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Traficantes tentaram fugir do cerco feito por policiais militares e civis durante operação contra o tráfico de drogas no conjunto de 
favelas e bateram de frente com as viaturas. Na troca de tiros, quatro criminosos morreram, entre eles o chefão da Favela da linha. 
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bala perdida 
na Baixada 
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Projeto de lei obriga a ins-
talação de sistema de câ-
meras em municípios com 
mais de 30 mil habitantes.
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vicente loureiro 
lança livro ‘prosa 

urbana’ no patronato 
em Nova Iguaçu

Cadáver achado 
em latão de lixo 

anna Carolina de Souza Neves, de 8 
anos, estava deitada no sofá da sala de 
casa, ao lado do pai, da mãe e de uma 
irmã, quando foi atingida na cabeça por 
uma bala perdida, no bairro das Três Se-
tas, em Belford roxo. o tiro que atingiu a 
menina entrou pelo telhado de amianto, 
passou pelo forro de pvC, cruzou a por-
ta, e ainda bateu numa parede antes de 
atingir a cabeça da criança e ferir a mãe 
da vítima. 

7

são João de meriti 

segurança 
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Neste sábado (11), o abraço es-
pecial da Resenha vai para Diego 
Valdevino, jornalista dos bons, 
atualmente emprestando sua com-
petência ao setor de comunicação 
da Prefeitura de Nova Iguaçu, ao 
lado de outras feras como Alziro 
Xavier, Fernanda Rodrigues, Ra-
phael Bittencourt...Aquele Abraço, 
Diegão!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Ex-primeira-dama fica mal
Mulher de ex-prefeito fica mal na fita da popu-

lação daquela cidade da Baixada, após o maridão 
corrupto defecar fora do penico, arrasar com tudo 
e meter o pé para não apanhar dos eleitores. É que 
a dona bancou a candidatura do parceiro de cama, 
dizendo nas caminhadas de campanha que o casal 
ficaria na história política do lugar. E ficou! 
****************************************
Cobrada, a dona não teve o que responder

“O que teve de amigas me cobrando não está no 
gibi. Fiquei sem ter o que dizer depois das merdas 
dele. Quando ele sumiu, a campainha lá de casa 
não parou. Até pra dormir ficou ruim. Quem votou 
foi me cobrar e até me xingar”, reclamou a ex-pri-
meira-dama em conversa no shopping com a Vó 
Candinha, agente sênior da coluna.
****************************************
Sem marido, chamou o amante de volta

Vó Candinha, mesmo penalizada com a situa-
ção da amiga, não esconde um segredo: a senhora 
primeira-dama com o sumiço do maridão por al-
gum tempo, não ficou na pista. Reatou com um ex-
-amante e passeou bastante com o que ela chama 
de ‘alfa dois’. “A amiga danadinha não deixou a 
periquita de férias”, disse às gargalhadas. Quando 
a poeira baixou os dois ‘pombinhos’ voltaram a vi-
ver junto, mas em casa longe da cidade esculham-
bada pelo ex-prefeito.

O arquiteto 
e urbanis-
ta Vicen- t e 

Loureiro lança no 
dia 15 deste janeiro, às 
19h, no Centro Social São 
Vicente de Paula, o Patronato 
de Nova Iguaçu, o livro “Prosa 
Urbana”. Endereço: Rua Go-
vernador Portela, 383 – Centro 
- Nova Iguaçu. 

A obra é uma coletânea dos 
melhores artigos publicados 
pelo autor no jornal Extra, su-
plemento Mais Baixada, de 
2013 a 2019. A capa é do artista 
plástico iguaçuano Raimundo 
Rodriguez. No dia do lança-
mento, Vicente participará de 
um bate-papo com o jornalista 
Marlon Brum. O lançamento no 
Rio será no dia 28 de janeiro, às 
19h, na Livraria Travessa, em 
Botafogo.

