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Nosso abraço especial desta 
terça-feira (03) vai para Ana Júlia 
Lima, atriz mirim e moradora de 
Nova Iguaçu. Filha da atriz e es-
critora, Juliana Lima, a pequena 
talentosa encarna com sucesso a 
Palhacinha Juju e é quem coman-
da o Quintal da Juju, evento men-
sal para a criançada do bairro Vila 
Nova. Aquele Abraço, Julinha!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Black Friday do SoMBra dá desconto
Com a chegada de dezembro, mês de festas para mui-

tos, o SOMBRA resolveu lançar sua ‘Black Friday’ e 
cobrar os caloteiros. É o seguinte: a vocês que vivem 
reclamando e não pagam os serviços prestados e até em-
préstimos para fazer compras do mês porque as crianças 
estavam com fome ou outro tipo de coitadismo, um des-
conto de 30% na dívida. Me deve R$ 1000,00? Paga R$ 
700,00. Tá bom pra vocês? 

****************************************
dinheiro tem, mas a safadeza...

Resolvi entrar na onda da ‘sexta preta’ e aliviar o calo-
te dos devedores. Mesmo com dinheiro no bolso, os safa-
dos mandam dizer que ‘estão duros’, que as dificuldades 
são muitas e outros caôs. É uma mentirada só. Depois 
que comeram no prato, resolveram cuspir no mesmo. O 
SOMBRA aguarda o pronunciamento dos que devem e 
fogem.

****************************************
Não precisam se esconder

Pra terminar a coluna de hoje, uma passagem: num dia 
desses, o SOMBRA caminhava pela calçada do centro da 
cidade e viu de longe, um político que deve a ele. Quando 
o picareta, filhote de trambiqueiro com cafetina de zona 
percebeu o credor na mesma direção, entrou correndo 
numa loja de produtos para animais. O mais vergonhoso: 
o cara e a mulher dele odeiam cães e gatos porque o filho 
é alérgico a pelos. Entenderam a cara de pau do sem-ver-
gonha? Uma hora ele paga! Nem que seja na promoção 
da Black Friday, mas paga (risos).

Sábado último, a ce-
arense Ludmilla Ho-
landa venceu a edição 
2019 do Miss Plus Size 
Nacional, no Novotel 
Rio Porto Atlântico, no 
Santo Cristo, Centro do 
Rio. Eduardo Araúju é 
o criador do concurso. 

O presidente da Inocentes 
de Belford Roxo, Reginaldo 
Gomes, oficializou as belda-
des Patrícia de Souza e Lor-
rany Motta como musas da 
comunidade para o Carnaval 
de 2020. Mãe e filha desfi-
larão na frente de uma das 
alegorias com muita beleza e 
luxo. “Em nossa escola sem-
pre valorizamos a prata da 
casa em todos os segmentos. 
Patricia e Lorrany desfilam 
conosco há muito tempo seja 
como passistas ou composi-
ção. Por isso resolvemos fazer 
surpresa para ambas. Sei que 
vestem a camisa da tricolor de 
Belford Roxo e ajudarão a di-
vulgar nosso trabalho”, disse 
Reginaldo Gomes.

Patrícia que já foi passista e 
nos últimos carnavais desfila-
va como composição sempre 
esteve presente em todos os 
eventos da Inocentes. “Agra-
deço ao meu presidente Regi-
naldo que me fez esse convite 
e aceitei imediatamente com 
lagrimas nos olhos. Será um 

DIVULGAçãO

 No sábado (7), o ‘Príncipe do Soul’ faz show gratuito em Bangu

O l e n d á r i o 
“ P r í n c i p e 
do Soul” 

Carlos Dafé e a 
banda Malandro 
Dengoso vão co-
memorar os 50 
anos do movimento 
Black Rio no palco 
do Espaço Brasil 
Beer, em Bangu, 
no sábado, dia 7 
deste0 dezembro, 
a partir das 22h. O 
show contará com 
a participação es-
pecial do premiado 
cantor e composi-
tor Gabriel Moura.

Com mais de 
cinco décadas de 
carreira, Dafé é um 
dos precursores, ao 
lado de Tim Maia, 
Hyldon, Cassiano, 
Gerson King Com-
bo, entre outros, do 
movimento de soul 
music no Brasil, o 
Movimento Black 
Rio. Com clássi-
cos como “Pra que 
vou recordar o que 
chorei”, “A cruz”, 
“Tudo era lindo” e 
“De alegria raiou 
o dia”, consagrou 
o seu nome na his-
tória da MPB e 

prazer imensurável me disponi-
bilizar e me doar com muita gar-
ra e dedicação. Comecei a desfi-
lar como passista em 2007; anos 
depois, passei a ser composição 
nos carros alegóricos, sempre 
dando minha voz, meu suor e 
com o desejo de ver minha Ca-
çulinha da Baixada, no patamar 
mais alto do Carnaval Carioca. 
Quero agradecer também, ao 
presidente de Honra Rodrigo 
Gomes e a todas as pessoas que 
me apoiaram nesse sonho. Hoje 
começou uma nova etapa de vi-
tórias na minha vida. Obrigado 
meu Deus, pois sem ti nada seria 
possível. Que venha o Carnaval 
2020!”, declarou a musa, Patrí-
cia de Souza.

A nova musa Lorrany, tam-
bém expressou sua felicidade 
pelo convite para ocupar o novo 
posto. “É com o coração batendo 
muito forte que aceitei o convite 
do presidente Reginaldo Gomes 
para ser uma das musas da co-
munidade, juntamente com mi-
nha mãe. Um sonho que sempre 
tive, desde que comecei a minha 

caminhada na Ala das Crianças 
da Inocentes. Aos quatorze anos 
me tornei passista, tendo uma 
trajetória de vitórias, sorrisos, lá-
grimas, mas sempre com muita 
raça e dedicação. Neste momen-
to me despeço da ala e assumo 
um outro papel na agremiação. 
Agradeço as minhas coorde-
nadoras principalmente a Tina 
Bombom por me ensinarem e 
educarem profissionalmente no 
Mundo do Samba. Todo meu 
carinho à minha avó Georgina 
Souza que sempre me apoiou 
nas decisões e vibrou comigo 
quando soube da notícia. En-
fim, obrigado a todos e saibam 
que sempre que a bandeira da 
Inocentes estiver tremulando, eu 
estarei dando tudo de mim para 
representá-la”, prometeu emo-
cionada a nova musa, Lorrany 
Motta.

Para o próximo carnaval, a 
azul, vermelho e branco da Bai-
xada apresentará o enredo “Mar-
ta do Brasil - Chorar no começo 
para sorrir no fim”, do carnava-
lesco Jorge Caribé.

DIVULGAçãO

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

recebeu, de Nelson 
Motta, o título de 
“Príncipe do Soul”.

Sobrinho de Paulo 
Moura, um dos maio-
res músicos de todos 
os tempos, Gabriel 
Moura foi um dos 
fundadores do gru-
po Farofa Carioca 
e é parceiro de lon-
ga data de Seu Jor-
ge, com quem com-
pôs alguns dos seus 
maiores sucessos, 
como “Burguesinha” 
e “Mina do Condo-
mínio”. No currícu-
lo, coleciona diver-
sos prêmios, entre 
eles o Prêmio Shell e 
o Grammy Latino. O 
Espaço Brasil Beer 
fica na Avenida Bra-
sil, 34.500. A entra-
da é franca.  

Mãe e filha assumem posto de musas na Inocentes

as beldades Patrícia de Souza (mãe) e lorrany 
Motta (filha), se emocionaram com a promoção

Show: Carlos Dafé e 
banda Malandro Den-
goso
data: 7 de dezembro, 
sábado
abertura da Casa: 18h 
início: 22h 
Entrada franca
local: Espaço Brasil 
Beer
Endereço: Avenida 
Brasil, 34.500, Bangu.

serviço

Carlos dafé 
celebra 50 anos
 do movimento 

Black rio 

Miss plus 
Size Nacional
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Nem sempre o que parece é
Alvos de supostos atentados, políticos da Baixada chamam a atenção da mídia ao relatar que 
possíveis crimes teriam relação com atividade pública e podem responder por falsa comunicação

convênio com a caixa 

Carro em que Júnior Cruz estava com a esposa e um amigo ficou com várias marcas de tiros. o vereador Júlio César também foi vítima de ataque 

A onda de ata-
ques tendo 
como alvos po-

líticos da Baixada Flu-
minense esconde nas 
sombras os verdadei-
ros motivos das ocor-
rências, deixando no 
ar que algo cheira mal. 
Não satisfeitos, fazem 
do episódio um drama-
lhão mexicano para o 
caso parecer mais con-
vincente ainda.

Parece que o que vale 
é chamar atenção. Ago-
ra tudo é crime político 
e enfeitar o pavão pode 

até render popularida-
de e, consequenteme, 
mais votos. Entretanto, 
um dia a máscara cai o 
desvio de caráter vem 
à tona e a desmorali-
zação e o teatro desco-
berto.

 Em Belford Roxo, 
por exemplo, os casos 
se acumulam nas me-
mórias dos computado-
res da Polícia Civil, que 
investigam as reais mo-
tivações para tantas ten-
tativas de homicídios.  

 HiStóRia PaRa
 mENtiRoSo 

Engana-se quem pen-

sa que a vítima for um 
político, conhecido por 
seu histórico de contar 
história para mentiroso. 
O Hora H não afirma, 
pois não tem autorida-
de para tal, mas lança 
no ar dúvidas que de-
vem ser esclarecidas. 
Até porque, a verdade 
dos fatos é o que vale 
e dois exemplos mere-
cem atenção.  

Em março deste ano, 
o vereador Júlio César 
Lourenço da Silva, o 
Bill da Piscina (PTN) 
foi baleado quando es-
tava com um sargento 
da Polícia Militar. O 

ataque aconteceu no 
Parque Suécia quando 
um carro e um moto-
ciclista se aproxima-
ram e atiraram. Qual 
seria a motivação? 
Política? O caso segue 
sendo investigado sob 
sigilo. 

