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“Suderj Informa”! Adriano Santos, 
o iguaçuano que assumiu a presidên-
cia da Superintendência de Desportos 
do Estado do Rio de Janeiro, anuncia 
que a Vila Olímpica do Sampaio vai 
homenagear o comentarista esportivo, 
Jorge Nunes (falecido em 2014) com 
o nome no troféu do campeão dos Jo-
gos Escolares do bairro. Boa, Adria-
no! Aquele Abraço, Fera!!!  

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

ex-prefeito tem crises de abstinência

Deu na Boca Maldita da cidade mais famosa da Baixa-
da: o ex-prefeito que saiu de lá mais sujo do que pau de 
galinheiro está desesperado e com crises fortes de absti-
nência. O cara não pode ficar longe dos holofotes e precisa 
estar perto da ‘mufunfa’. “Na área ele não ganha nem para 
vereador, mas quer voltar a ter mandato para não parar na 
tranca. Se ele não tivesse padrinho forte, já estaria cantando 
na gaiola há muito tempo”, conta Nandinho Boquinha de 
Veludo, o presidente da Boca.
****************************************

o ‘bofe’ tem de abrir o olho

Boquinha de Veludo disse na última reunião da Boca 
Maldita que recebeu de uma ‘colega’ o seguinte relato: 
“Esse bofe cheirador de pó de arroz que vir para cá porque 
aí ele não arruma mais nada. Colega, avisa a ele que o povo 
aqui já foi bobo. Agora não é mais. Que ele vá cantar em 
outro terreiro”. O desmoralizado quer ser prefeito em outra 
cidade.
****************************************

Não vai arrumar nada em outro lugar
Parece que o título de eleitor está perto de ser transferido. 

“Tô sabendo que aí, o arrombado não pode andar na rua que 
logo é esculachado. Ele já andou por aqui em nossa cidade con-
tando lorotas para os conterrâneos, mas não agradou. O povo 
daqui não acredita mais em conversa fiada de políticos de fora. 
Se depender da gente, vai se dar mal; vai tomar na tarraqueta 
com areia da praia”, disse ainda a ‘colega’ do Nandinho.   

Depois de celebrar 
30 anos do lan-
çamento de seu 

primeiro LP em 2018, a 
banda Finis Africae vol-
ta a se reunir neste 2020 
para uma miniturnê de 
lançamento do novo sin-
gle “Santa Julia”. O pri-

Níver de Nova 
Iguaçu no Top 
shopping

Em comemora-
ção ao aniversário 
de Nova Iguaçu, 
neste 15 de janei-
ro (quarta-feira), 
o cantor Heverton 
Castro preparou 
um show especial 
para os clientes 
do TopShopping. 
Semifinalista do 
reality The Voice 
Brasil, da Rede 
Globo, Hever-
ton promete não 
deixar ninguém 
parado com um 
repertório que in-
clui artistas como 
Lulu Santos, Tim 
Maia e Natiruts. 
Além de músi-
cas autorais, sua 
grande paixão. A 
apresentação será 
na Praça de Ali-
mentação, 2º piso, 
às 19h. Evento 
gratuito!

meiro show acontece hoje, 
15 de janeiro, no tradicional 
Teatro Rival Refit. Abertu-
ra: DJS Armando Louder e 
Terror. 

Com o vocalista Eduardo 
de Moraes à frente do pro-
jeto, a banda conta também 
com os guitarristas Cesar 
Nine e Nelson Milese, o 
baterista Robson Riva e o 
baixista Tony Miranda.

No repertório do show, 
estão sucessos gravados 
nos anos 1980 –a exemplo 
de “Armadilha”, Máqui-
nas” e “Deus ateu” –, novas 
composições, como “Santa 
Julia” e “Abrolhos”, e relei-
turas de sucessos de David 
Bowie. Criado em Brasília, 
em 1984, o Finis Africae 
já se diferenciava bastan-
te do som produzido pelas 

bandas da capital federal na 
época, apresentando para o 
público um rock mais meló-
dico e dançante. O nome do 
grupo foi tirado do romance 
de Umberto Eco “O nome 
da rosa”.

O Teatro Rival Refit 
fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 - Centro/Cinelândia - 
Rio de Janeiro. Mais infor-
mações: (21) 2240-9796. 

rock melódico e dançante

DIVULGAçãO

Banda Finis africae lança single
“santa Júlia” no rival Finit

HENRIQUE RAME / DIVULGAçãO
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 Eduardo de Moraes, Cesar Nine, Nelson Milese, Robson Riva e Tony Miranda voltaram a se reunir para uma miniturnê

Presidente de honra, Ro-
drigo Gomes, e o diretor so-
cial da Lierj, Bruno Tete 

O carnaval em Belford Roxo 
continua nesta quarta (15), a partir 
das 20h, na Praça Getúlio Vargas, 
no Centro, com muito samba, ani-
mação e mulher bonita. É o ensaio 
técnico de rua da Inocentes, que 
visa preparar a Caçulinha da Baixa-
da para buscar o troféu de campeã, 
no Carnaval de 2020.

“Graças a Deus mais uma vez 
a comunidade está chegando jun-
to em nossos ensaios de rua. Na 
última quarta-feira, centenas de 
pessoas compareceram e animados 
cantaram nosso samba. É sempre 
muito bom sentirmos a adesão dos 
componentes e do público que está 
assistindo. Mesmo com o tempo 
um pouco chuvoso foram nos pres-
tigiar. A cada ensaio vejo o cresci-
mento da evolução, do canto e com 
isso tenho certeza que levaremos 
para a Avenida Marquês de Sapu-
caí um belo espetáculo. Na semana 
passada tivemos a honra de receber 

a visita do diretor social da Liga In-
dependente das Escolas de Samba 
do Rio de Janeiro (LIERJ), Bruno 
Tete, que viu o sucesso e a organi-
zação de nosso ensaio. Agradeço a 
presença de todos”, declarou o pre-
sidente de Honra, Rodrigo Gomes.

Para as pessoas que queiram 
desfilar na Ala de Comunidade, e só 
procurar os responsáveis de ala, a 
partir das 19h, com uma foto 3 x 4, 
xerox da identidade, comprovante 
de residência e taxa de inscrição.

O tradicional ensaio técnico 
conta com a parceria da Prefeitura 
de 

Belford Roxo. O enredo da 
agremiação para 2020 será “Marta 
do Brasil – Chorar no começo para 
sorrir no fim.”, do carnavalesco 
Jorge Caribé, que é uma homena-
gem à mulher brasileira exempli-
ficada pela maior artilheira de fu-
tebol do mundo, a jogadora Marta 
da Silva.

hoje tem ensaio 
de rua da Inocentes 

em Belford roxo!
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Belford roxo entrega CTs a guardas 
Durante o evento será ministrada uma palestra sobre oportunidade 
de primeiro emprego, mercado de trabalho e empreendedorismo

parceria 

 RAFAEL BARRETO/PMBR
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Folias de reis participam de  encontro em Belford roxo
DIVULGAçãO

A S e c r e t a r i a 
de Segu-
rança Pú-

blica e Mobilidade 
Urbana, em parce-
ria com a Secreta-
ria Municipal de 
Trabalho, entrega 
hpje, às 10h, as 
carteiras de traba-
lho de 120 guardas 
mirins, que fina-
lizaram o primei-
ro ciclo do curso 
da guarda mirim, 
que serão inseridos 
em um cadastro do 
programa Jovem 
Aprendiz. Durante 
o evento será mi-
nistrada uma pales-
tra sobre oportuni-
dade de primeiro 
emprego, mercado 
de trabalho e em-
preendedorismo.

GuaRda 
MiRiM

Idealizado pela 
Divisão de Plane-
jamento e Projetos 
da Guarda Muni-
cipal, em conjunto 
com as Secretarias 
Municipal de Se-
gurança Pública e 
Mobilidade Urba-
na e de Assistência 
Social e Cidadania, 
o curso para os 225 
agentes da Guarda 

Mirim acontece de 
segunda a quinta, 
nos turnos da manhã 

e tarde. Os alunos 
participam de ofici-
nas de informática, 

ética e cidadania, 
prevenção à depen-
dência química e a 

violência escolar, 
noções de direito, 
defesa civil, inglês, 

Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente 
(ECA).

Belford Roxo se-
diou a 12º edição 
do Encontro de 
Folias de Reis. A 
Prefeitura, através 
da Secretaria de 
Cultura, é parceira 
do evento há três 
anos, onde se apre-
sentam mais de dez 
folias de várias re-
giões do Estado 
do Rio de Janei-
ro como Valença, 
Mesquita, Vassou-
ras, Guapimirim, 
Paracambi, Duque 
de Caxias  Belford 

Roxo, mantendo 
de pé a tradição da 
mensagem do nas-
cimento do menino 
Jesus e a visita dos 
três Reis Magos.

