas pessoas mais podem 
doar 500? Com esse enga-
jamento, chegando a 200 
mil, o Vasco vai pegar um 
momento em que precisa 
ter centro de treinamento, 
que o estádio passe para 
40 mil pessoas. Obriga 
você a ir de encontro com 
a realidade do futebol bra-
sileiro. As possibilidades 
como negócio - finalizou.

Alexandre Vidal / CRF

PerSonagem

diego fala da contusão grave, a 
conversa com Jesus e “cheirinhos’’

 “O Flamengo tem muitos sonhos”, 
revela um dos jogadores impor-
tantes nas conquistassuperação - após lesão 

contra o emelec, meia rubro-
-negro deu a volta por cima

dIVulGAçãO/TWITTER dO FlAMENGO/ ARTE JÉSSICA lEMOS / HORA H
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renan Calheiros vira réu por 
corrupção e lavagem de dinheiro
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juStiça

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
aceitou ontem (3) denúncia 

apresentada contra o senador Renan 
Calheiros (MdB-Al) pelos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro 
na Operação Lava Jato.

Por 3 votos a 2, o colegiado en-
tendeu que há indícios suficientes 
para tornar o senador réu em um 
processo criminal. A Turma julgou 
denúncia apresentada em 2017 pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR), que foi baseada na delação 
premiada de Sérgio Machado, ex-
-presidente da Transpetro, empresa 
da Petrobras na época.

Nos depoimentos, Machado dis-
se que Calheiros e outros políticos 
do partido teriam recebido valores 
de empresas que tinham contratos 
da estatal para repassar a diretórios 
do MdB. de acordo com a acu-
sação, os supostos repasses teriam 
ocorrido por meio de doações elei-
torais a três diretórios, do MdB no 
Tocantins e Aracaju e do PSDB em 
Alagoas, em troca de benefícios na 
Transpetro. 

Na semana passada, no início do 
julgamento, o ministro Edson Fa-
chin, relator do caso, entendeu que 
há indícios dos crimes, mas somen-
te no repasse feito ao diretório de 
Tocantins. Nos casos envolvendo 
os demais diretórios, não há provas 
suficientes para abertura da ação pe-
nal contra o senador.

Segundo o ministro, em 2010, a 
empresa NM Engenharia e Servi-
ços, cujos sócios também assinaram 
delação, repassou R$ 150 mil em 
forma de doação eleitoral oficial ao 
diretório de Tocantins, após solicita-
ção de Renan Calheiros. A doação 
foi direcionada a um apoiador do 
senador, o então deputado Leomar 
Quintanilha. 

Na sessão desta tarde, os minis-
tros Celso de Mello e Cármen lúcia 
acompanharam o relator, formando 
a maioria pela abertura da ação pe-
nal contra o senador. 

Os ministros Ricardo Lewando-
wski e Gilmar Mendes discorda-
ram do relator e entenderam que a 
denúncia da PGR é genérica e não 
apontou as condutas pormenoriza-
das que teriam sido cometidas pelo 
senador. 

Segunda turma do STF viu indícios de crimes contra o senador do MDB 

 denúncia contra Calheiros foi  feita pela operação lava jato ao MPF em 2017

AGÊNCIA BRASIl

Segundo Gilmar, a denúncia se 
baseou somente na delação pre-
miada de Sérgio Machado e não 
apontou os meios que teriam sido 
empregados para obtenção dos re-
cursos, além de não indicar se hou-
ve pedido de Renan Calheiros para 
que as doações fossem realizadas. 

 “Não especifica de forma con-

creta o ato de ofício ou relativo às 
atribuições institucionais do senador 
que teria sido indevidamente mer-
cadejado, sustentando-se apenas em 
um genérico fornecimento de apoio 
político”, afirmou Mendes. 

Com a abertura da ação penal, 
Calheiros deverá prestar depoimen-
to e poderá indicar testemunhas de 

defesa. Ao final do processo, caberá 
ao ministro Fachin elaborar uma 
sentença para condenar ou absolver 
o senador. Não há prazo para deci-
são. 

deFesa 
A defesa do senador negou as 

acusações e afirmou que a denúncia 

foi feita pelo ex-procurador Rodrigo 
Janot antes do término da investiga-
ção pela Polícia Federal. “A própria 
Polícia Federal, de forma expressa, 
disse que as provas não comunicam 
entre si e que elas são desencontra-
das”, afirmou Luiz Henrique Al-
ves, advogado do senador. (Fonte: 
Agência Brasil)

prefeitos se mobilizam em Brasília
contra extinção de municípios

A praticamente duas sema-
nas do recesso parlamentar, 
mil prefeitos movimentaram 
Brasília na terça-feira (3). 
Com as malas cheias de pe-
didos para deputados e se-
nadores, eles se reuniram no 
auditório Petrônio Portela, do 
Senado.

Desta vez, o ponto princi-
pal da mobilização tem a ver 
com a chamada Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC 
188/129) do Pacto Federativo. 
A PEC, enviada pelo governo 
ao Congresso, propõe a ex-
tinção de municípios que não 
atingirem, em 2023, o limite 
de 10% dos impostos sobre 
as receitas totais e que tenham 
população de até cinco mil ha-
bitantes.

desde que chegou ao Sena-
do, o texto e os critérios pro-
postos para a medida, têm sido 
criticados pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM). A entidade realizou 
um estudo para avaliar os im-

pactos da proposta.
De acordo com o levanta-

mento, os municípios com 
até 50 mil habitantes corres-
pondem a 87,9% do território, 
sendo responsáveis por gran-
de parte da produção brasilei-
ra. Os que têm população de 
até cinco mil habitantes são 
1.252, ou seja, 22,5% das ci-
dades. desses, 1.217 (97%) 
não atingiriam o limite de 
10% dos impostos sobre suas 
receitas totais.

Senadores ouvidos pela 
Agência Brasil, no entan-
to, avaliaram como nulas as 
chances de a proposta avançar 
na Casa ainda este ano ou em 
2020, de eleições municipais.

outRas
 deMandas

A lista de demandas de pre-
feitos no Congresso é exten-
sa. Só no Senado, ela incluiu 
ainda a votação da proposta 
que trata da execução direta 
de emendas individuais par-

lamentares e a Nova Lei de 
Licitações.

No caso das emendas indi-
viduais, a expectativa é que 
a medida reduza a burocra-
cia e as taxas, que, segun-
do a CNM, chegam a 12% 
da gestão dos convênios de 
repasse das emendas parla-
mentares individuais impo-
sitivas. Sem necessidade de 
convênio ou instrumento se-
melhante, o recurso poderá 
ser transferido diretamente 
para os municípios e os es-
tados.

Os prefeitos defendem que 
a distribuição dos valores 
fundo a fundo garante maior 
transparência, efetividade e 
qualidade nos gastos. Eles 
argumentam ainda que as 
emendas levam, em média, 36 
meses para serem executadas. 
Se aprovadas, os gestores es-
peram que, com as mudanças, 
o dinheiro chegue aos municí-
pios mais rapidamente. (Fon-
te: Agência Brasil)

senadores disseram que a pauta não tem chances de ser apreciada pelo Congresso este ano

ABR

Senado mantém veto e impede
volta da propaganda partidária

Por apenas dois vo-
tos, o Senado mante-
ve o veto presidencial 
que impedia a volta 
da propaganda parti-
dária obrigatória em 
rádio e televisão. Ha-
via acordo para que 
as inserções fossem 
ressuscitadas, mas o 
placar final da votação 
de ontem (3) foi de 39 
votos pela derrubada 
do veto, contra 21 pela 
manutenção. Eram ne-
cessários 41 senadores 
para autorizar o retor-
no das propagandas. 
Mais cedo, a Câmara 
havia dado aval para a 
derrubada.