Vicente Loureiro nasceu 
em Paracambi, mora em Nova 
Iguaçu e trabalha no centro do 
Rio de Janeiro. Nos últimos sete 
anos, registrou em crônicas o 

Medalha do 
Mérito Cultural 
em Nova Iguaçu 

Decretos, publicados do 
Diário Oficial, de ontem, 
10/01/2020, institui o ano de 
2020 como o “Ano do Patri-
mônio Cultural Iguaçuano”, 
e de criação da “Medalha do 
Mérito Cultural. “Parabéns 
prefeito Rogério Lisboa por 
mais este feito que, tenho ab-
soluta certeza, há de constituir 
verdadeiro divisor de águas nas 
políticas públicas de Cultura, e 
especialmente na valorização 
e recuperação do Patrimônio 
Cultural Iguaçuano”, vibra o 
secretário de Cultura da Cida-
de, Marcus Monteiro (foto).

que viu no trajeto casa-trabalho, 
que não é curto. O resultado dessa 
observação sensível e privilegiada 
está no livro “Prosa Urbana”, que 
reúne 125 textos, reflexos de sua 
sensibilidade, olhar e experiência 
de arquiteto, urbanista e gestor 
público.  

Para Jaime Lerner, que assina o 
prefácio do livro, “Não falta ao Vi-
cente o bom humor nos detalhes, 
fruto do olhar cuidadoso de um 
profissional da lida, do dia a dia, 
das soluções.

Segundo Claudio Acioly Jr., 
arquiteto e urbanista da ONU Ha-

bitat, “A prosa urbana de Vicente 
Loureiro é uma preciosidade para 
quem vive, trabalha, pensa e dis-
cute o lugar onde exercitamos 
nossos direitos, descansamos nos-
sas almas, prosperamos como ci-
dadãos, encontramos nossos pares 
e buscamos nossa felicidade cole-
tiva: a cidade”.

Numa linguagem dirigida ao 
grande público, acessível, de fá-
cil assimilação e compreensão, o 
livro traz uma série de crônicas 
curtas e informativas mas profun-
damente questionadoras de temas 
que vão desde o conceito básico 

de cidade, passando pela gover-
nabilidade da metrópole, até os 
caminhos do futuro e os direitos 
do pedestre e de cada cidadão a 
espaços públicos qualificados e 
qualidade de vida urbana.

Fernando Gabeira deixa um 
recado na orelha do livro: “Este li-
vro é importante em qualquer oca-
sião. Mas, no ano em que muitas 
cidades mudarão de prefeitos, e 
novos vereadores e dirigentes vão 
surgir no cenário político, torna-se 
uma leitura obrigatória para quem 
ama sua cidade e quer vê-la mudar 
para melhor”.

Mesquita sediou na quinta-
-feira (9), um momento de ex-
trema importância para a cul-
tura da Baixada Fluminense. 
Aconteceu no Centro Cultural 
Mister Watkins, no Centro da 
cidade, o primeiro encontro 
entre os membros do Fórum 
Permanente de Gestores Pú-
blicos de Cultura da Baixada 
Fluminense e a nova secretária 
de Cultura e Economia Criati-
va do Estado do Rio de Janei-

ro, Danielle Barros. A agenda 
estava marcada para começar 
às 15h e o início foi dado com 
uma apresentação circense. 
Os artistas foram escolhidos a 
dedo. São os professores que 
atuarão na Escola Municipal 
de Artes Chatuba, cujas aulas 
começam neste mês, em Mes-
quita.

“É muito importante esse 
comprometimento do governo 
estadual com a nossa região. 

Danielle está há menos de 40 
dias na função e, mesmo assim, 
já veio conversar conosco. Isso 
mostra que estão olhando para 
a região da Baixada com uma 
atenção especial. E, principal-
mente, que sabem que temos 
muito a oferecer no que diz 
respeito à Cultura”, frisa Kle-
ber Rodrigues, subsecretário 
de Cultura de Mesquita.

No encontro, estavam pre-
sentes representantes de mu-

nicípios como Nova Iguaçu, 
Queimados, Duque de Ca-
xias, São João de Meriti, Bel-
ford Roxo, Nilópolis, Japeri e 
Magé. A intenção foi promo-
ver uma interação entre os 
gestores municipais de cultura 
com a nova secretária estadual. 
Para isso, todos os presentes 
se apresentaram, informando 
seus cargos e suas experiên-
cias. Depois, Danielle passou 
alguns minutos falando sobre 

suas expectativas para a cul-
tura em todo o Estado do Rio, 
incluindo a região da Baixada. 
“A Cultura mexe com a emo-
ção, com a alegria, com o pra-
zer das pessoas. Mas também 
amplia as possibilidades de 
emprego e, com isso, gera ren-
da para o município. Ou seja, 
a cultura, entre outros benefí-
cios, contribui para o desen-
volvimento econômico local”, 
destacou Danielle.
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 Loureiro registrou 
crônicas publicadas 
na imprensa 