Uma multidão 
acompanhou as 
apresentações que 
começaram no 
bairro Areia Bran-
ca e seguiram até a 
Praça do Cruzeiri-
nho, em Nova Au-
rora. “A decoração 
estava bem capri-
chada e o núme-
ro de pessoas foi 

maior do que es-
perávamos. Como 
as apresentações 
acontecem o dia 
todo, a rotativida-
de é intensa”, des-
tacou o secretário 
municipal de Cul-
tura, Bruno Nu-
nes. Belford Roxo 
possui um grupo 
de Folia de Reis 
chamado Estrela 
D’Alva, comanda-
do pelo presiden-
te Lucas de Moura 
Cruz. Sua base é 
em Areia Branca.

Bolsonaro anuncia reajuste do mínimo 
O presidente Jair Bol-

sonaro (foto) anunciou 
ontem o valor do novo sa-
lário mínimo de R$ 1.039 
para R$ 1.045, a partir de 
1º de fevereiro. O anúncio 
foi feito em uma entre-
vista coletiva na sede do 
Ministério da Economia, 
onde ele se reuniu com o 
ministro Paulo Guedes. 

De acordo com o presi-
dente, o reajuste será feito 
via medida provisória, ato 
que tem força de lei ime-
diatamente. “Uma reunião 
tranquila, coordenada 
pelo Paulo guedes. Tive-
mos uma inflação atípica 

em dezembro. Não espe-
rávamos que ela fosse tão 
alta assim. Foi basicamen-
te da carne, e tínhamos 
que fazer com que o valor 
do salário mínimo fosse 
mantido. Então, ele passa, 
via medida provisória, de 
R$ 1.039 para R$ 1.045 a 
partir de 1º de fevereiro”, 
afirmou o presidente.

O objetivo com a me-
dida é evitar perdas infla-
cionárias. Isso porque, ao 
fixar o valor do salário mí-
nimo em R$ 1.039, o go-
verno se baseou na proje-
ção do mercado financeiro 
para o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor do 
ano passado. O INPC ser-
ve de base para o cálculo 
do salário mínimo.

Na semana passada, po-
rém, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) informou que 
o INPC ficou em 4,48%, 
acima do percentual pre-
visto. Com isso, na práti-
ca, o reajuste do mínimo 
para R$ 1.039 ficou abai-
xo da inflação.

Para o Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), o valor do mí-
nimo serve de referência 

Secretário Bruno Nunes prestigiou o Encontro de Folias de Reis. O En-
contro de Folias de reis atraiu um bom público em Belford Roxo

para 49 milhões de pes-
soas. Segundo o ministro 
Paulo Guedes, o “espíri-
to” do anúncio é garantir 
o poder de compra. “O 
presidente manteve esse 
espírito. O presidente já 

tinha aumentado em R$ 2 
em janeiro acima da infla-
ção para pagar justamente 
um erro cometido no ano 
passado. A inflação veio 
um pouco acima também 
(do esperado) e (o salá-

rio mínimo) ficou R$ 2 
abaixo no ano inteiro (de 
2019). Para não repetir 
isso, o presidente falou: 
‘Vamos já corrigir a partir 
de fevereiro’”, declarou 
Guedes.

    uma turma de 120 guardas mi-
rins serão inseridos no cadastro 
do programa Jovem aprendiz

REPRODUçãO
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Prefeito Carlos Vilela assinou termo de adesão ao Alvará Automatizado que emitirá documento 
em 44 minutos para MEIs, micro e pequenas empresas que realizem atividades de baixo risco 

Queimados desburocratiza processos 

Um dos operadores do Rio, ex-governador Sérgio 
Cabral (MDB), afirmou em depoimento que o ex-gover-
nador Luiz Fernando Pezão recebia ‘mesada de propina’. 
Sérgio de Oliveira Castro se tornou delator da Lava Jato. 
O Ministério Público Federal (MPF) estima que o suces-
sor  de Cabral tenha embolsado R$ 40 milhões. 

A Secretaria da Polícia Militar do Rio de Janei-
ro divulgou ontem o balanço operacional de 2019, 
com destaque para o número recorde de prisões e 
apreensões de armas. Foram 35.415 prisões de cri-
minosos e 8.400 armas de fogo apreendidas, entre 
as quais 505 fuzis consideradas armas de guerran. 

O ano eleitora chegou com sua metralhadora giratória 
contra aqueles políticos que só aparrecem na porta do elei-
tor para pedir votos. Aliás, esse velho método conhecido 
por quem já anda escaldado de ouvir promessas que nun-
ca são cumpridas, é um prato cheio para o humor ácido, 
como o deste flagrante. Ele traduz com exatidão o que 
políticos inescrupulosos costumam fazer no período pós-
-eleição: hibernam a quatro anos. 

o humor ácido contra políticos 

Cabo eleitoral I
Mesmo tendo os direitos po-

líticos cassados por oito anos, 
a partir de 2018, o ex-prefeito 
de São João de Meriti não quer 
ficar fora da redoma política. O 
moço já anunciou que desenha 
articulações para a sucessão em 
Magé em favor do pré-candida-
to Ricardo Correia de Barros, o 
Ricardo da Karol. 

Mediação Iv
De autoria do Senado, tramita 

na Câmara dos Deputados o Pro-
jeto de Lei 6004/19 que autoriza 
explicitamente o uso de recursos 
de áudio e vídeo para viabilizar 
processos de mediação à distância 
envolvendo questões de família 
ou sucessões.  Mediação é a ativi-
dade técnica exercida por terceiro 
imparcial sem poder decisório. 

A denúncia apresentada pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) em dezembro contra o 
presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), Felipe 
Santa Cruz, foi rejeitada pela 
Justiça Federal de Brasília. Ele 
foi acusado de caluniar o minis-

tro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro.

Na denúncia, o procurador 
Wellington Divino Marques de 
Oliveira pedia o afastamento 
de Santa Cruz do cargo. Para o 
MPF, o presidente da OAB teria 
caluniado Moro em entrevis-

ta ao jornal Folha de S.Paulo, 
concedida em julho do ano pas-
sado, e de agir como “militante 
político”.  

Na entrevista, Santa Cruz 
afirmou que Moro “usa o car-
go, aniquila a independência da 
Polícia Federal e ainda banca o 

chefe de quadrilha ao dizer que 
sabe das conversas de autorida-
des que não são investigadas”. 
Ele fez referência à Operação 
Spoofing, da Polícia Federal, 
responsável por investigar a in-
vasão de celulares de autorida-
des da República.

denúncia contra santa Cruz é rejeitada pela Justiça 

DIVULGAçãO/LUIS HENRIQUE VICENT

DireTo ao poNTo

A falta de educação de muitos 
cidadãos desenha o cenário do 
flagrante desta imagem registra-
da por um morador do bairro do 
Éden. De acordo com ele, uma 
grande quantidade de lixo se 
acumula no córrego que passa 
nas imediações da antiga rodo-
viária. Além de deixar a cidade 
mais feia e suja, o descarte do 
material obstrui o escoamento de 
água da chuva, o que irá provocar 
alagamentos e muitos transtoros. 
Enfim, todos acabam pagando a 
conta. Lamentável! 

nos bairros

Flagrante de falta de educação em são João de Meriti 
horahmunicipios@gmail.com
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ex-ministro de dilma consegue 
emprego em Maricá

O ex-deputado Celso 
Pansera, que comandou 
o Ministério da Ciência 
e Tecnologia no segun-
do mandato da presi-
dente Dilma Roussef, 
ganhou um emprego 
na Prefeitura de Mari-
cá, cidade governada 
pelo petista Fabiano 
Horta. Celso foi nome-
ado através da Portaria 

002/2020 para o cargo 
de presidente do Ins-
tituto de Ciência, Tec-
nologia e Inovação de 
Maricá (ICTIM), cria-
do, segundo o prefeito 
da cidade, para prepa-
rar o município para o 
pós-sal, “quando a ci-
dade deixar de receber 
capital dos royalties do 
petróleo”.

Contas aprovadas II
Em 2018, mesmo com duas 

contas de gestão reprovadas 
pelo Tribunal de Contas do Es-
tado e pela Câmara de Vereado-
res (as dos exercícios de 2015 e 
2016), Sandro ainda disputou 
um mandato de deputado fede-
ral. Ele teve 14.752 votos, que 
não foram computados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral.