A derrubada do veto 
era dada como certa há 
mais de uma semana. 
Mesmo governistas 
diziam que seria uma 
lavada e o Planalto 
assistiu sem agir ao 
movimento dos líde-

res que articulavam o 
retorno das propagan-
das. Após a votação, 
um grupo de políticos 
revoltados com o re-
sultado entrou em obs-
trução e a sessão foi 
encerrada, já com pou-
cos senadores presen-
tes, pelo presidente do 
Congresso, davi Alco-
lumbre (dEM-AP).

As propagandas par-
tidárias deixaram de 
existir em 2017, quan-
do foi criado o Fundo 
Eleitoral. O argumen-
to era de que, com o 
fim das propagandas, 
os recursos destinados 
a essas inserções dimi-
nuiriam o impacto fiscal 
do fundão – de onde sai 
o dinheiro para campa-
nhas eleitorais.

Caso o veto de Bol-
sonaro caísse, haveria 
19.040 comerciais de 
30 segundos de 21 par-

tidos em cada emissora, 
somente nos primeiros 6 
meses de 2020.

o aCoRdo  
Em 21 de novembro, 

deputados e senadores se 
reuniram na casa do pre-
sidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (dEM-AP). 
Na ocasião ficou acor-
dado que o veto relativo 
à propaganda eleitoral 
seria votado como desta-
que, ou seja, individual-
mente. A maior parte dos 
vetos foi apreciada toda 
de uma vez.

O pedido de destaque 
foi apresentado pelo 
Novo. Tratou-se de uma 
tentativa de causar ex-
posição maior daqueles 
que apoiassem a derru-
bada do veto. A aposta 
do partido era de que 
isso causaria desgaste 
aos deputados. (Fonte: 
Poder 360)

Plenário da Câmara dos deputados durante sessão conjunta do Congresso nacional 

JEFFERSON Rudy/AGÊNCIA SENAdO
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Fim da farra para receptadores 
de aplicativos roubados no rio

7Polícia

Editoria de 
Polícia

Investigações apontam que quadrilha atacava motoristas na Zona Oeste do Rio e levava os 
automóveis para município da Baixada. Estratégia era contratar corrida e depois sequestrar motorista 

atráS daS gradeS

Carlos Vitor do Nascimento, que está foragido, integra quadrilha que exibia lucros na internet após receptação de veículos que levou Wemerson para cadeia (D)

Policiais civis da De-
legacia de Polícia de 
Itaguaí (50ª dP) cum-

priram ontem 11 mandados 
de busca e apreensão ontra 
receptadores de carros de 
aplicativo roubados duran-

te a Operação Ponta a Pon-
ta. Os agentes realizaram 
buscas na Barra da Tijuca, 
Vargem Grande, Realen-
go, Campo Grande, duque 
de Caxias, Itaguaí, Rio das 
Ostras, Casimiro de Abreu e 
em Maricá.

Um homem foi preso 
fem flagrante em Inhoaíba, 

Campo Grande: Wemerson 
Roberto da Silva Camilo es-
tava com uma moto rouba-
da, sem placa.  Em outro en-
dereço, foi encontrado um 
carro roubado. Os agentes 
também apreenderam celu-
lares, notebooks, documen-
tos e velocímetro de veícu-
los e placas de automóveis 

roubados.

desdoBRaMento 
Segundo a Polícia, a ope-

ração é um desdobramen-
to da realizada no dia 5 de 
agosto, que teve a prisão dos 
responsáveis pelos roubos. 
As investigações apontam 
que os alvos principais da 

quadrilha são motoristas 
de aplicativo. 

O titular da distrital, de-
legado Marcos Santana, 
infomou que a operação 
tem por objetivo “encon-
trar em posse dos inves-
tigados veículos e outros 
bens ilícitos que culmi-
nam com a prisão em fla-

grante deles e/ou outros 
elementos de prova para 
investigação”. durante a 
ação, um dos foragidos da 
primeira fase identifica-
do como Matheus Jefer-
son Dias Ribeiro Santos, 
se apresentou à polícia e 
acabou recebendo voz de 
prisão. 

PRF prende chefe do tráfico da CDD
Um homem suspeito de 

chefiar o tráfico de drogas Ci-
dade de Deus, na Zona Oeste 
do Rio, foi capturado ontem 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF)  rodovia BR-101, na 
altura de São Gonçalo, Região 
Metropolitana do Rio. Alcides 
Francisco da Silva, que segun-
do a polícia também é conhe-
cido como “Óleo”, foi detido 
pelos agentes na rodovia BR-
101, na altura de São Gonçalo, 
Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações da 
PRF, ele foi localizado após 
informações recebidas pelo 
Disque-Denúncia. O bandi-
do é suspeito de participar da 
morte do sargento do Bata-
lhão de Operações Especiais 
(Bope) da Polícia Militar 
Adilson Ferreira Riça Filho, 
assassinado em setembro de 
2017.

O Portal dos Procurados 
oferecia uma recompensa de 
R$ 5 mil para informações que 

levassem à prisão do crimino-
so. A ocorrência foi registrada 
na 72ª dP (São Gonçalo).

Na últma segunda-feira, a 
TV Globo exibiu Imagens que 
mostraram diversos grupos de 
homens bandidos armados de 
pistolas e fuzis correndo em 
diferentes pontos da Cidade 
de Deus. No mesmo dia, mais 
tarde, a Polícia Militar infor-
mou que um suspeito morreu 
após ser baleado e outro foi 
preso.

Polícia agarra traficante em Meriti
Agentes da 64ª dP e do ser-

viço reservado do 21º BPM 
(P2), ambas em São João de 
Merit cumpriram mandado de 
prisão contra um acusado de 
pertencer ao tráfico de drogas. 
Cleilson Andrade da Costa Fi-
lho foi preso na última segun-
da-feira, no bairro do Éden, 
onde estava escondido. 

De acordo com as corpo-
rações, a prisão do criminoso 
demonstra a integração e sin-
tonia entre as polícias Civil e 
Militar no combate a crimina-

lidade em São João de Meriti. 
O traficante foi encaminhado 
ao Sistema Penitenciário, onde 
ficará à disposição da Justiça. 

A 64ª dP enfatiza que 
qualquer informação que 
possa ajudar a unidade a 
prender criminosos é impor-
tante, e disponibiliza o núme-
ro do seu Disque Denúncia 
no (2655-5213) e a pági-
na https://www.facebook.
com/64delegacia/, para rece-
bimento de denúncias. As in-
formações são SIGIlOSAS.

presa por golpe do falso sequestro 

ARQuIVO PESSOAl 

Os agentes descobriram 
que a quadrilha criou um 
grupo de WhatsApp cha-
mado ‘A Grande Família’. 
Nele, o bando combinava 
a atuação, aceitando, in-
clusive, encomendas de 
veículos. Os receptadores 
pagavam de R$ 500 a R$ 
1 mil por carro roubado, 

dependendo do modelo e 
seu estado de conserva-
ção. Feita a transação, eles 
“preparavam o carro”, que 
era clonado e revendido.

Ainda de acordo com as 
investigações, os bandidos 
que atuavam no roubo dos 
carros faziam os pedidos 
de corrida por aplicativo 

em Santa Cruz ou Campo 
Grande, na Zona Oeste do 
Rio. Os criminosos apon-
tavam um sítio em Santa 
Cândida, em Itaguaí, na 
Região Metropolitana do 
estado, como destino final.