a “prosa urbana” 
de vicente loureiro
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alerta para São João de Meriti
TRE informa que mais de 100 mil eleitores correm o risco de perder os títulos por 
não terem feito o cadastramento biométrico obrigatório, que termina em 20 dias 

fora do prazo

 DIvUlGAçãO/AsCOM TRE-RJ

3

antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

prefeito anuncia obras para o parque São José
RAFAEl BARRETO/PMBR

O Tribunal Re-
gional Elei-
toral do Rio 

de Janeiro (TRE-RJ) 
fez um alerta ontem: 
mais de 100 mil elei-
tores de São João de 
Meriti, correm o risco 
de perder os títulos 
por não terem feito 
o cadastramento bio-
métrico obrigatório 
(foto).

De acordo com a 
Justiça Eleitoral, a 20 
dias do fim do prazo, 
que termina em 31 de 
janeiro, os postos do 
mmunicípio têm uti-
lizado em média ape-
nas 60% da capaci-
dade de atendimento. 
Meriti tem hoje 374,2 
mil eleitores registra-
dos no município, e 
73% (274,3 mil elei-
tores)  realizaram a 
biometria.

Caso o Plenário do 
TRE-RJ homologue a 
revisão eleitoral, mais 
de 100 mil títulos po-
derão ser cancela-
dos. Ainda segundo o 
TRE, nas eleições de 
2016, para qualquer 
partido eleger um 
vereador (quociente 
eleitoral) foram ne-
cessários no mínimo 
12.004 votos.

O presidente do ór-
gão, desembargador 
Cláudio Brandão, in-
formou que é preci-
so avaliar a situação 
com cuidado. “Se o 
Colegiado do Tribunal 
aprovar o cancelamen-
to dos títulos, have-
rá uma representação 
menor das áreas da ci-
dade que tiveram bai-
xo comparecimento”. 
disse, acrescentando 

que “é preocupante 
o elevado número de 
eleitores que ainda não 
compareceu aos postos. 
Por isso, começamos a 
tomar medidas para esti-
mular de imediato a ida 
aos postos”, acrescentou 
o magistrado.

IncentIvo
 Para o

 caDastro
Uma das iniciativas 

do TRE-RJ para mudar 
esse quadro foi ado-
tar o agendamento 
com abrangência es-
tadual, que permite 
ao eleitor agendar o 
comparecimento em 
qualquer posto de 
atendimento.

O órgão informou 
que que mesmo que 
encontrem dificul-
dades para agendar 
o atendimento, elei-

tores de São João 
de Meriti, Duque de 
Caxias e Magé, to-
dos municípios da 
Baixada Fluminen-
se, podem compare-
cer diretamente aos 
postos de atendi-
mento.

Os locais foram 
autorizados a reali-
zar o “encaixe”, que 
é quando o eleitor é 
atendido na ordem 

de chegada, de acor-
do com a disponibi-
lidade. Nas eleições 
municipais de 2016, 
havia 368.991 elei-
tores aptos a votar 
em São João do Me-
riti. A votação do 
primeiro turno re-
gistrou o compare-
cimento de 292.293 
eleitores ou 79,2% 
do eleitorado da 
época.

Os moradores do bair-
ro vila Esperança, em 
Belford Roxo, recebe-
ram a visita do prefeito 
Wagner dos Santos Car-
neiro, o Waguinho. A re-
gião fica entre os bairros 
Parque Suécia e Parque 
São José. O prefeito 
conversou e ouviu de-
mandas de moradores, 
que caminharam ao seu 
lado nas ruas do bairro.

Acompanhado do ve-
reador Elvis da Internet, 
o prefeito começou sua 
caminhada pela Rua Na-
tal e a Avenida dos Co-
lonizadores. “O valão 
da Avenida dos Colo-

nizadores está em pro-
cesso de licitação para 
ser canalizado e iremos 
tratar também os bura-
cos. Essa semana ainda 
vai se iniciar o trabalho 
de recapeamento asfál-
tico para levar qualida-
de de vida aos morado-
res. Além disso, vamos 
construir uma escola 
para 900 alunos em San-
ta Tereza”, anunciou o 
prefeito.