Transitado em julgado III
É que a Justiça Eleitoral 

justificou a medida informan-
do que em processo transitado 
em julgado, havia indeferido 
o registro de candidatura de 
Sandro Matos. Fora da vida pú-
blica desde o dia 1º de janeiro 
de 2017, Matos está operando 
na iniciativa privada, operando 
atualmente na indústria gráfica.

 DIVULGAçãO/PMQ

Para desburocra-
tizar processos 
e incentivar o 

empreendedorismo em 
Queimados, a Prefei-
tura aderiu ao Alvará 
Automatizado na últi-
ma segunda-feira. Em 
reunião realizada no 
gabinete do prefeito 
Carlos Vilela, repre-
sentantes do Sebrae 
Rio e da Junta Comer-
cial do Estado do Rio 
de Janeiro ratificaram 
a novidade, que via-
biliza a emissão do 
documento em apenas 
44 minutos para MEIs, 
micro e pequenas em-
presas que realizem 
atividades de baixo 
risco. 

“Estamos trabalhan-
do e discutindo medi-
das que simplifiquem 
os processos de aber-
tura e legalização de 
empresas e estimulem 
o ambiente dos pe-
quenos negócios na 
cidade”, ressaltou o 
prefeito Carlos Vilela 
ao lado do secretário 
municipal de Desen-
volvimento Econômi-
co, Luis Claudio Se-
reno, do presidente da 
JUCERJA, Vitor Hugo 
Feitosa Gonçalves, e 
do coordenador do Se-
brae Baixada Flumi-
nense I, Willians Bap-
tista Dias. 

De acordo com o 
Sebrae, o principal di-
ferencial da automa-
tização do alvará é a 
entrega do documento 
em até 48 horas, já in-
cluídas neste prazo a 
constituição da empre-
sa e a resposta da con-
sulta de viabilidade 
locacional pela prefei-
tura, para as atividades 
de baixo risco. Após 
este prazo, será emiti-
do o documento de al-
vará e o empreendedor 
terá até 30 dias para 
pagar a taxa. Essas me-
didas estão alinhadas à 
MP da Liberdade Eco-
nômica, que visa me-
lhorar o ambiente de 
negócio no país, por 
meio da desburocrati-
zação de processos e 
obrigações, garantin-
do o livre exercício da 
atividade econômica.

Além disso, Quei-
mados conta também 
com a Sala do Empre-
endedor. Localizado 
na Rua Dra. Sucena 
Geara, 90, Centro, o 
espaço funciona das 
9h às 16h e conta com  
um ambiente diferen-
ciado para atender os 
empreendedores e mi-
croempresários, bem 
como sua formaliza-
ção em até 48 horas 
(de acordo com a pre-
conização do Decreto 
Municipal do Alvará 
Digital, seja ME, EPP 
e MEI).

Carlos Vilela com represen-
tantes do Sebrae Rio e da Junta 
Comercial do RJ
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A poucos dias da estreia no 
Campeonato Carioca, os 
torcedores do Bangu vão 

conhecendo os novos reforços 
para a temporada. Mais dois atletas 
estão integrados ao grupo alvirru-
bro: o lateral-direito Raul, 22 anos, 
e o meio-campista Diego Luis, 29. 
O primeiro chega do Corinthians, 
enquanto o segundo teve o Sertão-
zinho-SP como o seu último clube.

RauL JOSé
Natural de Cascavel, Paraná, 

Raul José Cardoso, ou simples-
mente Raul, fez toda a base no 
Grêmio, onde ficou durante 10 
anos e acumulou convocações 
para a Seleção Brasileira, nas cate-
gorias sub-17 e sub-20. Em 2018, 
ele se transferiu para o Figueiren-
se-SC e conquistou o Campeonato 
Catarinense. O atleta atuou pelo 
Corinthians em 2019 e, agora, irá 
defender a equipe de Moça Bo-
nita. Confiante, o lateral-direito 
destaca as competições nacionais 
pela frente e faz um balanço da 
pré-temporada. “Avalio a oportu-
nidade do Bangu como muito boa. 

A intenção de todo grupo é colocar 
o clube bem no cenário nacional 
novamente, aproveitando as opor-
tunidades que teremos em 2020. 
Pudemos ter um bom período de 
trabalho em Pinheiral, tivemos 
uma boa crescente na parte física 
e pudemos ganhar ritmo em jogos-
-treinos. Vejo uma equipe bastante 
coesa, com um conjunto de quali-
dade e capacitado - diz Raul. Ele 
continua deixando uma mensa-
gem ao torcedor.

“Estou muito feliz em estar 
aqui. É uma honra vestir a camisa 
do Bangu, que é pesada e bastan-

te reconhecida. Espero, junto dos 
meus companheiros, reacender a 
paixão do torcedor, buscando fazer 
com que o Bangu volte a ser o que 
foi um dia. Essa é a minha linha de 
pensamento e tenho certeza que 
conquistaremos isso com o apoio 
dos torcedores, trabalhando sério e 
com muita dedicação”.

diEGO LuíS
Para o setor de criação, chega 

Diego Luis. Formado no XV de 
Piracicaba, ele estava no Sertãozi-
nho-SP e acumula passagens por 
União Barbarense, Patriotas-COL, 

Tupi-MG e Boa Esporte-MG. O 
meia faz coro às palavras de Raul, 
exalta a história alvirrubra e co-
menta sobre as características 
do time treinado por Eduardo 
Àllax.

“Quando recebi o convite 
para jogar no Bangu, não pensei 
duas vezes. É um clube de tra-
dição, com uma camisa muito 
pesada. Aceitei o desafio com 
felicidade e estou preparado. 
Será um ano recheado de com-
petições, conheci bem meus 
companheiros e temos tudo para 
termos uma grande temporada. 

Fizemos uma boa pré-tempora-
da em Pinheiral, todos deram o 
máximo e a equipe está pronta 
para iniciar a competição. Esta-
mos com uma equipe que tem 
tudo para encaixar, que é forte, 
rápida e com uma boa técnica”.

O Bangu treinará esta semana 
no CT Olímpico de Deodoro, na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. A 
equipe de Moça Bonita estreará 
na Taça Guanabara às 16h do 
domingo (19), em São Januário, 
contra o Vasco da Gama.

(Fonte: Assessoria de Im-
prensa /Bangu)

RAPHAEL SANTOS / BAC 

Cartola do Fla segue 
otimista quanto a 

renovação de gabigol
Flu não terá maioria dos reforços
para estrear na Taça guanabara

Técnico Odair Haellmann não poderá contar com atletas que gostaria de 
ter no primeiro jogo

/LUCAS MERçON/FLUMINENSE F.C)

O Fluminense foi 
um dos clubes brasi-
leiros que mais con-
trataram nesta tem-
porada. No entanto, 
nem todos os reforços 
que chegaram nas La-
ranjeiras estarão pre-
sentes na estreia no 
Campeonato Carioca, 
neste domingo, con-
tra a Cabofriense, em 
Bacaxá.

O lateral esquerdo 
Egídio e os volantes 
Henrique e Yago não 
foram regularizados a 
tempo. O prazo para 
a regularização para 
a primeira rodada do 
estadual acabou na 
segunda-feira (13).

Além deles, os ata-
cantes Evanilson e 
Fellipe Cardoso espe-
ram o aval da Federa-
ção do Rio para saber 
se poderão estar em 
campo. No caso de 
ambos, a regulari-

/ ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

“Espero que seja um 
final feliz”, diz Braz so-
bre permanência do ar-
tilheiro na Gávea

O Flamengo trabalha 
para fortalecer o elenco 
nesta temporada, mas 
ainda busca a renovação 
de contrato do atacante 
Gabigol. O vice de fu-
tebol, Marcos Braz, se 
mostrou otimista quanto 
a permanência do joga-
dor na Gávea. “Tivemos 
uma reunião muito boa. 
Avançamos na negocia-
ção. Eu acredito que até 
a próxima semana tere-
mos o final. Espero que 
seja um final feliz”, dis-
se.

Enquanto Gabigol 
não decide se permane-
ce, os rubro-negros ne-
gociam com a Fiorentina 
o empréstimo do atacante 
Pedro. Marcos Braz foi 
mais comedido ao falar 
sobre a possibilidade do 
ex-jogador do Fluminen-
se chegar ao clube. “Con-
tinua no início das nego-
ciações. Muito no início. 
A gente conta com a 

boa vontade do atleta, de 
uma retomada na carreira 
aqui no Brasil. Estamos 
aguardando. Acho que é 
prudente esperar a ma-
nifestação do seu clube. 
Precisamos esperar como 
vai ser a negociação entre 
o atleta e o clube, porque 
ele foi para lá há pouco 
tempo. Com certeza estão 
dirimindo algumas ques-
tões”, declarou.