O delegado relatou 
ainda durante o trajeto, 
o motorista era rendido e 

levado para o local do ca-
tiveiro, um terreno baldio 
em Santa Cândida, onde 
era vigiado enquanto um 
dos roubadores levava o 
veículo até o receptador”, 

Dentre os procurados 
desde a primeira fase da 
operação, Carlos Vítor do 
Nascimento Leiroz con-

tinua foragido. Os ban-
didos gostavam de exibir 
os lucros dos negócios. 
Em uma das imagens, é 
possível ver eles filmando 
grande quantidade de dro-
gas e um revólver, além 
de munições e dinheiro;

Informações sobre o 
foragido podem ser re-

passadas de forma anô-
nima pelo Whatsapp ou 
Telegram do Portal dos 
Procurados, no telefone 
(21) 98849-6099; pela 
Central de Atendimento, 
no (21) 2253-1177; atra-
vés do Facebook; e pelo 
aplicativo Disque Denún-
cia RJ

 gruPo de WhatSaPP ‘a grande Família’ Para aS tranSaçõeS 

 Cleilson tinha manda-
do de prisão por tráfico 

REPROduçãO

Ciclista é atropelado por ônibus na Zona Sul do rio 
O momento em que um 

ônibus atingiu o ciclista Bruno 
Queiroz de lima Chaves, de 
38 anos, em Botafogo, na Zona 
Sul do Rio, foi registrado por 
uma cãmera de segurança de 
um prédio, na manhã de ontem. 
O motorista do veículo não pa-
rou para socorrer a vítima, se-
gundo testemunhas.

O acidente aconteceu por 
volta das 5h30. Bruno voltava 
de um treino com um grupo 
de ciclistas no Aterro do Fla-

mengo pela Rua Mena Barre-
to quando foi atropelado pelo 
ônibus na esquina da Rua São 
João Batista. Uma testemunha 
prestou socorro a vítima e dis-
se que o veículo estava em alta 
velocidade.

Bruno Chaves foi levado 
para o Hospital Miguel Couto, 
no leblon. Segundo o presiden-
te da Comissão de Segurança no 
Ciclismo do Rio, Miguel lasal-
via, a vítima teve traumatismo 
craniano e seu estado é grave. 

O Consórcio Intersul la-
mentou “profundamente” o 
acidente e disse em nota que 
“está colaborando com as au-
toridades policiais na investi-
gação do caso. desde o início 
da manhã, técnicos e opera-
dores reuniram informações 
do ocorrido para identificar o 
veículo envolvido. O Consór-
cio Intersul está empenhado 
para contribuir com a perícia 
no que for preciso”, infor-
mou.

Em ação conjunta com 
equipe do Departamen-
to de Investigações Ge-
rais (dIG), de Presidente 
Prudente (SP), agentes 
lotados na 66ª delegacia 
Policial (Piabetá) prende-
ram, na manhã de ontem 
Antônia F. A (foto), por 
força de mandado de pri-
são preventiva expedido 
pela 2ª Vara Criminal de 
Presidente Prudente (SP) 
por falso sequestro.

A prisão ocorreu com a 
deflagração da ‘Operação 
Fenrir’ (lobo mitológico 
que, mesmo preso, consegue 
atingir mortalmente o ser hu-
mano), que objetivava cum-

prir 12 mandados de pri-
são nas cidades de Magé, 
Rio de Janeiro, Cabo Frio, 
Resende, Angra dos Reis, 
São Gonçalo, Mesquita e 
Duque de Caxias e mais 
uma na cidade de Juiz de 
Fora (MG). Os 13 presos 
praticavam extorsão, com 
o golpe do falso seques-
tro, sendo Antônia presa 
no bairro Parque Humai-
tá, em Piabetá / Magé.

dIVulGAçãO/PCERJ
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Missas e procissão marcarão 
dia da padroeira de Queimados 
dIVulGAçãO/GOVERNO dO ESTAdO 

Detran-RJ lança atendimento exclusivamente voltado para esse público. E já está disponível um 
novo modelo de carteira de identidade que possibilita que a pessoa com deficiência seja identificada

dIVulGAçãO/GOVERNO dO ESTAdO 

Serviços para pessoas com deficiência
SeCreTarIa de

 CoMuNICaçÃo SoCIaL
 do rJ

A maior parte de quem 
necessita o serviço é 
formada por pessoas 
em situação de rua que 
passaram mal ou se re-
cuperam em hospitais 

públicos sem o apoio 
familiar. Há também 
idosos com poucos re-
cursos financeiros e que 
moram em localidades 
de difícil acesso.

Pessoas com deficiên-
cia ou com dificulda-
de de locomoção que 
forem obter apenas o 
documento de identifi-
cação devem, por meio 

do seu responsável le-
gal ou parente direto 
(ascendente ou descen-
dente), solicitar o docu-
mento à Comissão de 
Pessoa com deficiência 

do Detran, através do 
e-mail: comissaopcd@
detran.rj.gov.br, con-
tendo a indicação do 
assunto: “Solicitação 
de Atendimento Domi-

ciliar”. Os documentos 
de pessoas com defi-
ciência vêm acompa-
nhados por um cartão 
descritivo das necessi-
dades específicas.

gruPo em Situação de rua 

“desagradáveis”, diz Trump sobre 
frase de Macron em relação a otan 
LONDRES - O presidente dos 

Estados Unidos, Donald Trump, 
declarou ontem que que o líder 
francês, Emmanuel Macron 
(foto), insultou os membros 
da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) ao dizer 
que a entidade está em morte 
cerebral.

Numa entrevista à revista 
The Economist em novembro, 
Macron afirmou que “o que es-
tamos vivendo agora é a morte 
cerebral da Otan”. Semanas de-
pois, ele disse que não se arre-
pendia da frase. Em uma reunião 
da organização nesta terça-feira 
(3) em londres, Trump classifi-
cou as palavras do francês como 

“muito desagradáveis”.
Ao fazer seus comentários, 

Trump estava acompanhado do 
secretário da Otan, Jens Stolten-
berg. “Ninguém precisa mais da 
Otan do que a França”, afirmou 
o americano. Os dois presidentes 
deverão ter um encontro bilateral.

Macron repetiu, na tarde de on-
tem, sua avaliação de que a Otan 

está em morte cerebral, e dessa 
vez, fez isso na frente de Trump, 
em uma fala para jornalistas 
no primeiro dia da cúpula. 
Para o francês, os países pre-
cisam se reunir para esclare-
cer alguns pontos, como o 
que cada país considera ter-
rorismo e quem são os inimi-
gos a serem combatidos. 

REPROduçãO

mundo

O evento ‘SESC – Ci-
dade da Inclusão’ re-
alizado pela revista 
universo da Inclusão 
com apoio do Sesc RJ, 
oferece programação 
completa entre 6 e 8 de 
dezembro, na Arena Ca-
rioca 2, do Parque Olím-
pico (Barra da Tijuca). 
No dia 6 de dezembro, 
no estande do Sesc RJ, 
o público participará de 
jogos inclusivos; Mostra 
Interativa: Robô Mecca-
no, lego Wedo e Ardu-
íno; conhecerá Aplicati-
vos e Redes Inclusivas 
- atividades com tablets 
(10h às 19h) e no audi-

tório, terá a palestra so-
bre o Projeto Turismo, 
Hospitalidade e Inclusão 
(Parceria SESC RJ, uFF 
e Escola Favo de Mel), 
das 18h às 18h50.

Já no dia 7 de dezem-
bro, no estande do Sesc 
RJ terá oficina de escul-
tura com papel machê 
(10h às 19h) e, no audi-
tório, palestra sobre au-
tismo, das 15h às 15h50.