A caminhada seguiu 
pelas ruas Riqueza, 
Princesa, Fortuna, Caci-
ra, Cairú até chegar no 
Campo do Pneu, situado 
na Praça José Blumão 

onde o prefeito anun-
ciou mais obras. “Ca-
minhamos nos locais 
onde a população mais 
necessita que o poder 
público chegue. Vamos 
concretar as ruas e para 
o campo licitar para que 
ganhe grama sintética e 
iluminação, levando as-
sim, mais lazer para a 
região”, resumiu Wagui-
nho.

Por fim, a comiti-
va desceu as ruas José 
Adamian, Julio vítor 
e Amaro Aguiar Bran-
dão até chegar na Praça 
Mauá que beira a Estra-
da Manoel de Sá.

Queimados oferece até 10% de desconto
Nada melhor do que co-

meçar o ano economizando 
no pagamento dos tributos 
obrigatórios. E para ajudar 
os contribuintes de Quei-
mados nesta questão, a Pre-
feitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Fazenda 
e Planejamento, está ofere-
cendo descontos no IPTU 
2020 (Imposto Predial e 
Territorial Urbano). Para 
quem pagar até 20 de feve-
reiro, o abatimento será de 
10%; até o dia 20 de mar-
ço, o desconto chega a 5%. 
Entretanto, para receber a 

redução no valor do impos-
to, a quitação deve ser feita 
em cota única.

Para o Prefeito Carlos 
Vilela, a medida é uma for-
ma de incentivar os contri-
buintes e reduzir o número 
de inadimplentes. “O valor 
arrecadado com o IPTU é o 
que nos ajuda a manter os 
serviços públicos da nossa 
cidade em dia. Um exem-
plo disso é a coleta de lixo, 
que funciona rigorosamen-
te em dia. Por isso, é essen-
cial que os moradores efe-
tuem o pagamento dentro 

do prazo, até mesmo para 
evitar que eles sejam ins-
critos em dívida ativa e re-
cebam cobrança judicial”, 
explicou o gestor.

Vale lembrar que os con-
tribuintes têm até o dia 31 
de dezembro para pagar o 
imposto em cota única ou 
parcelado, desde que o va-
lor de cada prestação não 
seja menor que vinte reais. 
Desta forma, não haverá 
descontos e nem acréscimo 
de multas e juros.

O carnê está disponí-
vel no site da Prefeitura 

Prefeito Waguinho e elvis caminharam por diversas ruas da vila esperança. 
o campo do Pneu é uma das poucas áreas de lazer do bairro. 

(www.queimados.rj.gov.
br), na opção ‘serviços’, 
‘IPTU 2020’. É necessário 
ter em mãos a guia do ano 
anterior para preencher os 
campos solicitados. O ser-
viço também é realizado 
gratuitamente no prédio da 
Secretaria de Fazenda (Rua 
Alves, 68, Centro), de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h.

Descontos eM
 outros 

IMPostos
Além do IPTU, outros tri-

butos também terão valores 
diferenciados para paga-

mento antecipado. O ISS 
FIXO (Imposto Sobre Ser-
viço de Qualquer Natureza 
) e a TvEl (Taxa de vis-
toria de Estabelecimento 
Localizado) terão desconto 
de 10% para quem quitar 
até o dia 29 de março. Os 
tributos poderão ser pagos 
em cota única até o dia 30 
de abril (sendo o ISS FIXO 
em 2 parcelas e TvEl em 
3 parcelas conforme calen-
dário fiscal publicado em 
02 de Dezembro de 2019, 
D.O.Q 706) sem redução 
no valor.

A Taxa de Vigilância e 
Fiscalização Sanitária terá 

um abatimento de 10% 
para pagamento à vista até 
30 de abril. O tributo pode-
rá ser parcelado em até seis 
vezes sem desconto.