 O Rei da Améri-
ca aceitou reduzir 
salário pedido no 
início das conver-
sas

À espera da estreia, Banguzão 
confirma mais dois reforços 

Taça gb

 Formado no Grêmio, Raul 
(E) defendeu a Seleção Brasi-
leira na base; diego Luis tem 
experiências no futebol minei-
ro e paulista

zação só depende de 
questões burocráticas. 
Somente os volantes 
Caio Paulista e Hud-
son estão regulariza-
dos para o confronto 

contra a Cabofriense.
Além dos reforços 

que não poderão jogar, 
o técnico Odair Hell-
mann não terá também 
o zagueiro Nino, que 

está com a Seleção 
sub-23 para disputar 
o Pré-Olímpico, além 
do meia Ganso, que 
cumpre suspensão do 
Estadual passado.
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voTa brasil!

As Eleições 
Municipais de 
2020 só ocor-

rerão em outubro, mas 
a contagem regressiva 
para o dia da votação 
começou no fim do ano 
passado, com a apro-
vação e a publicação 
das resoluções do Tri-
bunal Superior Eleito-
ral que normatizarão o 
pleito, após sanção da 
ministra-presidente, 
Rosa Weber. As etapas 
do processo eleito-
ral estão descritas no 
cronograma previsto 
na Resolução TSE nº 
23.606/2019, que es-
tabelece, mês a mês, 
as datas do Calendário 
Eleitoral.

Segundo a Resolu-
ção, a partir do dia 1º 
de janeiro as pesquisas 
eleitorais devem ser 
registradas, até cinco 
dias antes da divul-
gação, no Sistema de 
Registro de Pesquisas 
Eleitorais (PesqEle) 
da Justiça Eleitoral. A 
norma também proíbe, 
a partir dessa data, a 
distribuição de bens e 
valores pela Adminis-
tração Pública, a exe-
cução de programas 
sociais por entidade 
vinculada a pré-candi-
dato e a realização de 
publicidade de órgãos 
públicos com custos 
superiores à média 
dos gastos no primeiro 

semestre dos últimos 
três anos.

JaNELa 
ELEiTORaL

A chamada janela 
eleitoral, período em 
que vereadores podem 
mudar de partido para 
concorrer à eleição 
(majoritária ou pro-
porcional) de outubro 
sem incorrer em in-
fidelidade partidária, 
ficou fixada de 5 de 
março a 3 de abril. 
Também em abril, no 
dia 4 – seis meses an-
tes do pleito – esgota-
-se o prazo para que 
novas legendas sejam 
registradas na Justiça 
Eleitoral a tempo de 
lançarem candidatos 
próprios às eleições. 
Além disso, até o dia 
4 de maio, aqueles 
que desejam concorrer 
na eleição devem ter 
domicílio eleitoral na 
circunscrição na qual 
desejam concorrer e 
estar com a filiação 
aprovada pelo parti-
do. Por fim, o dia 4 de 
maio é o fim do prazo 
para que detentores 
de mandatos no Poder 
Executivo renunciem 
aos seus cargos para 
se lançarem candida-
tos.

PRazO FiNaL 
PaRa ELEiTORES
Para os eleitores, 6 

de maio é uma data 
muito importante: é 
o último dia para que 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 Ministra Rosa Weber presidirá o TSE até maio próximo, quando terminará seu segundo biênio como 
titular da Corte

as principais datas do
Calendário eleitoral 2020
As etapas do processo eletivo estão na Resolução TSE nº 23.606/2019  

TSE DIVULGAçãO

regularizem a sua si-
tuação junto à Justiça 
Eleitoral para pode-
rem votar em outubro. 
Assim, pessoas que 
perderam o recadas-
tramento biométrico e 
tiveram o título cance-
lado, não justificaram 
a ausência nas últimas 
eleições ou ainda dese-
jem alterar o domicílio 
eleitoral têm até esse 
dia para se dirigirem ao 
cartório eleitoral mais 
próximo a fim de resol-
ver suas pendências.

Maio também marca, 
no dia 15, o início da 
arrecadação facultati-
va de doações por pré-
-candidatos aos cargos 
de prefeito e vereador, 
por meio de platafor-

mas de financiamento 
coletivo credenciadas 
na Justiça Eleitoral. Os 
recursos disponíveis 
para o financiamento 
de campanha median-
te o Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanhas (FEFC), 
por sua vez, serão di-
vulgados no dia 16 de 
junho.

Pré-candidatos que 
apresentem programas 
de rádio ou televisão fi-
cam proibidos de fazê-
-lo a partir do dia 30 de 
junho. Já em 4 de julho, 
passam a ser vedadas 
algumas condutas por 
parte de agentes públi-
cos, como a realização 
de nomeações, exone-
rações e contratações, 

assim como transferên-
cias de recursos, entre 
outras.

CONVENçõES 
PaRTidáRiaS

As convenções par-
tidárias para a escolha 
dos candidatos deve-
rão ser realizadas de 20 
de julho a 5 de agosto. 
Também a partir de 20 
de julho, os candidatos 
passam a ter direito de 
resposta à divulgação 
de conteúdo difamató-
rio, calunioso ou inju-
rioso por qualquer ve-
ículo de comunicação 
social. Nesse mesmo 
dia, também é conta-
bilizada a distribuição 
partidária dos assentos 
na Câmara dos Depu-

tados para o cálculo do 
tempo da propaganda 
eleitoral no rádio e na 
televisão.

Os registros de can-
didaturas devem ser 
protocolados na Justiça 
Eleitoral, via internet, 
até as 23h59 do dia 14 
de agosto. Por meio fí-
sico, os requerimentos 
devem ser protocola-
dos até as 19h do dia 
15. Caso os partidos 
políticos não tenham 
apresentado, dentro 
desses prazos, o reque-
rimento de registro de 
candidatos escolhidos 
em convenção, os pró-
prios candidatos pode-
rão fazê-lo, pessoal-
mente, até o dia 20 de 
agosto.

ProPaganda também na internet
No dia 16 de agosto, 

passa a ser permitida a 
propaganda eleitoral, in-
clusive na internet. Os 
comícios poderão acon-
tecer até o dia 1º de outu-
bro. A divulgação paga, 
na imprensa escrita, de 
propaganda eleitoral e a 

reprodução, na internet, 
de jornal impresso com 
propaganda relativa ao 
primeiro turno serão per-
mitidas até o dia 2. Já a 
distribuição de santinhos 
e a realização de carre-
atas e passeatas podem 
ocorrer até 3 de outubro. 

O horário eleitoral gra-
tuito no rádio e na televi-
são passa a ser veiculado 
de 28 de agosto a 1º de 
outubro.

A Justiça Eleitoral es-
tabeleceu o prazo de 14 
de setembro para que to-
dos os cerca de 500 mil 

registros de candidatura 
esperados para o pleito 
de 2020 tenham sido jul-
gados pelos respectivos 
juízes eleitorais.

Já a partir do dia 19 de 
setembro, candidatos não 
poderão ser presos, salvo 
no caso de flagrante deli-

to. Eleitores, por sua vez, 
não poderão, em regra, 
ser presos a partir do dia 
29 do mesmo mês.

O primeiro turno de 
votação para vereadores 
e prefeitos acontecerá no 
dia 4 de outubro; o se-
gundo turno, caso haja, 

para a eleição de prefei-
tos em municípios com 
mais de 200 mil eleito-
res, ocorrerá no dia 25 do 
mesmo mês. Já o prazo 
para a diplomação dos 
eleitos será 18 de dezem-
bro.

(Fonte: TSE)

Campo do Cacuia recebe ações 
do programa ‘prefeitura presente’
O autônomo Jorge Laureano So-

ares, de 52 anos, ficou surpreso ao 
saber que sua pressão arterial estava 
bastante alta: 18x11. Ele ligou o si-
nal de alerta após passar por uma das 
tendas da Saúde, na terça-feira (14), 
durante mais uma edição do “Pre-
feitura Presente”, que aconteceu no 
Campo do Cacuia, na Estrada de 
Austin. Na quinta-feira (16), a ação 
acontece em Rodilândia, no Terreno 
do Nivaldo, na Rua Cataguáses, em 
frente ao Mercado Princesa, das 9h 
às 15h.

O programa, que também leva 
serviços gratuitos de assistência so-
cial e educação, atendeu centenas de 
moradores, que também buscaram 

atendimento no ônibus de vacina-
ção com cerca de 20 tipos de vaci-
nas diferentes, testes rápidos de he-
patite, sífilis e HIV, agendamento de 
mamografia, aferição de glicemia 
capilar, caderneta do idoso e pesa-
gem do Bolsa Família.