No último dia do even-
to, além de jogos inclu-
sivos (10h às 19h), o 
público que for ao es-
tande do Sesc RJ con-
fere no auditório o Ci-
neSesc ‘Minha Vida de 

Abobrinha’, que conta 
a história de Icare, ape-
lido Abobrinha, sensível 
menino de nove anos, 
deixado pela polícia em 
um orfanato depois que 
sua mãe falece. Desloca-
do nesse novo universo, 
ele aos poucos começa a 
se relacionar com as ou-
tras crianças e descobre 
o significado de amizade 
e confiança. direção de 
Claude Barras e duração 
de 66 min. Suíça/França. 
2017. (14h30 às 15h30). 
Também está progra-
ma Oficina de libras 
com Música (12h30 às 
13h20).

Feira Sesc com três dias de programação 

O D e t r a n - R J 
ampliou  o 
atendimento 

voltado exclusivamen-
te para pessoas com 
deficiência este ano e 
lançou diversos servi-
ços. Já está disponível 
um novo modelo de 
carteira de identidade 
que possibilita que a 
pessoa com deficiên-
cia seja identificada 
por meio de um ícone 
no próprio documento. 
A emissão do Registro 
Geral (RG) é gratuita 
e pode ser realizada, 
mediante agendamen-
to, em qualquer uni-
dade do Detran-RJ. 
Além do documento, 
o usuário recebe um 
cartão que contém as 
seguintes informações: 
nome, número do RG, 

nascimento, tipo de de-
ficiência, uso contínuo 
(para informar detran-
-RJ possível medica-
ção), alergias e contato.

O cartão pode ainda 
ser solicitado de forma 
independente, sem que 
seja necessária a emis-
são de uma nova via 
da carteira. Outra faci-
lidade no atendimento 
às pessoas com defici-
ência é a identificação 
civil em domicílios, 
hospitais e abrigos para 
aquelas com impossibi-
lidade de locomoção. A 
medida segue um pro-
tocolo de atendimento 
e disponibiliza funcio-
nários do departamen-
to para realizarem esse 
atendimento. Além do 
documento, as pessoas 
com deficiência pode-
rão obter o cartão es-
pecial de identificação 
que descreve as neces-
sidades de cada um. 

Não só vista como um 
local sagrado para os ca-
tólicos, a igreja Nossa Se-
nhora da Conceição, que 
fica no Centro de Queima-
dos, é um grande símbolo 
histórico do município. 
E para celebrar o dia ofi-
cial da padroeira, que é 
comemorado em 8 de de-
zembro, a cidade terá uma 
programação especial de 
missas, procissões e sho-
ws, que terminam no pró-
ximo domingo (8).

As missas durante a se-
mana acontecem em di-
versas pontos da cidade; já 
a celebração do próximo 
sábado (7) será ministrada 
na Praça Nossa Senhora 
da Conceição, no Centro. 
No domingo (8), além 
de uma missa matinal na 
nova matriz (Rua Verea-
dor Marinho Hemetério 
de Oliveira, nº 424), às 8h, 
haverá uma procissão em 
direção à antiga matriz (o 
trajeto se dará pela Ave-
nida Vereador Marinho 
Hemetério de Oliveira) às 

18h, seguida de missa e 
show de louvor, às 19h.

Fé que
 aCoMPanha
 a históRia 
da Cidade

Construída em 1879, 
logo após a inauguração 
da estação ferroviária, a 
igreja é situada entre as 
principais avenidas da ci-
dade. Com uma arquitetu-
ra original e neoclássica, 
o templo religioso reúne 
diversos fiéis para uma 
programação especial de 
aniversário da padroeira. 

A Prefeitura de Queima-
dos será parceria do even-
to, disponibilizando estru-
tura de palco, luz e som, 
que serão montados em 
frente à igreja e contarão 
com exibições de bandas e 
grupos católicos locais.

 PatRiMônio 
CultuRal

A igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição – an-
tiga matriz –  encontra-se 

na Avenida Irmãos Guin-
le, numa das principais 
praças localizadas no cen-
tro da cidade, que também 
ganhou o nome da santa.

Parte da fachada desa-
bou em 1949 e foi recons-
truída depois, com a torre 
central mais alta, onde foi 
embutido um oratório. Na 
ocasião, também foram 
refeitos os altares. Em 
1989, quando Queimados 
ainda pertencia a Nova 
Iguaçu, a Igreja foi tomba-
da pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Cultural do 
Estado do Rio (INEPAC).

Na fachada, uma grande 
imagem chama atenção de 
todos que passa pela pra-
ça: a escultura da Nossa 
Senhora da Conceição. 
doada pela Família Cas-
tanheira – composta por 
religiosos e devotos da ci-
dade - na década de 70, a 
santa é uma grande marca 
não só para os fiéis, mas 
também para todos que 
transitam pelo local dia-
riamente.

  A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1879

Medida segue um protocolo de atendimento e disponibiliza funcionários preparados 
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resende reúne fonoaudiólogos
Encontro com a presença de profissionais do Médio Paraíba, que será realizado hoje e terá 
como tema ‘Atualizar para atuar’ é promovido pela Prefeitura de Resende, por meio do Cemaf 

Luis Eduardo
(Luisinho)

 Encontro realizado no ano passado reuniu profissionais das redes pública e privada 

O IV Encontro Re-
gional de Fono-
audiologia da Re-

gião Médio Paraíba II será 
realizado nesta quarta-fei-
ra (dia 4), no Plenário da 
Câmara Municipal de Re-
sende, no bairro Centro. O 
evento gratuito, que pre-
tende reunir profissionais 
da área das redes pública e 
privada, é promovido pela 
Prefeitura de Resende, por 
meio do Cemaf (Centro 
Municipal de Atendimen-
to Fonoaudiológico), liga-
do à Secretaria de Saúde, 
e pelo Centro de Referên-
cia em Saúde do Traba-
lhador (Cerest) da Região 
do Médio Paraíba II, im-
plantado em 2011, com 
sede no município. Pelo 
Cerest, que faz parte da 
Rede Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde do 
Trabalhador (Renast), este 
já e o xxVIII Seminário 
de Segurança e Saúde do 
Trabalhador.

A reunião com o tema 
“Atualizar para atuar” 
acontecerá entre 8h e 17h, 

evento na câmara 

dIVulGAçãO/PMPR

SUl-FlUMiNENSE 9

eleitores de Quatis têm até 
sexta para fazer biometria 

A coleta de dados bio-
métricos dos eleitores 
cadastrados em Quatis 
(foto), que inicialmente 
terminaria no domingo 
passado, dia 01º, agora 
poderá ser feita até a pró-
xima sexta-feira (06 de 
dezembro) no mesmo lo-
cal, ou seja, o cartório de 
Porto Real, que funciona 
no edifício do Fórum de 
Justiça daquela cidade, ao 
lado do prédio da prefei-
tura. O cartório funciona 
de 11 às 19 horas.

O novo prazo foi esta-
belecido através de uma 
medida publicada pelo 
TRE – RJ (Tribunal Re-
gional Eleitoral do Estado 
do Rio de Janeiro), que 
destaca a obrigatoriedade 
da biometria para todos 
os eleitores, incluindo os 
cidadãos com mais de 70 
anos e os eleitores na fai-
xa etária de 16 a 18 anos. 
Nos dois segmentos, o 
voto é facultativo.

no Plenário situado na 
Rua Padre Couto, nº 10, 
no Centro. O prazo para 
as inscrições do encon-
tro, com vagas limitadas 
e gratuitas, foi estendido e 
termina às 17h desta terça-
-feira, dia 3. Os interessa-
dos podem se inscrever 
pelo telefone (24) 3360 
4596 ou pelo e-mail ceres-
tresende@yahoo.com.br.