O último caso é em-
blemático e curioso. 
Envolve o presiden-
te do PSL de Belford 
Roxo, Júnior Cruz, de 
37 anos. Alvo de ban-
didos armados quando 
passava de carro com 
a esposa e um amigo, 
na Avenida Brasil, na 
altura de Acari, Zona 

Norte do Rio, na noi-
te do último domin-
go, ele disse à polícia 
acreditar em crime 
político. 

Em relato à Polícia 
Civil, o pré-candidato 
a prefeito de Belford 
Roxo contou que o 
veículo dele foi fe-
chado por um Chevro-
let Onix prata e três 
homens armados de 
fuzil e pistolas  já sa-
íram do carro atiran-
do. Cruz afirma que 
houve troca de tiros, 
mas ninguém se feriu. 
Impressiona o fato de 
o carro está com o pa-

rabrisa todo furado e 
os ocupantes sairem 
ilesos, sem um arra-
nhão. A questão a ser 
lançada no ar é: se o 
trio teria sido contra-
tado para executar a 
missão, porque não 
fez? Até que ponto 
a verdade dos fatos 
contada por Júnior 
são transparentes? E 
quem teria interesse 
em eliminá-lo. É bom 
que se esclareça a ve-
racidade do ocorrido 
para que a vítima no 
caso em questão não 
incorra em falsa co-
municação de crime. 

editoria de política 

defesa Civil treina evacuação de escola no 
dia de redução de riscos de desastres

Para marcar o Dia Es-
tadual de Redução de 
Riscos de Desastres, a 
Defesa Civil de Belford 
Roxo realizou um simu-
lado de evacuação da Es-
cola Municipal Márcia 
de Brito, no bairro Bom 
Pastor, em situações de 
emergência. O exercí-
cio teve como objetivo 
incutir no pessoal da 
escola um procedimen-
to adequado de saída do 
prédio, minimizando o 
pânico.

Em aproximadamen-
te cinco minutos, 230 
integrantes da unidade 
escolar foram retirados 
do prédio de forma orde-
nada e segura. Os alunos 
que participaram do trei-

namento têm entre 4 e 12 
anos de idade. Além de-
les, professores e pessoal 
de apoio também treina-
ram a saída de emergên-
cia.

O exercício foi con-
siderado um êxito pelo 
pessoal da Defesa Civil. 
“O tempo de evacuação 
foi muito bom. Mas é 
importante que continue-
mos treinando para não 
sermos surpreendidos 
em uma situação real”, 
avaliou Cléber Moreira 
Corrêa, um dos diretores 
do órgão municipal.

 iNiCiativa 
O simulado também 

agradou à diretora da 
escola, Sany Cerqueira. 

Partiu dela a iniciativa 
de pedir a inclusão da 
unidade que dirige nos 
exercícios realizados 
pela Defesa Civil. “Eu 
sei o quanto é impor-
tante que estejamos pre-
parados para enfrentar 
situações emergenciais. 
As crianças entenderam 
bem as instruções e rea-
lizaram um bom exercí-
cio”, disse Sany.   

Os outros integran-
tes da Defesa Civil que 
instruíram o pessoal da 
escola foram: Roberto 
Ricardo Moura, Arol-
do Cirino de Almeida, 
Aguinaldo Vieira Soa-
res, Adriano Corrêa Mo-
reira, Edmilson Soares e 
João Alberto Ferreira.

DIVULGAçãO/PMBR

alunos participaram ativamente da simulação feita pela defesa Civil na escola márcia de Brito

Belford roxo cumpre 2ª etapa
de vacinação contra o sarampo
A Secretaria de Saúde 

de Belford Roxo reali-
zou no último sábado o 
Dia D da Campanha de 
vacinação contra o Sa-
rampo. Foram 29 postos 
de saúde espalhados pelo 
município. A segunda 
etapa foi voltada para os 
jovens de 20 a 29 anos. 
Segundo o secretário de 
Saúde, Christian Vieira, 
até o fim de dezembro, 
todas as faixas etárias 
ainda poderão receber a 
dose e atualizar a cader-
neta de vacinação de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

Até a 45ª semana epi-
demiológica foram 35 
casos de sarampo noti-
ficados, sendo 12 con-
firmados e 23 em anda-
mento. “Peço para que 
aos que ainda não se va-
cinaram, que tenham de 
seis meses aos 49 anos, 
procurem o posto de 
saúde mais próximo. O 
objetivo é erradicar a do-
ença e sair da terceira po-
sição no quadro de surto 
de sarampo”, afirmou o 
secretário que garantiu a 
sua dose.

Cláudio Sales, 31 anos, 
foi bem cedo ao pos-
to localizado na Creche 

Municipal Tânia Maria da 
Silva Lima, bairro Parque 
São José, para garantir sua 
dose e a da pequena Isabe-
la Sales, 3. “É importan-
te se prevenir”, resumiu 
Cláudio. Rejane de Quei-
roz, 44, também garantiu 
sua dose. “Meu filho já 
está imunizado. Consegui 
tirar um tempo para tomar 
a minha. Foi bem rápido e 
não doeu nadinha. Preci-
samos de mais campanhas 
e divulgação como estas, 
pois muitas pessoas dei-
xam de se vacinar”, disse 
Rejane.

loCaiS
 diSPoNívEiS

Os 29 locais à dispo-
sição da população para 

a vacinação contra o sa-
rampo são: Policlínicas 
Parque São José, Neuza 
Brizola, Antonio Gomes 
de Oliveira, Nova Auro-
ra, Parque Amorim, San-
ta Marta e Tamoio; USF 
Bela Vista, Bom Pastor 
I,II e III, Ererê, Sá Rêgo, 
Jardim Redentor I e II, 
Onofre Aniceto (JambuÍ), 
Parque dos Ferreiras, Par-
que Esperança I e II, Re-
cantus I e II, Vila São Luiz 
II, Vilar Novo, Xavantes I, 
II, III e  IV e Dona Isaura; 
UBS Americo Vespúcio 
Vasconcellos Rosa, Pro-
fessora Jacira Pinto Leal, 
Manoel Batista Almei-
da Filho, Orlando Cor-
rea Pinto Sales, Sargento 
Roncalli e Vilar Novo.

 Secretário Christian vieira visitou os postos: ob-
jetivo é erradicar o sarampo do município

 RAFAEL BARRETO/PMBR



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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oportunidade em queimados

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Cerca de 800 alunos da Estação Cidadania, espaço mantido pela Prefeitura, 
concluem cursos de qualificação e recebem certificados a partir de amanhã 

prontos para o mercado de trabalho

Foi divulgado pelo Instituto de Segurança 
Pública do RJ um estudo sobre os roubos de 
carga no estado. Apesar da queda, os números 
ainda são altos. Em média, 2018 registrou 25 
roubos de carga por dia no estado. No total do 
ano, foram 9.182.

A Comissão Especial de Saúde Animal 
da Câmara de Vereadores do Rio investiga 
a morte de mais de 200 animais e o furto de 
pássaros no Jardim Zoológico do Rio de Ja-
neiro, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte 
do Rio.

As unidades de saúde do estado do Rio, públi-
cas ou privadas, poderão ser obrigadas a fixar 
cartazes destinados às pessoas com câncer, com 
a seguinte inscrição: “Pessoas com câncer (ne-
oplasia maligna): conheça seus direitos! Disque 
Saúde 136!”. É o que determina o projeto de 
lei 2.221/16, de autoria do deputado Waldeck 
Carneiro (PT), que será votado em redação final 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) hoje. 

Cartazes para pessoas com câncer 

renovação I
O Fórum de Desenvolvi-

mento do Rio, órgão vincu-
lado à Assembleia Legisla-
tiva do RJ (Alerj) realiza na 
próxima terça-feira, às 10h, 
um seminário para comemo-
rar os 500 anos da primeira 
expedição marítima que cru-
zou o planeta, liderada por 
Fernão de Magalhães. 

Coletivos Iv
Segundo o capitão da 

Marinha Helder Velloso da 
Costa, a expectativa é que 
se tenha uma ocorrência 
muito baixa ou nenhuma 
presença de resíduos. Já fo-
ram recolhidos da fronteira 
do Espírito Santo a Arraial 
do Cabo 370 gramas de 
óleo. 

O objetivo é um só: estimular 
o trabalho voluntário no país. Em 
cerimônia no Palácio do Planalto, 
o governo federal lançou a cam-
panha publicitária do Programa 
Nacional de Incentivo ao Volunta-
riado, o Pátria Voluntária. O evento 
também antecipou a comemoração 

do Dia Internacional do Voluntário, 
celebrado no dia 5 de dezembro.

Composta por filme, jingle e 
peças digitais, a campanha estará 
na TV, no cinema, no rádio, na in-
ternet e nas redes sociais até o dia 
20 de dezembro. Com o conceito 
Fazer o Bem É pra Você Também, 

o carro-chefe é uma tema musical 
de 60 segundos, que reforça os 
ideais de solidariedade e amor ao 
próximo.

A estratégia publicitária vai des-
tacar a importância do voluntariado 
para o crescimento do terceiro setor 
e para tornar o Brasil um país mais 

justo e mais solidário. De acordo 
com dados da Pesquisa Nacional de 
Amostra por Domicílios Contínua 
(Pnad), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
7,2 milhões de pessoas no Brasil 
realizaram trabalho voluntário em 
2018.

programa vai incentivar voluntariado

DIVULGAçãO/LUIS HENRIQUE VICENT

direto ao ponto

Os moradores da Travessa 
Bernardino Teixeira recla-
mam que a Prefeitura aban-
donou parte do bairro. Em 
muitos trechos, o mato está 
crescendo a olhos vistos e a 
Prefeitura nunca enviou uma 
equipe de garis para execu-
tar a limpeza e a carpína. De 
acordo com informações, a 
vegetação serve para camu-
flara insetos e pequenos ro-
edores, colocando em risco 
a vida, principalmente de 
crianças e idosos. 

nos bairros

Mato invade rua no bairro de olinda, em Niterói

horahmunicipios@gmail.com helicóptero cai e 
deixa um morto

FRANçA - A 
queda de um he-
licóptero perto de 
Marselha na noite 
do último domingo 
matou três socor-
ristas que trabalha-
vam no resgate de 
pessoas atingidas 
por uma série de 
enchentes no sul da 
França. A impren-
sa informou que 13 
pessoas estavam na 
aeronave. Os mor-
tos são o piloto, um 

 REPRODUçãO/FACEBOOK 

mundo

mecânico e um bom-
beiro.