“Fui pego de surpresa. Não sabia 
que minha pressão arterial estava 
tão alta”, disse Jorge Laureano, que 
ainda se cadastrou na Agência Nova 
Iguaçu de Oportunidades para tentar 
voltar ao mercado de trabalho com 
a carteira assinada. “Tenho que me 
cuidar, pois estou comendo muito 
sal e bebendo bastante cerveja. Qua-
se uma caixa por fim de semana. 
Agora vou procurar um médico. Foi 

bom vir aqui e para ter consciência 
que não posso brincar com minha 
saúde”.

Sem fazer um exame de mamo-
grafia há um ano, a doméstica Ne-
dir da Silva Costa, de 56 anos, foi 
atendida no ônibus de vacinação 
por uma médica. Ela conseguiu seu 
encaminhamento para realizar o 
exame. Nedir ainda vai ter acompa-
nhamento médico e realizar exames 
de sangue completo e de urina. 

“Temos que nos prevenir, pois 
o câncer de mama mata muitas 
mulheres. Algumas, quando desco-
brem a doença, ela já está em está-
gio avançado. Não quero entrar para 
essa estatística negativa. Esse tipo 

de programa é importante porque 
os serviços da Prefeitura vão até aos 
bairros”, afirmou Nedir.

Larysse Ribeiro, uma das médi-
cas que participou do “Prefeitura 
Presente”, lembrou que os pacientes 
não deixaram o ônibus apenas com 
o encaminhamento para a realização 
de exames.

“Elas saem daqui também bem 
orientadas, sabendo qual o exame 
que deverão fazer. Notamos que al-
gumas mulheres nunca fizeram uma 
mamografia ou estão há muito tem-
po sem fazer um simples exame de 
sangue”, disse a médica.

SERViçOS 
COMPLEMENTaRES

Quem esteve no Campo do Ca-
cuia ainda conseguiu fazer o cadas-
tramento e recadastramento do Bol-
sa Família e Benefício de Prestação 

Continuada; ID Jovem; agenda-
mento de Carteira de Trabalho, Vale 
Social, cadastramento para Carteira 
do Idoso, caderneta do idoso, reco-
nhecimento de paternidade, além de 
conseguir a isenção de certidões de 
nascimento, casamento e óbito.

Também foi oferecido à popu-
lação o cadastramento no SINE 
(Sistema Nacional de Emprego), 
orientação e consulta de processos, 
procedimentos para liberação de al-
vará para empresas, segunda via de 
impostos e parcelamento de dívida 

ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de 
IPTU para idosos.

O “Prefeitura Presente” também 
ofereceu lazer e educação com o 
projeto “Matemática na Praça”, da 
Fenig. Na área da educação, a crian-
çada participou de contações de his-
tórias, pinturas e recreação.

Já a Superintendência em Vigilân-
cia Ambiental em Saúde (Suvam) 
deu orientações sobre o controle 
de caramujo, cuidados com água, 
prevenção de desastres ambientais e 
orientações contra à dengue.

Morador Jorge Laureano: “Fui pego de surpresa. Não sa-
bia que minha pressão arterial estava tão alta” 

ALZIRO XAVIER / PMNI
NOVA IGUAçU
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Motociclista é morto com 
mais de 10 tiros na Baixada

7Polícia

Editoria de
 Polícia

Crime foi em Vila de Cava quando vítima pilotava moto e foi abordada pelos atiradores em cruzamento 
movimentado do bairro. Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense vai ouvir testemunhas 

assassiNaDo em Nova iguaçu

Um motoci-
clista foi 
e x e c u t a d o 

com pelo menos 10 
tiros, na tarde de on-
tem, em Nova Igua-
çu. O crime ocorreu 
niuma das vias de 
maior movimenta-
ção do bairro Vila 
de Cava: um cruza-
mento próximo a um 
posto de combustível 
. Até o fechamento 
desta reportagem o 
nome da vítima não 
havia sido divulgado. 

De acordo com 
as primeiras infor-
mações, o homem 
pilotava uma moto 
quando foi aborda-
da pelos assassinos, 

que efetuaram os dis-
paros. A Polícia Civil 
não informou quantos 
eram os atiradores e 
também o calibre das 
armas que atingiram a 
vítima, que morreu no 
local. 

Após cerrarem os 
disparos e os assassin-
so fugirem, populares 
acionaram a Polícia 
Militar. Agentes do 
20º BPM (Mesquita) 
estiveram na cena do 
crime e informaram 
a ocorrência à Divi-
são de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF) que realizou 
perícia e liberou a re-
moção. A especializa-
da investiga o crime 
de execução e a moti-
vação, sem descartar 
nenhuma hipótese. 

empresário morre após caro 
colidir em carreta no arco 

Um grave aciden-
te envolvendo um 
carro e uma carreta 
matou o empresário 
Jorge Padula Prefei-
to, de 60 anos, que 
era muito conhecido 
em Queimados. Ele 
colidiu com seu au-
tomóvel na traseira 
de uma carreta no 
Arco Metropolitano, 
na altura de Duque 
de Caxias, por volta 
das 10h.

Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros 
do quartel de Cam-
pos Elíseos foi cha-
mada para fazer o 
socorro, mas Padula 
morreu no local. Se-
gundo informações 
que circulam nas re-

des sociais, a vítima 
era proprietária de uma 
vidraçaria em Queima-
dos, cidade onde nas-

ceu. Padula também 
já tinha se candidatado 
duas vezes a vereador, 
mas não foi eleito. 
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Três suspeitos morreram 
durante uma operação do 14° 
BPM (Bangu) na Vila Aliança, 
em Bangu, Zona Oeste do Rio, 
na tarde de ontem. Moradores 
disseram que um dos mortos 
não teria envolvimento com o 
crime e fizeram protestos no 
entorno da comunidade. Eles 
chegaram a fechar ruas com 
incêndios em pequenos objetos. 

Relatos que circulam em gru-
pos de uma rede social apontam 
que policiais teriam executado 
um jovem na região com um 
disparo à queima-roupa. 

Em nota, a corporação infor-
mou apenas que militares foram 
recebidos a tiros por suspeitos 
de tráfico e houve confronto. 
Ainda segundo a corporação, 
foram apreendidos um fuzil, 

uma pistola, três radiotrans-
missores, uma granada e um 
lança-granadas na ação, que 
teve apoio de um blindado da 
polícia. 

A 34ª DP (Bangu) abriu in-
quérito para apurar os fatos e 
que os policiais envolvidos na 
ação foram ouvidos e tiveram 
suas armas apreendidas e enca-
minhadas à perícia.

pM: ação termina com três 
mortos na Zona oeste do rio

pM apreende 505 fuzis e bate 
recorde histórico em 2019

A Polícia Militar do Rio 
de Janeiro apreendeu 505 
fuzis em todo o ano de 2019 
(foto). O número é o maior 
registrado até hoje. O re-
corde anterior era de 2017, 
quando 382 fuzis foram 
apreendidos. A marca já 
havia sido atingida em se-
tembro. O número total de 
armas apreendidas em 2019, 
segundo a secretaria de Po-
lícia Militar, foi de 8,4 mil.

No ano passado, também 
aumentou a apreensão de fu-
zis em São Paulo. De janeiro 
a novembro de 2019 foram 
apreendidas 200 armas des-
se tipo, enquanto que no 
mesmo período de 2019 fo-
ram 164.

Segundo estimativas da 
Polícia Civil, o Rio é a cidade 
com mais fuzis no Brasil: de 
3 a 3,5 mil dessas armas esta-
riam nas mãos de criminosos, 
conforme mostra o vídeo aci-
ma. A arma poderosa é usada 
por países em guerra ou que 
enfrentam o terrorismo. No 
Rio, passou a fazer parte da 
rotina dos moradores, tanto 
em patrulhamentos de rotina 
quanto em operações poli-
ciais.

Em março, no dia em que 
foram presos Ronnie Lessa e 
Élcio de Queiroz, acusados 
de terem matado a vereadora 
Marielle Franco no Centro do 
Rio em 2018, 117 fuzis M-16 
foram encontrados desmon-

tados em caixas, dentro de 
uma casa no Méier, Zona 
Norte da cidade. Eles eram 
de Ronnie Lessa e estavam 
na casa de um amigo do 
PM reformado, acusado de 
ter atirado contra a verea-
dora.