“Sugerimos aos contri-
buintes e representantes 
que não procurem terceiros 
para resolver seus proble-
mas de tributos, tendo em 
vista que qualquer pessoa 
pode ter acesso aos carnês 
diretamente na sede da sE-
MFAPLAN sem a neces-
sidade de intermediários. 
Teremos o maior prazer em 
atendê-los”, destacou o se-
cretário responsável, Fábio 
Cristiano.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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A Prefeitura informa que a população pode fazer a emissão tanto pela internet, quanto pessoalmente. 
Quem quiser fazer a emissão de forma presencial, pode se dirigir até a Secretaria de Fazenda

Meriti libera guias do IpTu 2020

Dois grandes incêndios no sudeste da Austrália 
se uniram, originando um incêndio gigantesco que 
assola um território equivalente a quatro vezes o 
tamanho da cidade de Nova York. Segundo a agên-
cia de notícias France Press, as autoridades haviam 
alertado para o risco destes incêndios se unirem.

A Companhia de Águas e Esgotos do Esta-
do (Cedae) vai adotar em caráter permanente 
a aplicação de carvão ativado pulverizado no 
início do tratamento da água distribuída pelo 
reservatório do Guandu a grande parte da po-
pulação do Rio de Janeiro. 

Um ônibus da Transporte Blanco, que faz a linha 
Central-Queimadosl, pegou fogo na manhã de on-
tem, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Bel-
ford Roxo, no sentido São Paulo. O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. 
Apesar do susto, ninguém se feriu. As causas do in-
cêndio, estão sendo investigadas.

Ônibus pega fogo na dutra 

Segurança I
Tramita na Câmara dos De-

putados um projeto de lei que 
torna obrigatória a instalação de 
sistema de monitoramento por 
câmeras em áreas públicas de 
municípios com mais de 30 mil 
habitantes. O texto prevê a cen-
tralização do conhecimento ge-
rado por esses equipamentos em 
um sistema nacional integrado.

Temor geral III
A fidelidade dos oito deputa-

dos a Bolsonaro faz surgir outra 
motivação: o temor de não conse-
guir um partido até abril - data li-
mite estipulada pela Justiça Eleito-
ral para que possam se candidatar 
nas eleições deste ano. Se perma-
necerem na legenda, não devem 
ser lançados candidatos pelo PSL, 
que rompeu com Bolsonaro. 

Um grupo de 27 pesqui-
sadores do Brasil, Reino 
Unido, Argentina e Estados 
Unidos descobriu correla-
ção entre a desnutrição das 
mães e a síndrome congêni-
ta do vírus Zika nos bebês, 
que tem na microcefalia 

uma de suas manifesta-
ções. Publicado ontem no 
periódico norte-americano 
Science Advances, o tra-
balho foi dividido em duas 
partes, segundo a professo-
ra do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universida-

de Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), Patrícia Garcez, 
integrante do grupo de es-
tudo. O trabalho foi inicia-
do em 2016 e envolveu, na 
primeira fase, estudos em 
laboratório com animais de 
experimentação. Foi usado 

um grupo que não era sus-
cetível ao vírus Zika, “que 
não causava microcefalia”, 
e um grupo dos mesmos 
animais que eram subme-
tidos a uma dieta com res-
trição de proteína durante a 
gravidez.

pesquisa mostra correlação entre desnutrição materna e microcefalia

DIvUlGAçãO/lUIs hENRIQUE vICENT

dirEto ao poNto

 Um leitor denunciou que o 
dono de um estabelecimento lo-
calizado na Rua Dr. Agostinho 
Porto, está colocando galões de 
lixo na calçada da vizinhança. A 
imagem do flagrante postada nas 
redes sociais mostra a calçada 
coberta de pedaços de madeira 
e móveis velhos, que impedem 
a circulação de pedestres e em-
porgalham a rua. Segundo ele, a 
Prefeitura precisa intensificar a 
fiscalização no trecho e multar 
o responsável pela sujeira e des-
respeito. 

nos bairros

descarte de lixo irregular causa revolta em São João de Meriti 

horahmunicipios@gmail.com
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Saque-aniversário do FgTS pode
quintuplicar crédito consignado

O saque-aniversário, 
modalidade de saque do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de serviço (FGTs) que 
entrará em vigor em abril, 
tem o potencial de quintu-
plicar o volume de crédito 
consignado (com desconto 
no salário) para os trabalha-
dores da iniciativa privada. 
A estimativa foi divulgada 
pela secretaria de Política 

Econômica (sPE) do Mi-
nistério da Economia. De 
acordo com a secretaria, 
o saque-aniversário deve 
criar um mercado de até R$ 
100 bilhões em recebíveis 
de crédito nos próximos 
quatro anos. Os recebíveis 
representam os recursos de 
que os bancos podem se 
apropriar em caso de calote 
do tomado. 