O helicóptero voaria 
para uma região afe-
tada pelas enchentes, 
mas precisou mudar 
de rota quando uma 
tempestade se aproxi-
mava. As autoridades 
francesas ainda in-
vestigam as causas do 
acidente. O presidente 
da França, Emmanuel 
Macron, lamentou o 
desastre em mensa-
gem no Twitter.

pedreira desativada pode 
virar parque em Mangaratiba

O que antes era um 
pólo de destruição, 
com ameaça ao meio 
ambiente e a saúde dos 
moradores, vai dar es-
paço para a preservação. 
Esta é a proposta para 
uma antiga área de mi-
neração a céu aberto em 

Mangaratiba. A criação 
de um parque ecológico 
em Muriqui, engloban-
do uma pedreira desati-
vada na localidade, foi 
um dos assuntos trata-
dos com o cônsul chi-
nês Xu Yuansheng, pelo 
prefeito Alan Campos.

proposta II
O seminário é resultado 

de uma parceria do Fórum 
da Alerj com a Associação 
Luís de Camões, gratuito e 
aberto ao público. Os inte-
ressados em participar do 
evento podem fazer as ins-
crições pelo site www.bit.
ly/500VoltaMundo.. 

aquisição  III
Grupo de trabalho lide-

rado pela Marinha, Ibama 
e Ministério Público (MP-
-RJ) para conter, nas praias 
do Rio, a chegada do óleo 
que atingiu o litoral do Nor-
deste foi criado e instalado 
na Praça Mauá, no Centro. 

DIVULGAçãO

O ano de 2019 
está chegando 
ao fim, mas as 

cerimônias de formatu-
ra das oficinas gratuitas 
oferecidas pela Prefei-
tura de Queimados, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Tu-
rismo, vão movimentar 
a Estação Cidadania 
Planeta Futuro esta se-
mana. As cerimônias de 
entrega dos certificados 
terão início amanhã, às 
9h, para as turmas de 
artesanato e artesana-
to em feltro. Ao todo, 
cerca de 800 alunos 
participaram das capa-

citações neste segundo 
semestre.

A iniciativa, que visa 
levar qualificação pro-
fissional em diversas 
áreas de atuação para os 
moradores da cidade, já 
capacitou mais de 8 mil 
pessoas para o merca-
do de trabalho. “Temos 
muito orgulho de pro-
porcionar esses cursos 
profissionalizantes gra-
tuitos no nosso municí-
pio. É uma honra poder 
ajudar esses jovens a 
descobrirem seus talen-
tos e conseguirem uma 
vaga de emprego nas 
áreas que mais gostam 
de trabalhar”, afirmou 
o Prefeito Carlos Vilela.

O espaço, que foi 

inaugurado em 2016, é 
totalmente dedicado a 
oferecer lazer, prática 
esportiva e cultura à po-
pulação. De acordo com 
o Secretário Municipal 
de Cultura e Turismo, 
Marcelo Lessa, a Esta-
ção Cidadania Planeta 
Futuro tem mudado a 
realidade de vida dos 
queimadenses. “Daqui 
já saíram fotógrafos, 
padeiros, confeiteiros, 
modelos, músicos, en-
tre outros profissionais. 
Seja através da arte ou 
de um curso profissio-
nalizante, nossa meta 
é promover qualidade 
de vida para os quei-
madenses”, declarou o 
gestor. alunos posam com os certificados de conclusão dos cursos 
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Marcão cita desgaste e
sonha com  Sul-americana gratidão, assédio e lembrança 

do pará: o rolé raíz de rossi 

treinador comentou momento do Flu e lamentou 
‘bobeada’ no sul

 LUCAS MERçON / FFC 

O Fluminense esteve perto 
de se afastar de vez da zona de 
rebaixamento do Campeonato 
Brasileiro ao empatar com o 
Avaí, na Ressacada. O técnico 
Marcão lamentou a bobeada da 
equipe nos minutos finais, mas 
destacou que a equipe vem 
sofrendo com a sequência de 
jogos.

“A gente parou de contro-
lar o jogo, o que não poderia 
acontecer. Toda essa maratona 
também nos prejudicou, não 
conseguimos dar sequência. 
Tivemos três jogos em pratica-
mente uma semana. Tentamos 
ter posse de bola, controlar a 
partida, mas não conseguimos. 
Ficou um duelo igual, aberto. 
O Fluminense poderia ter feito 
o segundo, mas fomos penali-
zados com um pênalti marca-
do”, disse.

Mesmo com a igualdade, o 
Fluminense pode sacramentar 
a permanência na Série A nesta 
segunda-feira, se o Vasco ven-
cer o Cruzeiro, em São Januá-
rio. Caso o resultado aconteça, 
Marcão afirmou que o foco dos 
tricolores passa a ser a busca de 
uma vaga na Sul-Americana.

“Com o apoio do nosso tor-
cedor no Maracanã, podemos 
pensar em coisas maiores. 
Nossos atletas estão compro-
metidos com o clube e com as 
nossas pretensões”, declarou.

O Fluminense volta a cam-
po nesta quarta-feira (4), 
quando recebe o Fortaleza, no 
Maracanã. Com 42 pontos, os 
tricolores estão atrás do Bo-
tafogo, último dentro da zona 
de classificação para a Sul-
-Americana, pelos critérios de 
desempate.

Uma das últimas edi-
ções do Rolé no Rio foi 
talvez a mais raíz e ver-
dadeiramente carioca. 
Cria da cidade de Prainha, 
no Pará, o atacante Rossi 
foi o escolhido para co-
nhecer a Comunidade da 
Rocinha, maior favela da 
América Latina. O cami-
sa 7 aceitou o convite da 
Vasco TV e do Site Oficial 
e levou os pais Raimundo 
e Rosilete, a esposa Vitó-
ria e a sobrinha Sofia. 

O jogador, cria de uma 
cidade humilde, falou so-
bre a perseverança que 
teve para vencer no fute-
bol e porque não pestane-
jou ao visitar a Rocinha e 
lembrou porque chorou no 

Camisa 7 foi muito bem recebido pelos moradores da Rocinha favela-cidade 

/ RAFAEL RIBEIRO/VASCO 

O Flamengo segue 
mostrando sua 
força e a vítima 

do fim de semana foi o 
Palmeiras. Mesmo com o 
título brasileiro garantido, 
os rubro-negros passaram 
sem dificuldade pelo ad-
versário, fora de casa. O 
técnico Jorge Jesus res-
saltou que introduziu uma 
mentalidade dentro do 
elenco e lembrou que a 
equipe ainda precisa estar 
focada para o Mundial de 
Clubes.

“Criamos uma marca 
desde que chegamos. Na 
palestra antes dos jogos, 
falamos em tática e mui-
to em jogar. Ainda temos 
motivação, muita motiva-
ção, para chegar nas mar-
cas. Isso faz com que a 
equipe continue com adre-
nalina, motivação, mesmo 
já sendo campeã. Segue 
empenhada em busca das 
vitórias. Eles sabem que 
há mais um título a ser dis-
putado, com dois adversá-
rios que estão no auge, en-

quanto estamos em fim de 
temporada”, disse.

Jorge Jesus brincou ao 
ser questionado se teria 
feito alguma promessa 
após os títulos da Liberta-
dores e Brasileiro. Vários 
jogadores mudaram o vi-
sual depois das conquis-
tas.

“O jogadores fizeram 
promessas entre eles. A 
minha promessa é cada 
vez mais amar minha 
profissão e esta equipe. 
É uma equipe que mexe 
muito com meu sentimen-
to. Eu estou sempre nas 
decisões que acharem que 
são melhores para o time. 
Só espero que não façam 
promessa para ficar care-
ca”, declarou, aos risos.

O Flamengo volta a jo-
gar nesta quinta-feira (5), 
quando receberá o Avaí, 
no Maracanã. A partida 
será a última dos rubro-
-negros diante da torcida 
antes do Mundial. Na úl-
tima rodada, os rubro-ne-
gros vão encarar o Santos, 
longe de casa. (Fonte: Ga-
zeta Esportiva)

aquecimento do jogo contra 
o Flamengo no Maracanã, 
quando seus pais estavam 
no estádio para assistí-lo.

- Eu acho muito bonito 
porque é muito grande. É 
a maior da América Latina. 
Já joguei com amigos que 
são crias aqui da Rocinha 
e dei uma pesquisada sobre 
a história do local antes de 
vir aqui. A receptividade foi 
fenomenal. Deu pra perce-
ber que tem muito vascaí-
no aqui na Rocinha. É um 
dia que vai ficar marcado 
na minha memória, esse 
passeio com a família. Eu 
sou família. Sou comuni-
dade e procurei demonstrar 
isso nas minhas tatuagens. 
Aquele jogo no Maracanã 

eu me emocionei por isso. 
Saí muito cedo de casa, mi-
nha família estava toda lá 
e por isso me emocionei. 
Cumpri a promessa que fiz 
a eles quando saí de casa, 
de dar uma vida melhor 
pra eles. Foi com muito es-
forço, com muito suor. Me 
tornei profissional. Cheguei 
em um grande clube - disse 
Rossi.

Durante a visita dos pais 
e da sobrinha ao Rio de Ja-
neiro, o camisa 7 aprovei-
tou para turistar. Além de 
aproveitar o convite do Vas-
co para conhecer a Comu-
nidade da Rocinha, Rossi 
também conheceu o Aqua-
Rio e no outro dia levou os 
familiares para conhecer 

o Cristo Redentor. Os dois 
locais foram cenário para 
outras edições do Rolé no 
Rio, com o goleiro Fernan-
do Miguel e o lateral-direito 
Yago Pikachu.

- É uma Cidade Maravi-
lhosa, eu jogo num clube 
incrível. Felicidade enor-
me em trazer minha família 
aqui, em ter essa oportuni-
dade de conhecer mais um 
pouco do Rio de Janeiro. 
Tenho vivido dias inesque-
cíveis aqui no Rio. Levei 
eles no AquaRio, minha 
sobrinha curtiu muito. Hoje 
vocês nos trouxeram aqui 
na Rocinha e amanhã vou 
levá-los no Cristo Redentor. 
Meu pai quer muito conhe-
cer - finalizou.