Segundo o delegado 
Marcos Amin, titular da 
Delegacia Especializada 
em Armas, Munições e 
Explosivos (Desarme), as 
armas eram falsificadas, 
mas funcionavam. O des-
tino das armas é investi-
gado pela Polícia Civil. As 
armas, porém, não entram 
na conta de apreensões da 
PM porque não estavam in-
teiras.

REPRODUçãO

Irmãos eletrocutados são enterrados em sg 
Os corpos do dois ir-

mãos eletrocutados em São 
Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio, foram 
enterrados na tarde de on-
tem no Cemitério São Mi-
guel. Abalados, parentes 
e amigos, disseram que a 
mãe está a base de calman-
tes, o pai também está to-
talmente arrasado. “Eu só 
peço a justiça de Deus, que 
é a melhor de todas. E que 
a justiça dos homens venha 
a ser feita. Nesse Brasil, 
morre todo dia uma crian-
ça praticamente. Onde vai 
parar essa situação? Antes 
era bala perdida, agora é 
isso do fio que caiu”, disse 
a tia Marilene Silva.

Kaio, de 2 anos, recebeu 
uma descarga elétrica de 
um fio de alta tensão que 

Motociclista foi sur-
preendido pelos crimi-
nosos que atiraram 

O carro da vítima bateu na traseira do caminhão 

estava solto. O irmão Kauã, 
de 14 anos, tentou ajudar e 
também foi atingido. Os dois 
estavam em um campo de fu-
tebol com outros três irmãos. 
Apenas Kaio e Kauã ficaram 
feridos.

Moradores de São Gonça-
lo, na Região Metropolitana 
do Rio, afirmam que já ti-
nham denunciado à Enel que 

o fio estava solto há mais de 
1 mês. No entanto, a con-
cessionária que administra 
o fornecimento de energia 
elétrica não tomou providên-
cias. “Dissemos que o que 
a gente precisa deles é que 
consertem o fio solto porque 
tem muita criança lá”, disse 
Rogério Ramos, outro tio-
-avô.

As vítimas morreram após tocarem em fio solto 

REPRODUçãO 
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hemorio convoca para doação 
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seCreTarIa de CoMuNICaçÃo 
soCIal das preFeITuras 

do rIo de JaNeIro 

detran seguro no verão e Carnaval
DIVULGAçãO/DETRAN

governo lança campanha 
‘rJ contra o sarampo’

DIVULGAçãO

A imunização é a única forma de prevenção contra a virose 
agente orienta motociclista sobre os cuidados ao dirigir na estrada

O Hemorio registrou cerca de 82 mil doações de sangue 

O órgão, ligado à Secretaria de Estado de Saúde (SES), convoca os fluminenses a fim de 
evitar a baixa no estoque. A média de queda nessa época é de, aproximadamente, 20%

Cratera engole ônibus e deixa mortos
CHINA - Um ônibus 

caiu em um enorme bu-
raco que se abriu em 
uma rua movimentada 
em Qinghai, provín-
cia da China, na última 
segunda-feira. Seis pes-
soas morreram e 16 fi-
caram feridas. Imagens 
exibidas pela televisão 
estatal chinesa mostram 
o coletivo caindo na cra-

tera, que chegou a cerca 
de 80 metros quadrados 
na cidade de Xining. 

Algumas pessoas se 
aproximaram na tenta-
tiva de ajudar os passa-
geiros. A cratera se abriu 
ainda mais, e elas caíram 
no buraco. Logo depois, 
houve uma explosão. 

As autoridades investi-
gam o caso. As vítimas 

ainda não foram identi-
ficadas, de acordo com 
a agência de notícias 
oficial Xinhua. O ônibus 
foi retirado do buraco 
nesta terça. Incidentes 
como esse são comuns 
no país e são atribuídas 
às obras feitas em ritmo 
frenético, estimulado 
pelo crescimento econô-
mico chinês.

MA MINYAN/CNSPHOTO VIA AP

Ônibus é retirado de cratera em Xining, na província de Qinghai

O período de férias 
escolares, entre 
dezembro e janei-

ro, é preocupante para o 
Hemorio. Por isso, o órgão, 
ligado à Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES), con-
voca os fluminenses para 
doação de sangue a fim de 
evitar a baixa no estoque. A 
média de queda nessa épo-
ca é de, aproximadamente, 
20%.

“Historicamente, regis-
tramos uma queda 20% en-
tre os meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro no nú-
mero de pessoas que con-
tribuem com a doação de 
sangue. O Hemorio pede 
que os cidadãos venham 

ao instituto, que funciona 
todos os dias, das 7h da 
manhã às 18h, para que 
nosso estoque não sofra 
uma baixa. É importante 
lembrar que, além dos do-
entes crônicos que necessi-
tam de sangue, nesta época 
também há um aumento 
no número de acidentes de 
trânsito onde pode haver 
vítimas graves que chegam 
às emergências dos hospi-
tais”, afirmou a chefe do 
serviço de doação, a médi-
ca Maria Margarida Nunes 
Pêssego.

EXpECTATivA é dE 
auMENTO

Só em 2019, o Hemorio 
registrou cerca de 82 mil 
doações de sangue e tem 
a expectativa que em 2020 

este número seja maior. 
O agente educador Car-
los Henrique Souza, de 29 
anos, aproveitou as férias 
neste mês e foi ao hemo-
centro para colocar em prá-
tica uma vontade antiga.

“Há algum tempo tenho 
essa ideia de doar sangue, 
mas como estava sempre 
fazendo tatuagens e é pre-
ciso esperar um ano, não 
conseguia conciliar as da-
tas. É uma iniciativa vá-
lida ajudar quem precisa, 
principalmente nesta época 
em que os estoques podem 
estar mais vazios”, falou 
Carlos.

Doando sangue pela se-
gunda vez, Rita de Cássia 
Pedrosa trouxe uma amiga 
para também repetir o ges-
to. “Quis começar o ano já 

Preocupada com a se-
gurança da população no 
trânsito durante as férias e 
o Carnaval, a Operação De-
tran Seguro intensificou as 
fiscalizações nas ruas des-
de a última segunda-feira. 
O Batalhão de Polícia Ro-
doviária da Polícia Militar 
(BPRv) também reforça as 
equipes do órgão. 

“O projeto faz parte da 
nossa programação de fé-
rias e Carnaval, quando au-
menta significativamente o 
fluxo no entorno das praias 
e dos blocos. Queremos 
que todos se divirtam em 
segurança. E para isso, é 
imprescindível que os veí-
culos estejam em boas con-
dições, desde os ônibus aos 
automóveis particulares”, 
explicou Antonio Carlos 

dos Santos, presidente do 
Detran, acrescentando que 
serão quatro fiscalizações 
por dia, em pontos diferen-
tes do Rio.

 Lançada em abril de 
2019, a operação verifica a 
documentação do veículo e 
do motorista e ainda itens 
indispensáveis para a se-
gurança no trânsito: pneus, 
lataria, vidros, placas de 
identificação, farol, coman-
dos de seta e aferição de 
gases poluentes. Caso haja 
alguma irregularidade, os 
proprietários recebem uma 
notificação e têm sete dias 
para apresentar ao Detran.
RJ a regularização das in-
frações constatadas. Caso a 
reapresentação não aconte-
ça dentro do prazo, as noti-
ficações são transformadas 

em multa, e o veículo rece-
be uma restrição adminis-
trativa. A partir daí, se for 
flagrado em circulação, será 
removido. 

 BaLaNçO 
Em nove meses de atua-

ção, os agentes do Detran.
RJ fizeram 611 operações, 
aplicaram 17.032 autos 
de infração e abordaram 
29.616 veículos. As infra-
ções mais comuns foram 
mau estado de conserva-
ção do veículo (33,66%), 
veículo com licenciamento 
anual em atraso (29.36%), 
conduzir veículo sem CNH 
(7,15%), não portar os do-
cumentos obrigatórios 
(3,75%) e conduzir veículo 
com o lacre de identificação 
violado/falsificado (3,7%).

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) iniciou 
na última segunda-feira 
a campanha “RJ contra 
o Sarampo”, que con-
voca a população entre 
seis meses e 49 anos 
para ser vacinada con-
tra a doença nas unida-
des básicas de saúde. A 
expectativa é que, este 
ano, ocorram no esta-
do mais de dez mil ca-
sos da virose, que, em 
2016, estava erradicada 
no Brasil. A imunização 
é a única forma de pre-
venção.

Para o secretário de 
Estado de Saúde, Edmar 
Santos, o movimento 

antivacina, defendi-
do por alguns grupos e 
propagado em redes so-
ciais, foi um dos fatores 
que culminaram para a 
volta da doença.