PalestRantes 
O encontro contará 

com a participação dos 
seguintes palestrantes: 
Beatriz Silva Rodrigues, 
enfermeira especialista 
em Segurança do Pa-
ciente; Brenda Benites 
Bello, enfermeira do 
Cerest Médio Paraíba II; 
Cristiane Campbell, fo-
noaudióloga e audiolo-
gista; Thayse Barros H. 
Seixas, fonoaudióloga 
e especialista em Psico-
motricidade; Tiago Rosa 
Pereira, fonoaudiólogo 
e professor de Oratória; 
e Juliana Galvão Saloés 
do Nascimento, fonoau-
dióloga e professora de 
Oratória.

Volta Redonda e DER-Rj firmarm parceria 
Mais uma conquista 

para Volta Redonda. Nes-
ta segunda-feira, dia 2, 
o município firmou um 
convênio com o Depar-
tamento de Estradas e 
Rodagem (dER-RJ) para 
o fornecimento de mate-
riais para manutenção da 
pavimentação da cidade. 
A parceria foi confirmada 
pelo secretário municipal 
do Gabinete de Estratégia 
Governamental, Nelson 
Gonçalves e pelo vice-pre-
feito, Maycon Abrantes, 
que foram ao Rio de Janei-
ro representando o prefeito 
Samuca Silva.

“É um Importante mo-
mento para a nossa cida-
de. Vendo a necessidade 
do município, fomos atrás 
e demos esse importante 
passo para conseguir o ma-
terial. Estamos trabalhan-
do constantemente para 
deixar um legado de me-
lhorias na cidade”, comen-
tou Samuca, que informou 
ainda que a prefeitura já 
começa a utilizar o convê-

nio nas obras de reforma do 
Zoológico municipal.

De acordo com o vice-
-prefeito Maycon Abrantes, 
são necessárias parcerias 
como essas para realizar 
as melhorias necessárias. 
“Vendo a necessidade do 
município, o nosso prefeito 
Samuca buscou convênio 
para conseguir fazer as me-
lhorias que Volta Redonda 
precisa”, disse. 

O secretário do Gabinete 
de Estratégia Governamen-
tal, Nelson Gonçalves, afir-
mou que essa é uma con-
quista para a cidade. “É um 
convênio importante para o 
município. O dER-RJ vai 
disponibilizar os materiais 
e, com isso, a prefeitura vai 
poder realizar obras, melho-
rando a qualidade de vida 
da nossa população”, con-
tou Nelson.

secretário nelson gonçalves e o vice-prefeito 
Maycon abrantes na assinatura do convênio 

 dIVulGAçãO/PMVR

Segundo ainda o Tri-
bunal Regional Eleitoral, 
os cidadãos que não ca-
dastrarem os seus dados 
biométricos terão os res-
pectivos títulos cancela-
dos, e não poderão votar 
nas próximas eleições, 
além de estarem sujeitos 
à suspensão do pagamen-
to de benefícios sociais, 
inclusive, aposentadorias 
e pensões. Até o final de 
outubro, cerca de 65 por 
cento dos eleitores cadas-
trados na cidade de Quatis 

já tinham feito a coleta da 
biometria.

O cartório eleitoral de 
Porto Real reafirma que 
o cadastramento deverá 
ser agendado previamen-
te pela página do TRE-RJ 
na internet, ou por meio 
da CAT (Centro de Aten-
dimento Telefônico). O 
endereço da página na in-
ternet é www.tre-rj.jus.br. 
Já os contatos com a cen-
tral telefônica devem ser 
feitos pelo número (021) 
3436-9000. Os documen-

REPROduçãO

 

Angra premia profissionais 
da área educação Infantil

A Secretaria de 
Educação da Pre-
feitura de Angra 
realizou, na úl-
tima sexta-feira, 
dia 29 de novem-
bro, no auditório 
do Colégio Naval, 
a cerimônia da 12ª 
edição do Prêmio 
Educação Infan-

til em Crescimen-
to (Educresce). O 
evento reuniu uma 
plateia com cerca 
de 700 profissio-
nais e apresentou 
ao público os pro-
jetos de maior des-
taque na Educação 
Infantil em 2019, 
incluindo premia-

ção para os melho-
res.

O Educresce con-
ta com a coorde-
nação do Departa-
mento de Educação 
e visa estimular e 
valorizar práticas 
educativas de qua-
lidade que possam 
servir de referência 

a outros profissio-
nais, tendo o educa-
dor como principal 
agente do processo 
de melhoria do aten-
dimento às crianças 
até cinco anos. A 
iniciativa contribui 
também para valo-
rizar os profissio-
nais que atuam nas 
unidades de ensino 
da rede municipal, 
reafirmando a ges-
tão democrática e a 
qualidade social da 
educação

A coordenadora do Ce-
maf, a fonoaudióloga Ge-
órgea dos Santos Francis-
co, destacou a objetivo 
do encontro regional. “O 
evento é muito importan-
te para a atualização dos 

profissionais de fonoau-
diologia em assuntos da 
área. Além disso, o encon-
tro proporciona que inte-
ressados de outros setores 
busquem novos conheci-
mentos que podem agre-

gar valores em sua atuação 
profissional”, frisou.

A coordenadora do Ce-
rest da Região do Médio 
Paraíba, Bruna Ettore, in-
formou que já foram pre-
enchidas 40 vagas das 50 

disponíveis. “A cada ano, 
o Cerest busca abordar te-
máticas diversificadas so-
bre a saúde do trabalhador, 
além de assuntos atualiza-
dos pertinentes à catego-
ria”, acrescentou.

buScaS de novoS conhecimentoS Para agregar valoreS 

dIVulGAçãO/PMAR

a 12ª edição do educresce reuniu projetos de vá-
rias temáticas

A coleta de dados é feita no cartório de Porto Real



A lua crescente pede 
que analise as suas 
posturas com os recursos 
compartilhados, e 
principalmente levar em 
consideração o seu bem-

estar e felicidade. A vida pede de 
você desapego e compreensão sobre 
as mudanças que vem passando no 
campo amoroso ou com os filhos.

A lua crescente pede 
silêncio para avaliar as suas 
escolhas. O discernimento 
é um fator importante para 
o seu desenvolvimento 
emocional. A vida traz 

testes para avaliar a sua ética e caráter. 
O planeta Saturno pede para assumir 
os compromissos e priorizar as 
responsabilidades.

Áries

A lua crescente 
mostra de uma forma 
mais clara o que vem 
acontecendo com um 
grupo de pessoas ou 
como pode potenciar 

os seu projetos. É levado a descartar 
algumas ideias e averiguar as relações 
com algumas pessoas. Mas o caminho 
é reto e lhe mostra a verdade dos fatos.

Touro

A lua crescente 
aponta crescimento 
para a carreira e 
para promover metas 
futuras. Mas o céu 
também mostra 

claramente as intenções de uma pessoa 
importante para o seu desenvolvimento. 
Está sensível mas deve encarar as 
parcerias comerciais com os pés no 
chão e averiguar os limites existentes.

Gêmeos

A lua crescente pede 
um novo olhar para 
das crenças que 
vêm limitando o seu 
progresso no trabalho. 
É momento de mudar 

as suas percepções e avaliar o cenário 
com a realidade que se pede. A fé 
deve ser fortalecida e reconstruída 
para produzir e se relacionar com as 
pessoas do seu trabalho.

Câncer

Leão

A lua crescente 
pede de você um 
olhar mais profundo 
sobre casamento e 
sociedades. O céu pede 
discernimento entre 

certo e errado, principalmente em 
família ou para o imóvel. O planeta 
Saturno, pede prioridades para 
interagir com os afetos e filhos.