Comandante lembra que a equipe ainda precisa estar focada para o mundial de Clubes 

Jesus afirma ter criado marca
e estilo de jogo “à Flamengo”

em alta

vasco

 Técnico disse que introduziu nova mentalidade no elenco
Alexandre Vidal / CRF

tricolor
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defesa de Lula recorre ao STF 
para anular condenação do sítio
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justiça

A defesa do ex-
- p r e s i d e n t e 
condenado por 

corrupção e lavagem 
de dinheiro, Lula da 
Silva, recorreu ontem 
(2) ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para 
anular a decisão que 
aumentou para 17 anos 
de prisão a pena no 
processo do sítio em 
Atibaia (SP). Na se-
mana passada, o Tribu-
nal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), 
sediado em Porto Ale-
gre, confirmou sen-
tença proferida pela 
juíza Gabriela Hardt, 
na qual Lula foi conde-
nado na primeira ins-
tância pelos crimes de 
corrupção e lavagem 
de dinheiro. 

No recurso apresen-
tado ao relator do caso, 
ministro Edson Fachin, 
a defesa de Lula alega 

que o processo não se-
guiu a tramitação cor-
reta. Para os advoga-
dos, a decisão do TRF4 
deve ser anulada por 
não ter respeitado a or-
dem cronológica, obri-
gatória por lei, para ser 
julgada. 

ENtENda
No caso do sítio de 

Atibaia, Lula foi con-
denado em 6 de feverei-
ro pela juíza substituta 
Gabriela Hardt, da 13ª 
Vara Federal de Curiti-
ba, a 12 anos e 11 meses 
de prisão pelos crimes 
de corrupção e lava-
gem de dinheiro. Foi a 
segunda condenação do 
ex-presidente no âmbi-
to da Lava Jato. A pri-
meira se deu no caso do 
tríplex no Guarujá (SP).

De acordo com a sen-
tença da primeira ins-
tância, Lula recebeu 
vantagens indevidas 
das empreiteiras Ode-

Segunda instância (TRF4) aumentou pena para 17 anos

além das duas condenações já na conta, o ex-presidente ainda responde a mais quatro processos

 RICARDO-STUCKERT / DIVULGAçãO

brecht e OAS por meio 
da reforma do sítio em 
Atibaia, que costumava 
frequentar com a famí-
lia.

A obra teria custado 
mais de R$ 1 milhão, e 

o dinheiro teria sido des-
contado de propinas de-
vidas pelas empresas em 
troca de favorecimento 
ilícito em contratos com 
Petrobras, segundo a 
denúncia do Ministério 

Público Federal (MPF), 
que foi acolhida pela ju-
íza.

Entre as melhorias re-
alizadas no sítio, estão a 
construção de uma casa 
nos fundos do sítio, uma 

sauna, a reforma de um 
campo de futebol e de 
uma piscina, a instala-
ção de uma cozinha 
projetada e a reforma 
de um lago. (Fonte: 
Agência Brasil)

Mp no rio investiga Crivella 
por corrupção na prefeitura

O prefeito do Rio 
de Janeiro Marce-
lo Crivella (PRB) 
é investigado pelo 
Ministério Público 
Estadual sob a acu-
sação de ter criado 
um “balcão de ne-
gócios” para liberar 
verbas a empresas 
mediante o paga-
mento de propina. 
As informações fo-
ram divulgadas pelo 
jornal O Globo, na 
edição de ontem 
(2/12/19).

A investigação tem 
como base a delação 
premiada do dolei-
ro Sérgio Mizhay, 
preso na operação 
“Câmbio, Desligo”. 
De acordo com a co-
laboração, o empre-
sário Rafael Alves 
– irmão do presiden-
te da Riotur, Mar-
celo Alves – seria o 

operador do suposto 
esquema no municí-
pio.

O caso estava pa-
rado desde julho, 
quando o ministro 
Dias Toffoli, presi-
dente do STF (Su-
premo Tribunal Fe-
deral) suspendeu 
investigações que 
utilizavam dados do 
antigo Coaf (Conse-
lho de Controle de 
Atividades Finan-
ceiras).

Em seu depoimen-
to, Mizhay disse que 
Rafael Alves tor-
nou-se um homem 
de confiança de Cri-
vella por ter ajudado 
a viabilizar a doação 
de recursos de em-
presas e pessoas fí-
sicas na campanha 
de 2016.

Depois da eleição, 
Alves teria emplaca-

do o nome do irmão 
para a Riotur e mon-
tou “QG da propina” 
na prefeitura do Rio.

“Rafael Alves via-
biliza a contratação 
de empresas para a 
prefeitura e o rece-
bimento de faturas 
antigas em aberto, 
deixadas na gestão 
do antigo prefeito 
Eduardo Paes, tudo 
em troca do paga-
mento de propina”, 
diz Mizhay na dela-
ção.

A colaboração pre-
miada foi homolo-
gada pelo juiz Mar-
celo Bretas, da 7ª 
Vara Federal do Rio, 
e ratificada pela de-
sembargadora Rosa 
Maria Helena Guita, 
do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janei-
ro. (Fonte: Site Po-
der 360)

Segundo delator, prefeito teria oferecido benefícios em troca de propina 

 ELZA FIúZA/AGêNCIA BRASIL 

REPRODUçãO

Após o peeling de 
cristal, o cuidado prin-
cipal é com o uso cons-
tante do filtro solar, 
com fator de proteção 
solar (FPS) mínimo de 
30, com reaplicação 
de quatro em quatro 
horas. Para acalmar a 
pele, é recomendado o 
uso de hidratantes cal-
mantes e água termal 
para ajudar na recupe-
ração da pele. O uso 
de cosméticos comuns 
deve esperar de quatro 
a cinco dias. Caso você 
use algum específico, 
como os ácidos, siga a 
orientação do seu der-
matologista.

A maquiagem, limpe-
za e hidratação da pele 
podem ser feitas como 
de costume. Inclusive, 
hidratar bem a pele de 
manhã e de noite é im-
portante após o trata-
mento.

CoNtRaiNdiCaçõES
Pessoas com doença 

crônica em atividade, 
infecção na pele no lo-
cal em que será realiza-
do o peeling, como acne 
e herpes em atividade, 
devem evitar o peeling 
de cristal. Qualquer to-
nalidade e tipo de pele 
pode ser submetido ao 
tratamento, no entanto, 

dr. Renato Palhares é formado em medicina pela universi-
dade 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/

peeling de cristal
Cuidados - parte III

peles sensíveis preci-
sam de um procedimen-
to mais delicado.

gRávida 
PodE FazER?

A grávida não tem 
contraindicações dire-
tas ao peeling de cristal, 
desde que ele seja feito 
sozinho ou apenas asso-
ciado a uma hidratação. 
Elas podem fazer no 
corpo apenas com indi-
cações pontuais da der-
matologista e sempre 
evitando a região ab-
dominal, pois a técnica 
causa uma microabra-
são e exercer sucção 
na região.
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ameaça de pM aposentado a 
empresário vai parar na dpJM

7Polícia

Editoria de 
Polícia

Corregedoria da Polícia Militar vai investigar caso ocorrido em condomínio de Nova 
Iguaçu. Suspeito estaria sob efeito de álcool no momento em que sacou arma 

quase acabou em tragédia

o síndico do Condomínio Rossi (detalhe) onde ocorreu o caso de ameaça contra o empresário luciano lemos. Cópia da ocorrência registrada na 3ª delegacia de Polícia Judiciária militar em Nova iguaçu

Um princípio 
de discussão 
por pouco não 

acabou em tragédia 
depois que um poli-
cial militar aposenta-
do sacou uma arma e 
ameaçou atirar con-
tra um empresário e 
sua família em Nova 
Iguaçu. O caso acon-
teceu no final da tarde 
do último domingo, 
no estacionamento do 
Condomínio Rossi, 
localizado na Rua Dr. 
Barros Júnior, no bair-
ro Metrópole, onde os 
dois residem.
  De acordo com rela-
tos do empresário Lu-
ciano Ornelas de Le-
mos, que registrou a 
ocorrência na 3ª Dele-
gacia de Polícia Judi-
ciária Militar (DPJM), 

por volta das 18h48 ele 
chegava ao residen-
cial em seu carro, um 
Fiat Toro, com a filha 
e a esposa ao volante, 
quando observou que 
o motorista do Honda 
CRV, dirigido pelo po-
licial identificado ape-
nas como Roberto, es-
tava com dificuldades 
para realizar manobra 
e estacionar. 

“Pedi a minha espo-
sa que tivesse cuida-
do com o outro carro, 
mantendo distância, 
pois o motorista pare-
cia estar embriagado. 
Supostamente ele ou-
viu meu comentário 
e proferiu frase ofen-
siva”, disse Luciano, 
acrescentando ter sa-
ído do seu carro e se 
aproximado do outro 
veículo. “Foi nesse 
momento que ele pe-
gou uma pistola de cor 

preta, desceu do Hon-
da e ameaçou atirar”, 
relatou. 

 momENtoS dE 
dESESPERo 

O empresário dis-
se que ao ver a arma 
apontada para o pai, a 
filha adolescente, de 
apenas 11 anos, entrou 
em desespero e se po-
sicionou na frente do 
policial para protegê-
-lo, abraçando-o. A 
esposa do PM, que es-
tava no banco do caro-
na, também intercedeu 
a favor de Luciano. 
“Ela chamou a aten-
ção dele por causa da 
atitude. Ele puxou a 
arma para uma famí-
lia. É despreparado e 
irresponsável. Espero 
que seu porte de arma 
seja caçado. Uma pes-
soa dessa não pode 
andar armada por aí”, 

afirmou. 