“A população preci-
sa se certificar que está 
imunizada. O sarampo 
mata, e a vacinação é 
uma responsabilidade 
com a própria proteção, 
mas também com a da 
família, dos amigos e 
de pessoas próximas. 
Estamos convidando to-
dos a aderirem à campa-
nha, para gerarmos uma 
verdadeira mobilização 
pela saúde do estado do 
Rio de Janeiro”, convo-

ca o secretário Edmar.

FAiXAS ETáRiAS 
O esquema vacinal 

contra o sarampo está 
disponível durante todo 
o ano na rede pública 
de saúde para as faixas 
etárias recomendadas. 
Porém, com a iminência 
do aumento expressivo 
do número de casos, a 
orientação da SES é que 
a população busque as 
unidades básicas de saú-
de o quanto antes para 
receber a dose. Todos 
os municípios do estado 
do Rio de Janeiro estão 
abastecidos da vacina 
que previne a doença.

doando sangue para con-
seguir ter a regularidade 
de três meses, conforme 
a orientação do Hemorio. 

Esta é a minha segunda vez 
e me sinto uma heroína ao 
saber que meu sangue pode 
salvar a vida de alguém. 

Até estou me encorajando 
para me tornar doadora de 
medula óssea também”, 
disse a jovem de 20 anos.

MuNdO
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Amor: momento de 

harmonia para os 

compromissados. A 

sonhada estabilidade 

financeira acaba de ser 

conquistada. Mas procure ficar longe 

do cartão de crédito e frear os gastos. 

Valerá a pena. Uma linda viagem 

à vista. Bom momento no campo 

emocional. Número; 13.

É preciso cuidado com 

tanto entusiasmo. Pode 

ficar feliz, curtir as 

coisas boas e os presentes 

que a vida está dando 

a você. Anime-se. A semana está 

perfeita para caminhadas que arejam 

a mente. O clima à sua volta não 

poderia estar melhor. Cor: violeta. 

Número: 04.

Áries

Elemento: terra. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Escorpião. Regente: 

Vênus. Você vai sentir 

muitas dúvidas neste momento, o 

que pode fazer com que você aja 

impulsivamente. Busque a ajuda de 

pessoas que você confia. Suas ideias 

terão força e clareza. Número: 07.

Touro

Período de felicidade. 

A conjunção 

planetária influencia 

de maneira muito 

positiva a saúde e ativa 

a área de relacionamento. Cuide-

se e prepare-se para ser feliz, pois a 

vida afetiva entrará numa fase mais 

movimentada e satisfatória. Preste 

atenção às finanças. Número: 10.

Gêmeos

Sucesso nos trabalhos 

domésticos e na vida 

sentimental. Espere 

melhor período para 

assinar um documento 

muito importante ou assumir uma 

grande responsabilidade; é que o 

período atual está meio confuso pelos 

acontecimentos. Bom momento no 

campo sentimental.

Câncer

Leão

Um antigo projeto 

poderá ganhar nova 

forma e se tornar 

uma ótima motivação 

para aumentar sua 

produtividade. A 

vida íntima caminhará junto com a 

profissional. Você estará inspirado(a) 

e de bem com a vida. Expanda o 

prazer. Pense no bem de todos. 

Número: 16.

Virgem

Ótimo momento 

para planejar 

mudanças no projeto 

de vida e elaborar 

novos planos de 

trabalho. Os encontros favorecerão 

o desenvolvimento profissional e 

financeiro. Concentre suas forças e solte 

a criatividade. Bom momento no campo 

amoroso. Cor: vinho. Número: 19.

Libra

Tome cuidado para não 

misturar sentimentos. 

Amizade é uma coisa, 

amor é outra. Ter a 

exata noção dessa 

diferença é importante para que você 

não aja de forma precipitada e não 

estrague um bom relacionamento. 

Bom período para o plano profissional. 

Número: 22.

Escorpião

Boa fase astral. Durante 

este período suas 

posturas estarão ainda 

mais fortes. Seu carisma 

está acentuado, muitas 

pessoas estarão à sua 

volta. Aproveite para se projetar no 

trabalho e quem sabe, para descobrir 

um grande amor. Sexualidade muito 

aflorada. Número: 25.

Sagitário

Elemento: terra. 

Modalidade: impulsivo. 

Signo complementar: 

Câncer. Regente: 

Saturno. É da maneira 

como você transmite o que pensa, que 

depende quase tudo. Desânimo, apatia, 

timidez e qualquer coisa parecida 

com “deixa pra lá” não podem existir. 

Número: 28.

Capricórnio

A busca de paz e de 

entendimento devem 

ser suas prioridades. 

O convívio com 

crianças e parentes 

próximos pode 

ajudá-lo(la) a sentir-se mais feliz e 

amado(a). Amigos queridos podem 

estar precisando de você. Ofereça esse 

ombro forte, dê conselhos e ajude.

Aquário

Amor: procure manter 

a harmonia familiar 

ouvindo todos os 

lados. Dedique-se 

à espiritualidade e 

encontrará as respostas que procura. 

Cautela ao fazer planos. Não se pode 

dar um passo maior que a perna. Boas 

vibrações. Bom momento no campo 

afetivo.

Peixes

ATos oFICIAIsquarTa-feira, 15 de janeiro de 2020

Ajude-nos a manter 
a cidade limpa.
 Não jogue lixo 

nas ruas!

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 1.166/2019 - Baseado no parecer da ACI, 
homologo a Licitação nº 004/2019, cujo objeto é o serviço de 
digitalização de documentos, contemplando a digitalização 
dos documentos num volume estimado de 560.000 páginas 
e fornecimento de sistema de gerenciamento eletrônico de 
documentos - GED, com treinamento de 05 (cinco) usuários 
para consulta ao sistema e guarda de documentos na nuvem, 
pelo período de 06 (seis) meses, adjudicando este à empresa 
MVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - 
ME, no valor global de R$ 173.300,00 (cento e setenta e três 
mil e trezentos reais).

Em, 14 de janeiro de 2020.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

COnVOCAÇÃO pARA CADASTRAMEnTO 
DE FORnECEDORES

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu, com base no artigo 34 da Lei nº 8.666/93, CON-
VIDA as empresas interessadas a se cadastrarem ou atualizar 
seus cadastros junto ao Cadastro de Fornecedores e Presta-
dores de Serviços deste Órgão que encontra-se permanente-
mente aberto.

A relação de documentos necessários para atualização ou 
novo cadastro poderá ser obtida no site deste Órgão: www.
cmni.rj.gov.br. 

ATEnDiMEnTO

LOCAL: Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 – 2º 
andar
Centro – Nova Iguaçu – RJ.
HORÁRiO: de 09:00 às 18:00 horas, de 2ª à 6ª feira.
TELEFOnE: 2667-4124 – ramal 123.

Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2020.

Alessandro José de Oliveira Machado
Presidente da Comissão de Licitação
da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO N° 03 AO CONTRATO Nº 
008/2017
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Biota Construções e Transportes Ltda EPP
03 - Objeto: Termo de aditamento de rescisão ao contrato de loca-
ção de 02 caminhões de hidrojatamento combinado de alta pressão 

e sucção à vácuo, um caminhão tanque e um caminhão caçamba 
com um servente de apoio para o perímetro urbano do município 
de Porto Real
04 - Embasa/Modalidade: Art. 79, XII, da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 1888/2017
06 - Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2020

As partes estabelecem a rescisão do contrato 008/2017 a partir da 
presente data.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

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 

14 DE JANEIRO DE 2020. PuBLICADO EM 
15/01/2020 – CÓD-PMBR 009.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº0217/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar de 16 de janeiro de 2020, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ROSELITA APARECIDA CRuZ DE 
SOuZA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº0218/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar de 16 de janeiro de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA
ADRIANA DA COSTA DE SOuZA
NILTON GuSTAVO DA SILVA ROChA 
SÉRGIO PEREIRA RODRIGuES 

PORTARIA Nº0219/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ELIENE MOREIRA DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0220/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROSEMARY VILLAS BOAS DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0221/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SuELEN CORREA DE MEDEIROS, do cargo em co-
missão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Se-
cretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº0222/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, GILBERTO CAMPANhA DE SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0223/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LEANDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0224/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SIMONE DO NASCIMENTO SILVA, do cargo de Diretor 
da Creche Municipal Tania Maria da Silva Lima, símbolo 
CC-7, da Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0225/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PRISCILA SILVA SChNEIDS, para exercer o cargo de 
Diretor da Creche Municipal Tania Maria da Silva Lima, 
símbolo CC-7, na Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0226/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PRISCILA SILVA SChNEIDS, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal Educação.