Virgem

A lua crescente colabora 
com o desenvolvimento 
no trabalho e pede uma 
atuação mais presente. 
É levado a avaliar 
as palavras e como 

deve se relacionar com funcionários e 
colaboradores. É importante promover 
o discernimento para julgar e avaliar. 
O planeta Saturno lhe dá condições de 
estruturar e organizar o trabalho.

Libra

A lua crescente pede um 
olhar para os seus talentos 
e autoestima. O céu pede 
discernimento para julgar 
o que é melhor para o 
desenvolvimento dos 

filhos e de suas competências financeiras. 
Está maduro para expressar o que sente. 
Há bons contatos que colaboram para o 
seu desenvolvimento.

Escorpião

A lua crescente traz foco 
para o desenvolvimento 
da família, visando 
as necessidades e as 
expectativas envolvidas. 
É importantíssimo 
discernir e avaliar o seu 

comportamento. Está sendo testado 
em sua justiça e sabedoria. O céu 
lhe dá maturidade para investir e 
administrar os recursos com solidez.

Sagitário

A lua crescente pede 
discernimento para 
avaliar os sentimentos 
e as expectativas com 
pessoas do seu convívio. 

A experiência também pode ser refletida 
aos parentes e irmãos. Busque ser 
justo e sábio em suas percepções. Está 
maduro para assumir responsabilidades 
e mudar o seu comportamento.

Capricórnio

A lua crescente 
pede discernimento 
para avaliar como 
deve investir, 
principalmente para 
promover ideias e 
interagir com um 

grupo de pessoas. Atenção com as 
expectativas envolvidas. O céu aponta 
que está maduro para criar bases 
sólidas, através do seu próprio esforço.

Aquário

A lua crescente pede um 
exame de suas posturas, 
principalmente as 
expectativas que vem 
depositando sobre o 
futuro e a profissão. O 

céu pede discernimento para julgar 
e não errar em suas percepções. 
É imprescindível ser ético e justo. 
O planeta Saturno pede esforço e 
dedicação com pessoas e projetos.

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

Aviso de adiamento Sine Die
Pregão presencial nº 019/2019-SEMUS

A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti através da 
Comissão Permanente de Pregão da SEMUS, em conformidade 
com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão nº. 
4.550/06, avisa aos interessados o adiamento “Sine die” do Pregão 
Presencial n.° 019/2019-SEMUS com abertura inicialmente prevista 
para o dia 04/12/2019 às 10 horas, tendo por objeto a Registro de 
preço para futura e eventual Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços no procedimento de hemodi-
álise em Terapia Renal Substitutiva-TRS, destacando-se todas 
as etapas do sistema e do subsistema de tratamento e distri-
buição de água para hemodiálise (STDAH), controle de qualida-
de e fornecimento em regime de comodato dos equipamentos 
para a realização do procedimento hemodiálise, na prestação 

de atendimento à pacientes portadores de doenças Nefrológi-
cas Agudas, Crônicas Agudizadas, internados nas unidades de 
Saúde, de acordo com o Termo de Referência, por solicitação do 
órgão requisitante para reavaliação do Termo de Referencia. 

Mauricio da silva Campos – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 03 de Dezembro de 2019

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 095/2019 - SEMAD e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de 
Pregão nº. 4.550/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011060/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização 
completa de concurso público para provimento de cargos do quadro 
de servidores efetivos de diversos níveis da Administração direta 
e indireta de São João de Meriti/RJ em atendimento as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Administração. Data de abertura: 
18/12/2019 às 11:00 horas. 
Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles 
– São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 16:00 horas, 
mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio A4, Pen 
drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da em-
presa interessada. Anderson Filipe de Lima – Pregoeiro/Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 02 
de dezembro de 2019.   

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 134/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 17 de dezembro 
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 134/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LICENÇA DE uSO DE PROGRAMAS DE INFOR-
MÁTICA (SOFTWARE) POR PRAZO DETERMINA-
DO, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, MANuTENÇÃO E 
TREINAMENTO DOS SITEMAS PARA ATENDIMENTO 
DE DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA MuNICIPAL 
DE SAÚDE para atender a SECRETARIA MuNICIPAL 
DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que é parte integrante do Processo Ad-
ministrativo nº 6740/2019. O Edital poderá ser retirado 
no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital 

na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os 
interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
992.800,00 (novecentos e noventa e dois mil e oitocen-
tos reais).

Porto Real, 03 de dezembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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 

03 DE DEZEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 04/12/2019 – CÓD-PMBR 224.

LEI COMPLEMENTAR Nº252, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre alterações dos valores previstos na Lei Complementar nº.75 de 02 de 
dezembro de 2005 e dá outras providências”.

Autor: Prefeito Municipal
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e 
eu, Wagner dos Santos Carneiro, Prefeito Municipal, usando das atribuições que me 
são conferidas por Lei, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

LEI:

Art. 1 - Os valores dos incisos III e IV, do Anexo V, da Lei Complementar nº 075, de 02 
de dezembro de 2005 – Código Tributário Municipal, passam a vigorar com as seguintes 
alterações constantes do Anexo Único, desta Lei.

Art. 2º - A presente Lei Complementar não gera direito à restituição de qualquer quantia 
que tiver sido paga anteriormente.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2018, quando serão revogadas as disposições 
em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho

PREFEITO MuNICIPAL

ANEXO Único

Tabela para cálculo da Taxa de Vistoria de Veículos de Transporte de Passageiros.

Especificação Valor (R$)

III. Transporte de passageiros em veículo de aluguel a taxímetro, por ve-
ículo, licenciado. 85,00

IV. Transporte escolar, por veículo licenciado. 85,00

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

DECRETO N° 4.797, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 
“Dispõe sobre os procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício 
financeiro de 2019 e dá  outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais e,

Considerando as normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabe-
lecidas na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;
Considerando as normas do Direito financeiro previstas na Lei 4.320/65;
Considerando a necessidade de manter o equilíbrio das contas públicas, através de 
ações planejadas e transparentes;
Considerando o previsto no decreto n° 4.636 de 04 de fevereiro de 2019 que dispõe 
sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu a execução orçamen-
tária do poder executivo municipal para o exercício de 2019;
Considerando a estagnação econômica que assola o país impactando assim nega-
tivamente no repasse de verbas do Estado e da união, bem como na arrecadação 
das receitas municipais;

DECRETA:
Art. 1° - Os órgãos da Administração direta, as Entidades autárquicas e Fundacio-
nais, e, inclusive, os Fundos Especiais, obedecerão, para o encerramento do exercí-
cio financeiro de 2019, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e 
patrimonial contidas neste Decreto.
Art. 2° - A data limite para empenhamento da despesa será o dia 06 de dezembro 
de 2019.

Parágrafo Único – Excluem-se do prazo estabelecido no caput deste artigo as se-

guintes despesas:

I- As de pessoal, encargos sociais, obrigações patronais e transferências a pessoas;
II- Aquelas cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente ou atra-
vés de lei específica;
III- As custeadas com recursos recebidos de convênios, com receita efetivamente 
arrecadada;
IV- As decorrentes de precatórios;
V- As descritas no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal no 8.666/93;
VI- As decorrentes de sentenças e custas judiciais;
VII- As decorrentes de juros, encargos e amortizações da dívida interna e externa;
VIII- As decorrentes de operações de créditos;
IX- Aquelas provenientes das concessionárias de serviços públicos.