 SíNdiCo NEga 
REgiStRo dE

 imagENS 
Toda a confusão foi 

gravada por câmeras 
de vigilância instala-
das no estacionamen-
to do condomínio. 
Entretanto, um fato 
inusitado causou re-
volta e indignação no 
empresário. O síndico 
do prédio, identifica-
do como Marcelo Me-
deiros, teria omitido o 
episódio ao negar que 
o equipamento não re-
gistrou o crime. Mas 
ele foi desmentido 
pelo administrador do 
prédio, de nome Ro-
berto, que disponibi-
lizou as imagens. Elas 
serão anexadas ao in-
quérito investigatório 
da DPJM; 
“Esse síndico é um ba-

baca, puxa-saco. Ten-
tou esconder um fato 
sério não sei por qual 
motivo. Medo ou coni-
vência talvez. Espero 
que seja chamado pela 
polícia para explicar 
sua omisão. Isso não 
pode ficar impune”, 
disse o empresário, 
que criticou a atual 
gestão do condomí-
nio. “Ele é um péssi-
mo síndico e adminis-
trador. Já deu provas 
mais do que suficiente 
do desvio de caráter. 
Não é confiável”, dis-
se. 

CaSo 
REvoltou oS 
moRadoRES  

O caso repercutiu 
nas redes sociais. Nos 
grupos de whatsapp 
dos moradores do blo-
co ‘A’, do condomí-
nio, a revolta é geral 

por causa do abuso 
cometido pelo poli-
cial e a atitude omissa 
do síndico. De acordo 
com relatos, o futuro 
do administrador po-
derá ser decidido na 
próxima assembleia 
dos condôminos, uma 
vez que há muita in-
satisfação, principal-
mente por causa do 
episódio do último 
domingo. 

Segundo o empresá-
rio, infelizmente não 
foi possível conseguir 
a imagem do PM apo-
sentado para ilustrar 
essa reportagem, po-
rém o mais importante 
é que fatos como esse 
não voltem a ocorrer 
e não fiquem impunes. 
“Ninguém tem o direito 
de intimidar ninguém, 
Seja quem for. Graças 
a Deus não aconteceu o 
pior”, concluiu. 

preso suspeito de estuprar três sobrinhos
Um homem foi 

preso ontem no bair-
ro Surui em Magé, 
suspeito de estuprar 
seus três sobrinhos 
de 6, 7 e 8 anos de 
idade. A identidade 

do criminoso não 
foi divulgada. 

A Polícia Civil 
informou que ele 
atraía as crianças 
para um sítio da fa-
mília e lá praticava 

os abusos. O ho-
mem foi preso e en-
caminhado a 65ª DP 
(Magé), onde res-
ponderá pelo crime 
de estupro de vul-
nerável. 

Fuzilado na Zona oeste do rio 
Um homem foi 

morto a tiros na Rua 
Guerreiro de Farias, 
em Campo Grande, 
na Zona Oeste do 
Rio. O crime acon-
teceu no começo da 
tarde de ontem, e se-
gundo testemunhas, 
a vítima seria segu-
rança de uma loja de 

roupas da região.
De acordo com a 

Polícia Militar, uma 
equipe do 40º BPM 
(Campo Grande) foi 
acionada para che-
car uma ocorrência 
envolvendo disparos 
de arma de fogo na 
região. Chegando ao 
local, os PMs encon-

traram um homem 
morto dentro de um 
veículo. A área foi 
isolada e a Delega-
cia de Homicídios 
da Capital (DHC) 
acionada. A especia-
lizada disse que ins-
taurou inquérito para 
apurar as circunstân-
cias do crime. 

Corregedoria da polícia Militar assume 
inquérito sobre mortes em paraisópolis 
São Paulo - A Correge-
doria da Polícia Militar de 
São Paulo assumiu o inqué-
rito policial militar sobre a 
ação da PM que deixou nove 
mortos por pisoteamento e 
12 feridos em Paraisópolis, 
na Zona Sul de São Paulo, 
na madrugada do último do-
mingo. A Policia Civil tam-
bém investiga o caso.

Segundo o porta-voz da 
PM, tenente-coronel Emer-
son Massera, a decisão de a 
Corregedoria assumir o caso 
partiu do comandante Mar-
celo Vieira Salles, coman-
dante-geral da PM paulista. 
“O Coronel Salles determi-
nou ontem [domingo] à noi-
te que a Corregedoria avo-
casse o inquérito policial”, 

disse Massera em entrevista 
à GloboNews. A Ouvidoria 
das polícias também tinha 
sugerido que a Corregedoria 
assumisse o caso.

Além disso, o comando 
da PM decidiu que a in-
vestigação que vai apurar 
a conduta dos policiais na 
tragédia de Paraisópolis 
será investigada pelo sub-
comandante geral da PM 
do Estado, coronel Fernan-
do Alencar Medeiros com 
o apoio da Corregedoria da 
corporação.

As vítimas são: Marcos 
Paulo Oliveira dos Santos, 
16 anos; Bruno Gabriel dos 
Santos, 22; Eduardo Silva, 
21; Denys Henrique Quiri-
no da Silva, 16; Mateus dos 

Santos Costa, 23; Homem 
não identificado 1, aproxi-
madamente 28 anos; 

Gustavo Cruz Xavier, 14; 
Gabriel Rogério de Moraes, 
20; Luara Victoria de Oli-
veira, 18; 

O porta-voz da PM, 
tenente-coronel Emerson 
Massera, afirmou que a 
mudança é para afastar a 
desconfiança com as inves-
tigações no âmbito militar.  
“É uma demonstração de 
transparência e isenção que 
o caso quer em razão da 
gravidade da ocorrência. O 
batalhão tem total capacida-
de para conduzir o inquéri-
to, mas a Corregedoria tem 
mais experiência e estrutura 
para isso.”

plantão

ARQUIVO PESSOAL 
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Trabalho oferece mais de 
mil vagas de emprego
DIVULGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 

Cláudio Castro aproveitou para lançar o Rio de Janeiro como sede do Enacor 
do ano que vem, no segundo semestre, provavelmente em novembro.

REPRODUçãO

vice de Witzel vai ao maior 
encontro rodoviário do país

SeCreTarIa de
 CoMuNICaçÃo SoCIaL

 do rJ

O presidente do DER-
-RJ, Uruan Cintra de An-
drade, também compa-
receu ao evento. Foi dele 
a iniciativa, abraçada 
pelo governo do estado, 
de fazer o primeiro Ena-
cor carioca. “O Enacor é 

um dos maiores eventos 
conjugados, envolvendo 
rodovias, pavimentação, 
tecnologia, logística, 
trânsito e mobilidade do 
país. Será um gol de pla-
ca do governo do estado 
levar o encontro para o 

Rio, pela primeira vez. 
É uma das prioridades 
desse governo e da nos-
sa gestão fornecer ferra-
mentas para melhorar a 
infraestrutura e o desen-
volvimento do estado - 
afirmou Uruan, ao lado 

de representantes do 
DER-RJ, do presidente 
da ABDER, Ruimar dos 
Santos, e do diretor-ge-
ral do DER-DF, Fausi 
Nacfur Junior.  

“Esses encontros pro-
piciam importantes in-

tercâmbios técnicos 
entre os DERs, além 
de oferecer minicursos, 
palestras apresentadas 
por autoridades nacio-
nais e internacionais do 
setor, apresentações de 
workshops e exposição 

de materiais, equipa-
mentos e serviços, por 
exemplo. É o maior 
encontro rodoviário 
do país. Ou, talvez, 
da América Latina”, 
disse o presidente da 
ABDER.

iniciativa de realizar o primeiro enacor carioca.

O vice-governador 
do Rio, Cláudio 
Castro, partici-

pou na última quinta-feira 
do 21º Encontro Nacional 
de Conservação Rodoviá-
ria (Enacor), em Brasília, 
promovido anualmente 
pela ABDER (Associa-
ção Brasileira dos De-
partamentos Estaduais de 
Estradas de Rodagem), 
em Brasília. O encontro 
anual teve a participação 
de ministros, represen-
tantes de associações e 
departamentos ligados 
a estradas e rodovias de 
todo o Brasil, e até do ex-
terior.

Cláudio Castro apro-
veitou para lançar o Rio 
de Janeiro como sede do 
Enacor do ano que vem, 
no segundo semestre, 
provavelmente em no-

vembro. “É uma alegria 
muito grande estar aqui 
hoje. A infraestrutura é 
uma das prioridades do 
governo do estado do Rio. 
E a melhoria das estradas 
faz parte desse pacote de 
melhorias. Levar o Ena-
cor para o Rio é coroar 
um novo tipo de política, 
a que prioriza a técnica e 
beneficia nossa popula-
ção. Melhores estradas é 
desenvolvimento”, disse 
Cláudio Castro.

PalEStRaNtES 
iNtERNaCioNaiS 
A 21ª edição do Encon-

tro Nacional de Conserva-
ção Rodoviária começou 
na última terça-feira. O 
evento aconteceu no Cen-
tro de Convenções Brasil 
21, com congressistas do 
Distrito Federal e dos 26 
estados do Brasil, além de 
três palestrantes de países 
internacionais – Portugal, 
Colômbia e Angola.

A Secretaria Estadual 
de Trabalho e Renda ofe-
rece esta semana 1.006 
vagas de emprego com 
carteira assinada, em 
várias regiões do esta-
do, nas unidades do Sine 
(Sistema Nacional de 
Emprego). 478 vagas são 
temporárias por meio do 
Programa Geração Futu-
ro.

Na cidade do Rio, são 
68 oportunidades, sendo 
10 para motorista de ca-
minhão e 20 para Vende-
dor de Serviços no Cen-
tro, 20 para Vendedor no 
Comércio de Mercado-
rias na Ilha do Governa-
dor e 5 para cozinheiro 
em Guadalupe, entre ou-
tras.

Na Região Metropoli-
tana, 5 vagas estão dis-

poníveis em São João 
de Meriti e Seropédica. 
Já no interior do Estado, 
estão disponíveis 354 va-
gas, sendo 66 na Região 
Serrana, 103 na Centro 
Sul, e 185 na região Mé-
dio Paraíba.

Para pessoas com defi-
ciência, há 101 oportuni-
dades, 50 são para Aten-
dente Balconista sem 
exigência de experiên-
cia e escolaridade, 20 
para Ajudante de Loja, 
20 para Operador de 
Vendas, 10 para opera-
dor de Telemarketing 
Ativo e Receptivo e 
uma para Repositor de 
Mercadorias.