PORTARIA Nº0227/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ThAIS PARENTE FERREIRA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0228/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ALDO PORTO DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0229/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PALOMA DE SOuZA LINS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0230/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CREMILSION MENDES DA SILVA, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secre-
taria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0231/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FABIO JuLIO DE MESQuITA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0232/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LuCIANE ROChA DE OZIAS, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0233/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LuCIENE ROChA DE OZIAS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na 
Secretaria Municipal de Educação.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

peIXe CoM açaÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FIlÉ de MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CaNJICa

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

Ingredientes

Modo de preparo

CarapeBa 
grelhada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

PORTARIA Nº0234/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Excluir, EDERSON FREITAS JuNIOR, da PORTARIA Nº 0216/SEMAD/2020, DE 
13/01/2020, publicada no Jornal hora h em 14/01/2020.

PORTARIA Nº0235/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ALVARO MANOEL PERFEITO CAETANO, para exercer 
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº0236/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade urbana.  
ROMuLO DOS SANTOS PEREIRA
DENILSON PEREIRA DA SILVA

PORTARIA Nº0237/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mobilidade urbana. 
VALDEMILSON MENDONÇA DA SILVA
ELIZEu DE MATOS LOPES JuNIOR 

PORTARIA Nº0238/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, REGINA PIAZZA DA SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Segurança Pú-
blica e Mobilidade urbana.

PORTARIA Nº0239/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, BRuNO MAuRICIO MAIA DE CARVALhO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Muni-
cipal de Segurança Pública e Mobilidade urbana.

PORTARIA Nº0240/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conservação.
TERCIO DE LIMA COSTA
DAVID DE SOuZA ARAuJO

PORTARIA Nº0241/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Conservação.
REBECCA DA SILVA CORDEIRO
PABLO ARNALDO DIAS

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº4948/SEMAD/2020 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ: ASSESSOR DE SERVIÇOS II, SÍMBOLO CC-8;
LEIA-SE: ASSESSOR DE SERVIÇOS II, SÍMBOLO CC-11.

NA PORTARIA Nº0215/SEMAD/2020 DE 13/01/2020, publicado em 14/01/2020.
ONDE SE LÊ: ELESON DA SILVA FERNANDES;
LEIA-SE: ELERSON DA SILVA FERNANDES.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

 PORTARIA N.º 041 DE 18 DE MARÇO DE 2010
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor JAIME AMORIM, matrícula 10/14.863 ocu-
pante do cargo de Professor de Geografia, lotado na Secretária Municipal de Educa-
ção - SEMED. O tempo total de serviço de Sendo 7.555(sete mil, quinhentos e cin-
qüenta e cinco) dias, correspondendo a 20(vinte) anos, 08(oito) meses e 15(quinze) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social  - INSS , que integram o processo administrativo nº. 04/5318/2009.A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

         RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado ter saído com incorreção. 

PORTARIA Nº0242/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora TELMA DAS GRAÇAS DA SILVA, matrí-
cula 10/04.751 ocupante do cargo de Enfermeiro, lotado na Secretária Municipal 
de Saúde - SEMuS. O tempo total de serviço de Sendo 3.173(três mil, cento e se-
tenta e três) dias, correspondendo a 08(oito) anos, 08(oito) meses e 13(treze) dias, 

conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, que integram o processo administrativo nº. 04/5262/2019. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº0243/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora RITA DE FÁTIMA DE ANDRADE SILVA, 
matrícula 10/04.643 ocupante do cargo de Enfermeiro, lotado na Secretária Muni-
cipal de Saúde - SEMuS. O tempo total de serviço de Sendo 5.759(cinco mil, se-
tecentos e cinqüenta e nove) dias, correspondendo a 15(quinze) anos, 09(nove) 
meses e 14(quatorze) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pela 
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, que integram o processo administrativo nº. 
04/6617/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº0244/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor MANOEL VIEIRA DE MOURA FILHO, ma-
trícula 10/18.168 ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, lotado na 
Secretária Municipal de Conservação - SEMC. O tempo total de serviço de Sendo 
365(trezentos e sessenta e cinco) dias, correspondendo a 01(um) ano, 00(zero) me-
ses e 00(zero) dias, conforme Certificado de Reservista de 1ª Categoria – Ministério 
do Exercito, que integram o processo administrativo nº. 04/6343/2019. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº0245/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E:
Conceder ao servidor hAMILTON DE SOuZA ROGÉRIO ocupante do Cargo de 
Ajudante de Rastilheiro, matrícula nº 10/19.634, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1073/2012.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

05/01/1997 A 04/01/2002 01/01/2020 a 30/03/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº0246/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:
                             CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ADRIANA APA-
RECIDA DO 
NASCIMENTO

04/022/2020 60/75.724 ASSESSOR DE 
SERVIÇO I 120 13/12/19 a 

10/04/20 

MILENE JORGE 
RODRIGuES 04/8274/2019 25/26.449 GuARDA DE ENDE-

MIAS 120 12/12/19 a 
09/04/20

FABIA MARIANA 
TAVARES DE 
FARIA SILVA

04/8287/2019 60/73.394 ASSESSOR DE 
SERVIÇO I 120 23/12/19 a 

20/04/20

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº0247/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a KARINA SOARES ROSAS, ocupante do Cargo de Enfermeiro, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde – SEMuS, matrícula n.º 10/17.734, ABONO DE 
FALTAS, pelo período de 19/07/2017 a 02/08/2017 02(dois) dias, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/6804/2017. A publicação deste ato visa a cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0248/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
 A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
   
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

BRuNA DOS SANTOS 
MENEZES 04/033/2020 11/25.404 AuXILIAR DE 

ENFERMAGEM 30 21/11/19 a 
19/01/20

CLÉBIO VENÂNCIO DE 
ALMEIDA 04/023/2020 10/19.758 GARI 30 01/01/20 a 

30/01/20

JOSÉ CARLOS SAN-
TOS FERREIRA 04/040/2020 10/18.461 AGENTE DE 

DEFESA CIVIL 30 28/12/19 a 
26/01/20

ISABEL DE BRITO 
MATOS CAMPOS 04/021/2020 25/28.986 ACS 15 16/12/19 a 

30/12/19

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcional.

PORTARIA Nº0249/SEMAD/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito a Portaria Nº5438 de 04 de dezembro de 2019 publicada em 05 de 
dezembro de 2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

          
     RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

                                                        Matrícula nº 60/60.430
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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.



quarTa-feira, 15 de janeiro de 202012 esporTe

Álvaro gaia é o 
novo técnico do 

america 
Ele vem do futebol paulista e está confiante

joTa carValHo
jota.carvalho@yahoo.com

Profissional radicado nas 
divisões de acesso do 
futebol paulista, ele foi 

apresentado ontem a seus no-
vos comandados.

O último trabalho de Gaia foi 
no Mogi-Mirim, em 2018. An-
tes, ele dirigiu Velo Clube, Tau-
baté, Independente de Limeira, 
União Mogi e Guarujá. Fora de 
São Paulo, comandou o Central 
de Caruaru e o Oberkorn, de 
Luxemburgo.

Já com seu novo comandan-
te, o Mecão encara o Fribur-
guense no sábado (18), fora 
de casa, pela rodada inicial do 
Grupo X do Estadual.

Alvaro Gaia conversou com 
o site oficial do clube sobre o 
desafio de ajudar a mudar a rea-
lidade do time no Estadual.

    Site - Como você enca-

rou esse convite para assumir 
o America em meio a um mo-
mento de dificuldade no cam-
peonato?

    álvaro Gaia - É realmente 
um desafio. É uma camisa de 
peso, de muita história, e é pre-
ciso fazer isso valer nos jogos.

   Site - Quais as caracterís-
ticas mais marcantes dos times 
que você dirigiu. O que mais 
você exige de seus atletas?

   Gaia - Sempre procuro 
adiantar a marcação e brigar 
muito pela bola. Na posse dela, 
temos de nos impor e jogar.

   Site - Você trabalhará com 
um grupo de atletas que ainda 
não conhece. Como ganhar ra-
pidamente a confiança do gru-
po?

  Gaia - Temos de encurtar 
as conversas. Da minha parte, 
ser direto e transparente com os 
atletas.

   Site - Que mensagem você 

deixaria ao torcedor americano, 
que está naturalmente angustia-
do neste momento?

Gaia - Estou chegando para 
ajudar. Não tenho conhecimen-
to sobre o grupo, mas podem 
contar com a minha dedicação 
integral. Muitos não me conhe-
cem, mas todos que estão no 
cenário futebolístico passaram 
por alguma equipe que estavam 
em dificuldades como hoje o 
America se encontra. Espero 
de coração manter o clube na 
Série A.

 Divulgação