Art. 3° - Os processos licitatórios abertos em 2019, em fase de licitação, e, inclusive, 
os registros de preços, junto a Secretaria Municipal de Governo (Departamento de 
Compras e Comissão de Licitação), marcados para dezembro/2019, serão empe-
nhados no orçamento de 2020, excetos aqueles com verbas vinculadas e com dis-
ponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo Único – Excetua-se também as licitações que contribuem no alcance dos 
percentuais de aplicação mínimas constitucionais ou decorrentes de leis especificas.   

Art. 4° - Os saldos de Restos a Pagar Não Processados, do exercício 2018 e os 
anteriores, serão cancelados até o dia 30 de dezembro de 2019.

§ 1° - Ressalvadas aquelas despesas que quando:

I- Vigente o prazo para cumprimento das obrigações assumidas pelo credor, nele 
estabelecida;
II- Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da 
despesa, ou seja, de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação 
assumida pelo credor;
III- Fazem parte do cumprimento dos limites constitucionais;

§ 2° - Os pagamentos que vierem a ser reclamados em decorrência dos 
cancelamentos efetuados poderão ser atendidos a conta de dotação de exercício 
anterior, no exercício que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 5° - A inscrição em Restos a Pagar das despesas empenhadas e não pagas no 
exercício vigente, dar-se-á em conformidade com os seguintes critérios.

I- A inscrição prevista no caput como restos a pagar não processados fica condicio-
nada à indicação pelo ordenador de despesas, que ocorrerá no período de 02 de 
dezembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020.
II- Os créditos empenhados e não liquidados que não serão indicados pelo ordena-
dor de despesa para inscrição em restos a pagar deverão ser anulados e restabele-
cidos a dotação orçamentária, salvo quando:

a) Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele es-
tabelecida;
b) Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da 
despesa, ou seja, de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação 
assumida pelo credor;

III- A inscrição distinguirá os restos a pagar processados dos não processados, en-
tendem-se respectivamente como as despesas LIQuIDADAS, as NÃO LIQuIDA-
DAS e as EM LIQuIDAÇÃO;

Art. 6° - Os saldos de Empenhos a Pagar Processados, do exercício 2019, bem 
como os Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores, com recursos do 
FuNDEB, serão cancelados até 30 de dezembro de 2019.

I – Excetuam-se os saldos de Empenho com cobertura financeira.
II – A Secretaria Municipal de Educação enviará lista com os Empenhos que serão 
cancelados até 13 de dezembro de 2019.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

JoeLHo de porCo Na 
CerVeJa

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250c.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200c.
vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
junte as batatas 
cozidas e salteie.
disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

Sopa de eSpINaFre

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.

 
Parágrafo 1° - Os saldos de Empenhos e os Restos a 
Pagar Processados, de que trata o caput deste artigo, 
que não possuírem lastro financeiro para cobertura 
da despesa com recursos do FuNDEB arrecadada no 
exercício 2019, deverão ser reempenhados com recur-
sos oriundos do Tesouro Municipal no exercício 2020, 
para o cumprimento da obrigação assumida.

Art. 7° - Fica a Controladoria Geral do Município, A Se-
cretaria Municipal da Casa Civil e a Secretaria Municipal 
de Fazenda, em conjunto, autorizada a excepcionalizar 
a liberação de recursos orçamentários e financeiros 
para o atendimento das obrigações constitucionais e 
legais.
Art. 8° - As receitas arrecadadas do corrente exercício 
deverão ter o seu efetivo lançamento encerrado em no 
máximo até o dia 30 de dezembro de 2019.
Art. 9° - Os responsáveis por bens em almoxarifado e 
por bens patrimoniais em uso promoverão levantamen-
to físico das existências, até 30 de dezembro de 2019, 
remetendo até 14 de fevereiro de 2020, cópia para o 
Departamento de Contabilidade da Secretaria Munici-
pal de Fazenda.
Art. 10 - Os procedimentos contábeis necessários para 
o cumprimento dos prazos estabelecidos pela LRF – Lei 
de Responsabilidade Fiscal, deverão estar concluídos 
até o dia 24 de janeiro de 2020.
Art. 11 - A Secretaria Municipal de Fazenda encaminha-
rá à Controladoria Geral do Município até o dia 23 de 
dezembro de 2019, relatório contábil de todos os repas-
ses realizados no exercício de 2019 ao Poder Legislati-
vo Municipal, visando demonstrar o cumprimento ao art. 
29-A da Constituição Federal/88.
Art. 12 - A Secretaria da Casa Civil, a Secretaria Muni-
cipal de Fazenda e a Controladoria Geral do Município 
deverão adotar os procedimentos necessários para o 
acompanhamento e controle das metas bimestrais de 
arrecadação e dos gastos públicos, as metas fiscais da 
LDO e as aplicações dos gastos mínimos com ações 
em saúde, educação, com os recursos do FuNDEB e 
Royalties, observando, inclusive, as determinações do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro.

Parágrafo Único – As Secretaria Municipal de Educa-
ção, a Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Munici-
pal de Saúde em conjunto com a Controladoria Geral do 
Município acompanharam o atingimento das metas dos 
limites constitucionais de Educação e Saúde.

Art. 13- A Controladoria Geral do Município, a Secre-
taria Municipal de Fazenda, a Secretaria Municipal de 
Governo, a Secretaria Municipal de Administração e a 
Casa Civil, no âmbito de suas atribuições, implemen-
tarão as medidas de natureza contábil, orçamentária, 
financeira e administrativa, necessárias à execução do 
presente Decreto.
Art. 14- A inobservância das obrigações previstas neste 
decreto sujeitará os infratores às sanções previstas na 
legislação que instituiu normas de direito financeiro, na 
forma do art. 24 e seus parágrafos 1°, 2°, 3° e 4°, com-
binados com o art. 30, inciso II todos da Constituição 
Federal/88.
Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção.

TERMO DE AJuSTE DE CONTAS E QuITAÇÃO N°: 
007/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/00798/2018.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMuNITÁRIA TIA ALINE - 
FILIAL.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00, (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 01.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.92.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATuRA: 28 de março de 2019

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

OMITIDO DO JORNAL hORA h DO DIA 29/03/2019.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº5389/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ADRIANO DA SILVA CORREA, do cargo em comissão 
de ASSESSOR DE SERVIÇOS I, símbolo CC-10, da 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5390/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EDSON CABRAL TARDIVO JuNIOR, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviço, CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5391/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ELIZANGELA SILVA ALBINO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, CC-10, na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5392/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JuLIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA COSTA, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5393/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JENNYFER NOGuEIRA COSTA GuIMARÃES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5394/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ESMAEL VIVAS COuTINhO DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5395/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Excluir, MIChEL MARQuES NASCIMENTO, da POR-
TARIA Nº 5388/SEMAD/2019, DE 02/12/2019, publica-
da no Jornal hora h em 03/12/2019.

PORTARIA Nº5396/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MOYSES LIMA ROSA JuNIOR, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretá-
ria Municipal de Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº5397/SEMAD/2019 DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JuLIETA LIMA DE SOuZA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
na Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE - SEMuS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 07.000231/2017, apenso 08.000438/2017.
TERMO: 002.
CONTRATO: 08.000014/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTA-
LAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMuNI-
CAÇÃO EIRELI LTDA.
OBJETO: prorrogação de execução do Contrato nº 
08.000014/2018, relativo à contratação de empresa 
para locação, implantação e manutenção de kits de 
Sistema de monitoramento CFTV hD, para atender à 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde – SEMuS.
PRAZO: 09 (nove) meses.
VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 332.459,10, (trezen-
tos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e dez centavos).
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 25 de outubro de 2019.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETÁRIA MuNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.004594/2018.
CONTRATO N°: 003/SEMC/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI.
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSuMOS DE 
CONSTRuÇÃO CIVIL, PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 295.647,05 (duzentos e noventa e cinco 
mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centa-
vos).
PRAZO: O prazo de fornecimento do objeto deverá 
ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a emis-
são da OS, (Ordem de Serviço).
PROGRAMAS TRABALhO: 1.04.122.011.2053.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00.
NOTA DE EMPENhO: 1526/2019.
FuNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATuRA: 21/11/2019.