O Sine - NEAD (Nú-
cleo Estadual de Aten-
dimento ao Deficiente) 
atende prioritariamen-

te a deficientes e fica 
na Rua do Lavradio 
42, Centro do Rio, 
funciona de segunda à 
sexta-feira, das 8h30 
às 16h30.

Para as vagas tempo-
rárias é necessário que 
os candidatos tenham 
ensino médio completo 
e experiência na fun-
ção de vendedor, por 
pelo menos 6 meses. 
O salário é de 1.350 
reais mais benefícios 
e as inscrições podem 
ser feitas através do 
link  www.bit.ly/ge-
racao-futuro ou pelo 
aplicativo WhatsApp 
21 98596-8188. Os in-
teressados podem tam-
bém enviar currículo 
para vagascemap@
gmail.com.

Corpo de gugu é sepultado no Morumbi 
SãO PAULO - 

Sob aplausos e mui-
ta emoção, o corpo 
de Gugu Liberato 
foi enterrado na 
manhã de ontem no 
Cemitério Gethsê-
mani do Morumbi, 
na Zona Sul de São 
Paulo. Fãs, familia-
res e amigos parti-
ciparam da cerimô-
nia que foi aberta 
ao público, a famí-
lia teve uma área 
reservada.

O corpo chegou 
ao local depois de 
ter sido velado por 
mais de 20 horas na 
Assembleia Legis-
lativa de São Paulo. 
Também estão en-
terrados no cemité-
rio os corpos de ou-
tros famosos como 
Jair Rodrigues e 
Hebe Camargo.

Corpo de Gugu 
Liberato é enter-
rado em São Paulo 
sob aplausos

O corpo do apre-
sentador chegou em 
um carro aberto do 
corpo de Bombei-
ros e foi acompa-
nhado por uma car-
reata de taxistas e 

familiares. Durante o 
trajeto do carro até o 
jazigo da família, fãs 
gritavam “Gugu, eu 
te amo”.

“ElE ERa a 
PESSoa maiS 
liNda dESSE 

muNdo”, diSSE 
viúva 

Rose Di Matteo, 
companheira de 
Gugu, falou pela pri-
meira vez aos jorna-
listas após o fim do 

enterro. “Eu quero só 
falar uma coisa para 
vocês, se hoje eu sou 
uma pessoa um pou-
co melhor, eu devo ao 
Gugu e aos meus fi-
lhos e a Deus. Só isso 
que eu posso falar, 
porque ele era a pes-
soa mais linda desse 
mundo, mais genero-
sa, e agora ele vai fi-
car aqui [aponta para 
o coração] e no cora-
ção dos meus filhos”, 
disse Rose.

Filhos e viúva de gugu se abraçam na despedi-
da ao apresentador no cemitério 

brasil

MARCELO BRANDT/G1

Comércio é  um dos setores  que está com vagas abertas 

Evento realizado em Brasília contou com a participação de diversas autoridades
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debate sobre violência contra mulher
Evento organizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública contou com a participação da população e de 
servidores públicos e trouxe diversos assuntos como ‘13 Anos da lei Maria da Penha - Avanços e Perspectivas’

Luis Eduardo
(Luisinho)

Juíza maria aparecida Consentino ministrou palestra sobrer o tema 

O Horto Mu-
nicipal foi o 
palco de uma 

tarde de palestras di-
recionadas ao tema 
Violência Contra a 
Mulher. O evento, 
organizado pela Se-
cretaria Municipal de 
Ordem Pública, foi 
realizado no último 
dia 21 e contou com 
a participação da po-
pulação e de servido-
res públicos e trou-
xe diversos assuntos 
como: ‘13 Anos da 
lei Maria da Penha 
- Avanços e Pers-
pectivas”, palestra 
ministrada pela juí-
za Maria Aparecida 
Consentino; “Patru-
lha Maria da Penha- 
Guardiões da Vida”, 
sob a responsabili-
dade da cabo da Po-
lícia Militar, Marce-
la e “Peculiaridades 
da Investigação dos 
Crimes Contra a Mu-
lher”, tema abordado 
pelo inspetor Wla-

porto real

DIVULGAçãO/PMPR

SUl-FlUMiNENSE 9

Oficina de Cuidador de Idosos 
forma primeira turma em angra 

Na última quarta-
-feira, a Prefeitura de 
Angra, por meio da Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Social e Pro-
moção da Cidadania e 
da Secretaria de Saúde, 
realizou a cerimônia 
de formatura (foto) da 
1º turma da oficina de 
Cuidador de Idosos. O 
evento aconteceu no 
Centro de Estudos Am-
bientais (CEA). 

mir, da 100º Delega-
cia de Polícia.

Na ocasião, os pre-
sentes foram orienta-
dos com informações 
sobre os objetivos e 
procedimentos a res-
peito das forças de 
segurança pública 
(Guarda Civil Mu-
nicipal, Polícias Mi-
litar e Civil) e dos 
equipamentos de 
apoio e orientação 
no enfrentamento à 
violência doméstica 
e de proteção e apoio 
as vítimas, como o 
Centro de Referên-
cia Especializado de 
Assistência Social 
(CREAS), da Secre-
taria Municipal de 
Assistência Social, 
Direitos Humanos e 
Habitação.

FoRtalECimENto 
daS

 lEgiSlaçõES
A juíza Maria Apa-

recida Consentino 
destacou a importân-
cia dos debates sobre 
a violência domésti-

ca e do fortalecimen-
to das legislações 
pertinentes ao assun-
to, como a Lei Maria 
da Penha. “Os dados 
sobre a violência no 
Brasil são alarman-
tes. Somos o quinto 
país que mais agride a 
mulher simplesmente 
por ser mulher e o pri-
meiro em agressão à 
população LGBTQI+. 
A cada cinco meninas 
no Brasil, três sofrem 
com violência sexu-
al. Nos últimos cinco 
anos, morreram em 
nosso país por vio-
lência o mesmo nú-
mero de pessoas que 
morreram na guerra 
da Síria. Precisamos 
acordar para essas 
situações de desres-
peito e desvaloriza-
ção da vida humana”, 
afirmou a juíza.

“Essa tarde de pa-
lestras teve como ob-
jetivo realizar uma 
chamamento públi-
co à conscientização 
sobre o tema Violên-
cia Contra a Mulher. 

resende realiza simulado do plano de contingência 
A Defesa Civil de Re-

sende segue com traba-
lhos intensos para estar 
preparada em casos ex-
tremos, que exigem o 
acionamento dos traba-
lhos do órgão municipal. 
Hoje (30), será feito o 
simulado anual do Pla-
no de Contingência de 
Resende, elaborado pela 
Prefeitura, através da 
Diretoria de Defesa Ci-
vil. A ação, que terá iní-
cio às 8h, acontecerá no 
bairro Parque Ipiranga, 
nas ruas: Sesmaria, Ve-
reador Richard Rocha de 
Andrade, 4 e Joaquim de 
Azevedo Carneiro Maia, 
com término previsto 
para 11h.    

A prática, que foi adia-
da na primeira data devi-
do à realização do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio, serve para testar 
e avaliar a capacidade 
de reação do município, 
bem como de todos os 
órgãos envolvidos, dian-
te de situações extremas, 

como deslizamentos de 
terra e desabamento de 
casas, por exemplo. A re-
petição anual é feita com 
o objetivo de detectar 
possíveis falhas no proce-
dimento padrão adotado 
nessas circunstâncias e 
aprimorar constantemente 
o planejamento.    

De acordo com o diretor 
do órgão, Flávio Germano 
da Silva, a simulação será 

voltada para somente para 
os casos de risco hidro-
lógico, ou seja, quando 
envolve a ação de águas 
pluviais e dos rios. Este 
tipo de evento é previsto 
no mapeamento de riscos 
feito pela própria Defe-
sa Civil. Para o diretor, é 
fundamental a integração 
entre todos os setores da 
prefeitura, junto da popu-
lação.  

atividade acontece no bairro Parque ipiranga, 
das 8h às 11h

DIVULGAçãO/PMR

Ao longo de três me-
ses, profissionais das 
áreas de assistência so-
cial e saúde comparti-
lharam suas experiên-
cias com os 49 alunos a 
fim de que eles pudes-
sem adquirir conheci-
mento e se profissiona-
lizarem como cuidador 
de idosos. Na cerimônia 
de formatura, além de 
receberem seus certi-
ficados, os alunos se 

dividiram em grupos e 
apresentaram uma re-
presentação teatral ba-
seada nas vivências que 
presenciaram ao logo da 
oficina.

Totalmente gratuita, a 
oficina teve início no dia 
26 de agosto e se encer-
rou na terça-feira (26). 
Foram ao todo 84 horas 
de conteúdo teórico e 12 
horas de aulas práticas, 
totalizando 96 horas.

DIVULGAçãO/PMAR

 

Tratamento de esgoto está 
acima da média em Quatis 

Um levantamento 
da FIRJAN (Fede-
ração das Indústrias 
do Estado do Rio de 
Janeiro), realizado 
sobre dados corres-
pondentes a 70 mu-
nicípios do território 
fluminense, aponta 
que o percentual do 
esgoto tratado em 

Quatis se encontra 
quase o dobro acima 
da média estadual. 
De acordo com o re-
latório, cuja publi-
cação aconteceu há 
dois anos, o Municí-
pio trata 60 por cen-
to do esgoto coletado 
na cidade, enquanto 
o índice médio cons-

tatado no estado do 
Rio de Janeiro ficou 
em 34,2 por cento.

Numa comparação 
com outros municí-
pios do sul fluminen-
se, Quatis está numa 
posição superior a 
pelo menos outras 
sete cidades, todas 
com orçamentos fi-

nanceiros anuais bem 
superiores. O prefei-
to Bruno de Souza 
(MDB) entende que 
“os investimentos 
realizados pela atual 
administração mu-
nicipal no setor têm 
sido de fundamental 
importância para me-
lhorar cada vez o al-
cance de moradores 
atendidos pelo siste-
ma de tratamento de 
esgoto”. 

Entre os investi-
mentos já realizados 

pela prefeitura a par-
tir de 2013, ou que 
se encontram em an-
damento, no sistema 
de coleta e tratamen-
to de esgoto, estão 
os seguintes: recupe-
ração da estação de 
tratamento do bairro 
Barrinha (foto), das 
estações elevatórias, 
de aproximadamente 
dois quilômetros da 
rede coletora e das 
colunas de sustenta-
ção da rede coletora; 
a limpeza do reserva-

tório de São Joaquim 
e as religações da rede 
junto aos imóveis do-
miciliares.

Elaborado com base 
em dados do Sistema 
Nacional de Infor-
mações Sobre Sane-
amento, o documento 
da FIRJAN destaca ain-
da os serviços da Pre-
feitura de Quatis com o 
objetivo de tornar cada 
vez mais eficiente o 
acesso dos moradores 
do município ao siste-
ma de água potável.

Desse modo busca-
mos promover infor-
mações necessárias 
no que se refere às 
questões voltadas às 
políticas de proteção 
e orientação sobre 

esse assunto. Gosta-
ria de agradecer a to-
dos os envolvidos, na 
figura de uma de uma 
das suas idealiza-
doras, Rejane Alves 
Cruz, pela realização 

desse evento de tama-
nha importância para 
a sociedade”, consi-
derou o secretário de 
Ordem Pública, Elias 
Vargas, presente à 
ocasião.



O desapego é uma 

condição necessária 

para desenvolver todas 

as suas competências 

profissionais e projetos 

futuros. O céu pede de você escolhas 

condizentes para resolver assuntos 

familiares ou para o imóvel. Esteja 

atento aos investimentos.

Há favorecimento 

para tomar decisões 

estratégicas no campo 

profissional. A fase é 

de crescimento e de 

reconhecimento profissional, mas 

o céu pede reserva e discrição. É 

importante criar bases sólidas para 

metas futuras.

Áries

Uma nova atuação 

em equipe é 

importante para o 

seu desenvolvimento. 

O céu lhe traz 

crescimento para ampliar as 

relações comerciais e afetivas. Uma 

nova forma de perceber a vida lhe 

ajuda a ancorar os projetos a dois, 

principalmente para viajar e estudar.

Touro

A carreira passa por 

mudanças pontuais e 

isso é benéfico para o 

seu desenvolvimento. 

O céu favorece 

investimentos e tomada de decisões 

importantes, envolvendo recursos 

compartilhados e financiamentos. A 

sua percepção financeira passa por 

inovações.

Gêmeos

É um ótimo dia para 

promover viagens 

e estudos. O céu 

colabora com um 

novo olhar para as 

suas crenças e percepções sobre as 

suas necessidades afetivas. O lazer é 

importante para o desenvolvimento 

da relação. Se estiver sozinho um 

nova pessoa pode entrar.

Câncer

Leão

É essencial olhar para 

as necessidades do 

cônjuge e se colocar 

no lugar dele(a) 

para entender às 

expectativas envolvidas 

na relação. O relacionamento passa 

por crescimento através dos filhos e 

do entretenimento.

Virgem

O foco no trabalho 

é essencial para 

organizar as estruturas 

que se espera, seja para 

o local de trabalho ou 

para o bem estar em família. O céu 

colabora com decisões financeiras e 

proporciona um ambiente de trabalho 

produtivo e com excelentes resultados.

Libra

Você está muito sensível 

sobre como deve lidar 

com filhos e o campo 

afetivo. Mas está em 

condições de expressar 

o que sente com as pessoas próximas 

e assim concretizar planos que ativam 

os seus interesses pessoais. Está aberto 

a viver novas experiências.

Escorpião

As relações familiares 

passam por curas 

e ressignificação. 

O passado deve ser 

compreendido para que 

siga a sua jornada de uma 

forma mais leve. Está em condições de 

investir e obter crescimento financeiro 

através de uma nova ambiência 

familiar ou num novo local.

Sagitário

A necessidade de 

expressar os seus 

sentimentos é forte 

e necessária para o 

seu desenvolvimento 

pessoal. É um dia ótimo para tomar 

decisões e promover o seu bem-estar. 

Está numa fase de progresso. O céu 

colabora com viagens, estudos e 

contatos com pessoas que colaboram 

com os seus interesses.

Capricórnio

É importante olhar 

para os recursos 

financeiros. Está 

numa fase favorável 

para resolver 

pendências e também 

dissolver dependências que privam 

o seu progresso. O céu colabora com 

decisões profissionais e ampliam as 

possibilidades.

Aquário

É um dia para olhar 

para suas necessidades 

pessoais e tomar 

decisões congruentes 

para seguir novos 

planos e projetos. Busque entender 

as nuances que envolvem um grupo 

de pessoas para obter o progresso que 

almeja. Os caminhos estão abertos.

Peixes
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 133/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14 horas, do dia 13 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 133/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 

preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 
CARDIOLOGIA para atender a SECRETARIA MuNI-
CIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº 4517/2019. O Edital poderá ser 
retirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico 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$ 
50.094,00 (cinquenta mil e noventa e quatro reais)

Porto Real, 02 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 

02 DE DEZEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
03/12/2019 – CÓD-PMBR 223.

DECRETO N° 4.796, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 
“Dispõe sobre os procedimentos e prazos relativos ao 
encerramento do exercício financeiro de 2019 e dá  ou-
tras providências”.

O PREFEITO MuNICIPAL DE BELFORD ROXO, Esta-
do do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais 
e,

Considerando as normas voltadas para a responsabi-
lidade na gestão fiscal, estabelecidas na Lei Comple-
mentar 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 trans-
parentes;

Considerando o previsto no decreto n° 4.636 de 04 de 
fevereiro de 2019 que dispõe sobre a programação or-
çamentária e financeira e estabeleceu a execução orça-

mentária do poder executivo municipal para o exercício 
de 2019;

Considerando a estagnação econômica que assola o 
país impactando assim negativamente no repasse de 
verbas do Estado e da união, bem como na arrecada-
ção das receitas municipais;

DECRETA:
Art. 1° - Os órgãos da Administração direta, as Entida-
des autárquicas e Fundacionais, e, inclusive, os Fun-
dos Especiais, obedecerão, para o encerramento do 
exercício 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 seguintes despesas:

I- As de pessoal, encargos sociais, obrigações patro-
nais e transferências a pessoas;
II- Aquelas cujos percentuais de aplicação são definidos 
constitucionalmente ou através 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 ser-
viços 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 empenhados no orçamento de 
2020, excetos aqueles com verbas vinculadas e com 
disponibilidade orçamentária e financeira.

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

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

§ 1° - Ressalvadas aquelas despesas que quando:

I- Vigente o prazo para cumprimento das obrigações as-
sumidas 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;

CAÇA-PALAVRA

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

17

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Fases do desenvolvimento infantil

A teoria de desenvolvimento da IN-
TELIGÊNCIA, de Jean PIAGET, suge-
re que as crianças passam por qua-
tro estágios de EVOLUÇÃO mental. 
A primeira fase é a sensório-motora, 
do nascimento aos 2 anos, quando 
aprendem através dos SENTIDOS, 
da MANIPULAÇÃO de objetos e des-
cobrem que uma COISA existe mes-
mo que não se possa vê-la. Na FASE 
pré-operacional (2 a 7 anos), desen-
volvem MEMÓRIA, IMAGINAÇÃO e a 
ideia de PASSADO e futuro. O estágio 
operacional CONCRETO (7 a 11 anos) 
é o ponto de virada, quando estão 
conscientes do mundo e dos senti-
mentos dos outros e entendem que 
podem compartilhar pensamentos, 
crenças e emoções. No estágio OPE-
RACIONAL (11 anos em diante) são 
capazes de usar a LÓGICA para resol-
ver problemas, entender o MUNDO 
ao seu redor e planejar o FUTURO.

 S T S M N L O G I C A
 N F H E T H G D Y G F
 C O I S A L R T H T N
 O R D T H E L D L A R
 M A N I P U L A Ç Ã O
 M E F T O T F B M H G
 I E S E A I R O M E M
 E T R O F N I T L H U
 C S S M I D D S T N N
 D O T E R C N O C L D
 M R S O T M B E O F O
 R M S R A S G E M T F
 B R F D C E S N G L H
 L A N O I C A R E P O
 D A D B Y I O O O E T
 D R R L M G E R S O E
 E N S B T P I A G E T
 M S F R G T L I N R S
 F C A H G M R C T O T
 E R S F N H H N N R B
 R C R F T R O E C I P
 L L E N S O T G N E A
 N O I O L A G I I B S
 N Ã I Ã F H R L N O S
 T Ç S Ç E Y T E L S A
 L A S U M F B T T E D
 A N N L N U R N R N O
 E I C O G T T I M T N
 A G C V C U N N O I A
 D A I E A R S R N D M
 N M L C R O D T A O S
 O I T S Y H S L C S M
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HIS
ANALOGICO
BUUUHL

HIDRATAÇÃO
TEARLOS
OVEDOD
DEBUTANTE
AOADB

AG
LPO

NTESU
PEPPARANI

IALAIT
TROPICANA
UDRAIHR

PROCURADOR
AABALA

RA

Prática in-
centivada
em clubes

do livro
O sinal

que prece-
deu o digi-

tal (TV)
Tratamen-

to para
cabelos
secos

Tem obri-
gação de

Formato
de pistas
de skate

Máquina
usada em
tecelagem

Estado, 
em francês

Artigo
definido

masculino
plural

Oduvaldo
Viana,

radialista
brasileiro

Tecla
acima da
Caps Lock,
no teclado

Álvaro
Dias,

político
brasileiro

Bolsa, 
em inglês

"(?) Pig",
série de
desenho
animado

(?) do
Pássaro,

estádio de
Pequim

Cetáceo
predador 
do tubarão

"(?): A Coi-
sa", filme
de terror
dos EUA

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Membro
do 

Ministério
Público

Fazer
perder a
firmeza

Não dizer
(?) nem
bê: nada 

responder

Entidade
ruralista
(sigla)

Ápices de uma
música de rock

Pano de (?): é usado
na limpeza de pisos

Sufixo de "vinhedo"

Raul (?), poeta
modernista brasileiro

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Suposta energia cor-
poral que
cerca as
pessoas