ADRIANO CARMO DE OLIEVIRA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

Despacho do Secretário (Processo nº 07/0011/2019). 
hOMOLOGO como DESERTA a presente LICITA-
ÇÃO na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
019/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA DE LOGISTICA PARA LOCAÇÃO 
DE 03 (TRÊS) CAMINhÕES COM MOTORISTA E 
COMBuSTIVEL INCLuSO PARA O TRANSPORTE DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) 
E MATERIAIS DIVERSOS, PARA O BOM FuNCIO-
NAMENTO DAS uNIDADES ESCOLARES DA REDE 
DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ. 
Conforme Ata DESERTA da Comissão para realização 
de procedimentos de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial as fls. 278, parecer da Douta Procuradoria 
Geral do Município as fls. 202 A 207 e da Controladoria 
Geral do Município as fls. 280. Em 03 de Dezembro de 
2019.

DENIS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

RESOLuÇÃO CMDCA Nº 37/2019, DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A CERIMÔNIA PÚBLICA DE DIPLO-
MAÇÃO DOS CONSELhEIROS TuTELARES ELEI-
TOS TITuLARES E SuPLENTES DO MuNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO PARA O QUADRIÊNIO 2020/2023 E 
DÁ OuTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO que compete exclusivamente ao 
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Belford Roxo a realização de todo 
o pleito eleitoral de escolha de Conselheiros Tutelares 
do Município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 02/2019, de 
13 de março de 2019, e suas alterações, que dispõe 
sobre a regulamentação do processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares do Município de Belford Roxo, 
para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 19/2019, de 
23 de julho de 2019, que dispõe sobre o procedimento 
eleitoral referente ao processo de escolha dos Conse-
lheiros Tutelares do Município de Belford Roxo, para 
mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 26/2019, 
de 30 de agosto de 2019, que dispõe sobre a reorga-
nização de locais de votação referente ao processo de 
escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de 
Belford Roxo para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a realização da apuração de votos 
da eleição do Conselho Tutelar de Belford Roxo 2019, 
realizada no dia 06 de outubro de 2019, na Câmara 
Municipal de Belford Roxo, com a presença de Conse-
lheiros de Direitos da Criança e do Adolescente, candi-
datos, representante do Ministério Público Dra. Letícia 
Xavier de Paula Antunes, Vereadores Markinho Gandra 
e Matheus Ricardo e público em geral;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 33/2019, de 
08 de outubro de 2019, que dispõe sobre a recontagem 
de votos, apuração dos votos e homologação do resul-
tado final da votação, referente ao processo de escolha 
dos conselheiros tutelares do município de Belford Roxo 
para mandato 2020/2023 e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de conclusão da pre-
paração para a cerimônia pública de diplomação dos 
Conselheiros Tutelares eleitos em 06 de outubro de 
2019.

O CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELFORD ROXO 
– CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consultivo e fis-
calizador das políticas de atendimento a criança e ao 
adolescente, através do seu Presidente, Conselheiro 
Elisson da Silva Peres, no uso das atribuições legais 
estabelecidas na Lei Municipal nº 1.382, de 08 de outu-
bro de 2010, bem como, previsto na Resolução CMDCA 
nº 02/2019,

RESOLVE:
Art. 1º. Será realizada no dia 10 DE DEZEMBRO DE 
2019, ÀS 14 hORAS, NA CÂMARA MuNICIPAL DE 
BELFORD ROXO, situada à Av. José Mariano Passos, 
nº 1.214, Prata, Belford Roxo/RJ, a cerimônia pública 
de diplomação dos Conselheiros Tutelares eleitos, ti-
tulares e suplentes, para o mandato de 10/01/2020 à 
10/01/2024, correspondente ao quadriênio 2020/2023, 
conforme resultado eleitoral da Resolução CMDCA nº 
33/2019, de 08 de outubro de 2019.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
especialmente a Resolução CMDCA nº 36/2019, de 18 
de novembro de 2019.

Belford Roxo/RJ, 03 de dezembro de 2019.
ELISSON DA SILVA PERES
PRESIDENTE DO CMDCA

MATRÍCuLA: 60/61.499
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domingo é dia de festa no 
Marcelão em Corumbá

Futebol amador 

 BNH e Palmeirinha vão decidir a Taça Amigos do Carlinhos 

No estádio 
M a r c e l ã o , 
em Corumbá, 

bairro da Zona Verde 
de Nova Iguaçu (re-
gião do antigo tercei-
ro distrito), às 11 da 
manhã do próximo 
domingo (8), BNH 
e Palmeirinha vão 
se enfrentar para ver 
quem será o campeão 
da Taça Amigos do 
Carlinhos.

Na fase inicial, Pal-
meirinha, Barreira, 
BNH e Beira Rio se 
classificaram. Nas 
semifinais, Palmeiri-
nha e Beira Rio em-
pataram (1 a 1) numa 
partida bastante dis-
putada. O Palmeiri-
nha saiu na frente e o 
Beira Rio deixou tudo 
igual. Palmeirinha jo-
gou por dois resulta-
dos iguais. Na segun-
da peleja o Alviverde 
não tomou conheci-
mento do Beira Rio, 

goleou por 4 a 1 e ca-
rimbou o passaporte 
rumo à final.

Na outra semi, Bar-
reira e BNH fizeram 
dois jogos emocionan-
tes e que levaram os 
torcedores ao delírio. 
O Barreira jogou por 
dois resultados iguais. 
Na primeira peleja, o 
BNH tratou de reverter 
a vantagem adversária. 
No confronto equili-
brado, deu BNH pelo 
placar de 2 a 1. Na se-
gunda partida, o BNH 
começou arrasador e 
logo no início abriu 2 a 
0 no marcador. O Bar-
reira não se assustou 
e equilibrou as ações. 
No final, tudo foi festa 
para o BNH que levou 
a melhor por 5 a 3.

“Vamos com tudo 
buscar o título. Termi-
namos a primeira fase 
em primeiro, fizemos 
um grande campeo-
nato e estamos prepa-
rados para a batalha. 
Agradeço ao Sérgio do 

Super kibarato, pelo 
apoio, e ao vereador 
Carlinhos BNH pela 
organização do campe-
onato. Convoco nossa 
torcida para jogar junto 
com a gente”, disse Sil-
va jogador e diretor do 
Palmeirinha.

“Foi um campeonato 
difícil, disputado. Fico 
feliz por chegar à final, 
que tem tudo para ser 
um grande jogo. Quan-
do organizei o campe-
onato foi com o intuito 
de unir os amigos e agi-
tar nossa região através 
do futebol. Estou feliz 
por mais uma vez con-
seguir e, melhor, ainda 
chegar à final jogando 
ao lado do meu filho 
Athirson. Se Deus qui-
ser, domingo será um 
dia de festa. Convoco 
as famílias a participa-
rem e agradeço às equi-
pes que abrilhantaram 
a competição”, disse 
Carlinhos BNH, agora 
também jogador e fina-
lista do campeonato. BNH (acima) e Palmeirinha prometem ‘o fino da bola’ na final do certame

a queridinha de vocês agora no 
centro de belford roxo! 

a inauguração é nesta sexta-feira, às 
9h, em frente a praça Getúlio vargas, ao

 lado da loja de 2,99.

 dIVulGAçãO