Hectolitro
(símbolo)

"Morena
(?) / Eu
quero o

teu sabor",
versos de
sucesso
de Alceu
Valença

Mono-
grama de
"Lucas"

Diz-se de
moça que
está com-
pletando
15 anos

Projeto
Usain Bolt,

atleta
jamaicano

Papel de
envelopes

Constru-
ções como
a Golden
Gate e a
Hercílio

Luz

Mulher 
de rajá
Sereia

folclórica
que seduz 
homens
com seu

canto

Clarão noturno que 
inspira os namorados

Conquista na África
do Sul pós-apartheid

2/it. 3/bag — udr. 4/aura — bopp — état — rani. 5/peppa.
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Ingredientes

Modo de preparo

MINI aBóBoraS 
reCheadaS CoM 

CarNe Moída

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

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

eSTrogoNoFe 
de FraNgo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

III- Fazem parte do cumprimento dos limites constitu-
cionais;

§ 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 condicionada à indicação pelo orde-
nador 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 ordenador de despesa para inscri-
ção em restos a pagar deverão ser anulados e restabe-
lecidos a dotação orçamentária, salvo quando:

a) Vigente o prazo para cumprimento da obrigação as-
sumida pelo credor, nele estabelecida;
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, entendem-se respectivamente 
como as despesas LIQuIDADAS, as NÃO LIQuIDA-
DAS e as EM LIQuIDAÇÃO;

Art. 6° - Os saldos de Empenhos a Pagar Processa-
dos, 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 de-
zembro de 2019.
 
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

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº5370/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 15 de dezembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabi-
nete Adjunto, símbolo CC-1, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº5371/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Excluir: GISELE TEIXEIRA CARNEIRO, da PORTARIA 
Nº 5363/SEMAD/2019, DE 29/11/2019, publicada no 
Jornal hora h em 30/11/2019.

PORTARIA Nº5372/SEMAD/2019 DE 02 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, 
GISELE TEIXEIRA CARNEIRO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5373/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 5338/SEMAD/2019 
DE 29/11/2019, publicada em 30/11/2019.

PORTARIA Nº5374/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RENAN FERREIRA BENTO DA SILVA, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-
10, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana. 

PORTARIA Nº5375/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, CICERO ANTONIO DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, da Secretária Municipal de Mobilidade urbana. 

PORTARIA Nº5376/SEMAD/2019 DE 02 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, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretária 
Municipal de Saúde.
ADRIANO DA COSTA
MÍDIA COELhO RODRIGuES
EVELYN NASCIMENTO MÁXIMO REIS
MELISSA SILVA DO CARMO
MARCIEL FARIA DOS REIS

PORTARIA Nº5377/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5088/SEMAD/2019 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 15 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5378/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5089/SEMAD/2019 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 15 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5379/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5090/SEMAD/2019 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 15 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5380/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5093/SEMAD/2019 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 15 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5381/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5087/SEMAD/2019 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 15 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5382/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5342, 5343 e 5344/
SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019, publi-

cada em 30 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº5383/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5347/SEMAD/2019 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 30 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5384/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5348/SEMAD/2019 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 30 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5385/SEMAD/2019 DE 02 DE DEZEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 5369/SEMAD/2019 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019, publicada em 30 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº5386/SEMAD/2019 DE 02 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, NATALIA GONÇALVES MAChADO, do cargo em 
comissão de Assessor Executivo, CC4-, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5387/SEMAD/2019 DE 02 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, 
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão 
de Assessor Serviço I, CC-10, da Secretaria Municipal 
de Educação.
VINICIuS RAMOS DA CuNhA
LuÍS RODRIGuES CARLOS
WELLINGTON DA CONCEIÇÃO ALVES
GLAuCIA MARIA DA ROChA SILVA 
GLAuCIA DOS SANTOS CuRCIO
LuIS DE ABREu SALES
FERNANDA VALENTIN VIEIRA
JuLIANA LEITE DO EGITO
JOAQuIM CLAuDIO DE SOuZA
JESSÉ JEAN LEVI DIAS
PAuLO VINICIuS DE ALMEIDA

PORTARIA Nº5388/SEMAD/2019 DE 02 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, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secre-
taria Municipal de Educação.
JuLIANA ROSA CRuZ
CINTIA REGINA DE FARIA
TANIA MARIA CASSEMIRO DA SILVA
GEISA CELESTE DE OLIVEIRA TATAGIBA
RENATA GOMES FONSECA
RAPhAEL AuGuSTO DA SILVA 
MIChEL MARQuES NASCIMENTO
PATRÍCIA DO NASCIMENTO ALVARENGA BARBOZA
ERICA VIANA DA SILVA ALMEIDA

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº5254/SEMAD/2019 DE 26/11/2019, 
publicado em 27/11/2019.
ONDE SE LÊ:  ROSANGELA DE JESuS DE LIMA;
LEIA-SE: ROSANGELA JESuS MARQuES DE LIMA.

NA PORTARIA Nº5209/SEMAD/2019 DE 25/11/2019, 
publicado em 26/11/2019.
ONDE SE LÊ:  LuIZ CLAuDIO COSTA;
LEIA-SE: LuIS CLAuDIO COSTA.

NA PORTARIA Nº5281/SEMAD/2019 DE 27/11/2019, 
publicado em 28/11/2019.
ONDE SE LÊ:  LuCIANA TRIGO MOREIR; 
LEIA-SE: LuCIANA TRIGO MOREIRA.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS 
,CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS – SE-

MOCAP 

DEVOLuÇÃO DE PRAZO                             
Ref.: Processo: N° 52/0005/2018  
Contrato: N°52/00025/2018
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: Engerio Construções e Serviços Ltda - ME.
Fica devolvida a contagem de prazo da Obra de Cons-
trução da nova Praça Érica Reis –bairro Parque Afon-
so- no município de Belford Roxo – RJ,  a partir de 
05/11/2019 com término em 14/03/2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios
Mat. 60.60/494
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Jogo das estrelas pretende 
homenagear campeões do Fla

16º edição

Organização quer reunir e celebrar jogadores de 1981 e 2019 

Já imaginou ver bem 
de perto, reunidos, os 
elencos do Flamengo de 

1981 e de 2019, marcados 
na história pelos títulos da 
Libertadores? Pois é. Essa 
deve ser uma das grandes 
atrações da 16ª edição do 
Jogo das Estrelas, partida 
beneficente realizada por 
Zico, evento tradicional de 
fim de temporada do futebol 
brasileiro. Patrocinado pelo 
Grupo Bradesco Seguros, o 
jogo está confirmado para o 
dia 28 deste dezembro, no 
Maracanã.

“A gente planeja fazer 
uma bonita homenagem. Es-
tamos tentando o maior nú-
mero de jogadores possível. 
Muitos de 81 já estão con-
firmados, a maioria até, mas 
o pessoal de 2019 está con-
firmando aos poucos. E vai 
depender muito do Mundial 
também. Tomara que eles 
voltem com o título para que 
a gente possa reunir não só 
os troféus das Libertadores 
como também os dos Mun-

diais, para apresentar ao pú-
blico”, disse Júnior Coimbra, 
organizador do evento.

E os ingressos já estão à 
venda. Para adquiri-los, basta 
acessar o site oficial do evento 
(www.rap77.com). Os setores 
Sul e Norte são os que têm ca-
deiras populares a R$ 30. Já 
os setores Leste e Oeste estão 
a R$ 60, todos eles com meia-
-entrada. Ainda estão à venda 
bilhetes do Passaporte Área 
VIP (Maracanã Mais) a R$ 
260, com meia a R$ 170, além 
do Passaporte Área Nobre, 
que são camarotes a R$ 280 
(ingressos individuais). No es-
tádio, as vendas nas bilheterias 
ainda não começaram, porém, 
já há disponível um terminal 
de auto-atendimento, no se-
tor do Tour Maracanã, onde 
o torcedor pode adquirir a sua 
entrada.

Além disso, o Jogo das Es-
trelas criou o “Passaporte So-
lidário”, limitado a 35 pessoas, 
que este ano será em benefí-
cio da Pró-Criança Cardíaca, 
instituição médica sem fins 
lucrativos fundada pela car-
diologista Dra. Rosa Celia e 

que, em 22 anos, atendeu mais 
de 15.000 crianças cardíacas 
carentes, realizou mais de 29 
mil atendimentos ambulato-
riais e 1.500 procedimentos. 
Toda essa receita será destina-
da à instituição. Além de aju-
dar integralmente esta causa, 
o torcedor terá direito a uma 
camisa oficial idêntica àque-
la utilizada por Zico, um tour 
exclusivo por setores fechados 
ao público e ainda assistirá ao 
evento numa área nobre com 
buffet incluso.

 Credenciamento - Os 
profissionais de imprensa já 
podem se credenciar. Os in-
teressados devem enviar e-
-mail para credenciamento@
smgbrasil.com.br, com nome 
completo, telefone, função, 
veículo de imprensa e nú-
mero da carteira funcional, 
seja ela ACERJ, ACEESP, 
ACEB, ABRACE, ARFOC 
ou o próprio registro profis-
sional. O credenciamento se-
guirá até o dia 27, não sendo 
aceito no dia da partida. A 
credencial é retirada apenas 
no dia do jogo. 

É necessário apresentar 

uma destas carteiras. O aces-
so dos jornalistas credencia-
dos ao estádio respeitará as 
regras da Associação dos 
Cronistas Esportivos do 
Rio de Janeiro (ACERJ), as 
mesmas aplicadas em todos 
os jogos oficiais no Maraca-
nã. O acesso ao campo será 
restrito a repórteres e cine-
grafistas dos veículos que 
têm direito de transmissão, 
além de repórteres de rá-
dio e fotógrafos (ainda 
assim, em número 
limitado). Os 
demais pro-
fissionais 
poderão 
a c o m -
panhar o 
jogo da 
t r i b u n a 
de im-
prensa e 
terão aces-
so a uma 
zona mista 
que será orga-
nizada próxima 
aos vestiários, 
antes e após a 
partida.

   a partida bene-
ficente promovida 
por zico será dia 
28 deste mês no 
maracanã