Preço da fidelidade I
Fiel ao presidente Jair Bolso-

naro (sem partido), um grupo for-
mado por oito deputados do PSL 
na Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) acionou a Jus-
tiça alegando que vem sofrendo 
perseguição política da atual di-
reção do partido. Os parlamenta-
res podem perder o mandato em 
caso de desffiliação. 

ame-o ou deixe-o II
O objetivo único do grupo é 

desembarcar do PSL (fragmen-
tado por Bolsonaro) e se filiar ao 
Aliança Brasil, orquestrado pelo 
presidente ou outro partido onde 
possam ser candidatos a prefei-
turas fluminenses. Os deputados 
Dr. Serginho e Filippe Poubel 
lideram o grupo que acusa a le-
genda de perseguição. 

 DIvUlGAçãO/PMsJM

Já estão dis-
poníveis para 
pagamento as 

guias do Impos-
to Predial Territo-
rial Urbano – IPTU 
2020. A população 
pode fazer a emis-
são tanto pela in-
ternet, quanto pes-
soalmente.

Quem quiser fa-
zer a emissão de 
forma presencial, 
pode se dirigir até 
a Secretaria de Fa-
zenda na sede da 
prefeitura (Av. Pre-
sidente Lincoln 
899, Jardim Meri-
ti), ou na unidade 
do Poupa Tempo do 
shopping Grande 
Rio (R. Maria So-
ares Sendas, 111 - 
Parque Barreto). Já 
quem preferir fazer 
a emissão pela in-
ternet, deve acessar 
o site da prefeitura.

As parcelas te-
rão vencimento 
nos dias 31 de ja-
neiro (com 10% de 
desconto), 28 de 
fevereiro (8% de 
desconto) e 31 de 
março (desconto de 
6%) para quem op-
tar pelo pagamen-
to à vista. Já quem 
fizer a opção pelo 
parcelamento, terá 
até 10 vezes para 

pagar. 

Para que 
serve o IPtu?
Este imposto ser-

ve para prover os 
principais serviços 
públicos à popula-
ção, estar em dia 
com ele mantém 
funcionando ser-
viços como saúde, 
educação, sanea-
mento, infraestru-
tura etc. O não pa-
gamento do IPTU, 
além de comprome-
ter o funcionamento 
das atividades, pode 
ocasionar sanções 
ao proprietário do 
imóvel.

Quem tem mais de 
65 anos, ganha até 
dois salários míni-
mos, possui imóvel 
menor que 50 m² e 
teve o requerimento 
aprovado em 2019 
(prazo encerrado 
em setembro), tem 
direito a isenção do 
IPTU 2020.

Compareça à Se-
cretaria de Fazenda 
levando a documen-
tação do imóvel e 
pessoal, para ter seu 
caso analisado por 
nossos servidores.

Para maiores es-
clarecimentos, a 
população pode en-
trar em contato atra-
vés do e-mail: iptu.
f a z e n d a @ m e r i t i .
rj.gov.br

Prefeitura faz campanha para 
incentivar contribuintes a pagar 
o imposto 
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O Flamengo está 
próximo de 
anunciar a per-

manência de Gabigol 
para a próxima tempo-
rada. Ao menos é o que 
indica o jornal Corriere 
dello Sport, da Itália. 
Segundo o periódico, o 
Rei da América aceitou 
reduzir o salário pedido 
inicialmente.

Em um primeiro mo-

mento, Gabriel Barbosa 
queria R$ 25 milhões 
anuais para vestir o 
manto rubro-negro em 
2020. No entanto, com 
o intuito de simplificar 
a negociação, o atacante 
acordou em receber R$ 
18 milhões por ano.

Depois de uma pas-
sagem frustrada na Eu-
ropa, Gabigol expres-
sou o desejo de voltar 
ao velho Continente. E 
existem interessados. 
Segundo a imprensa in-

glesa, West Ham e Chel-
sea estão monitorando a 
situação do atacante.

Porém, a Inter de Mi-
lão, detentora da maioria 
dos direitos econômicos 
do atleta de 23 anos, 
está interessada na con-
tratação de Arturo Vidal 
e, por conta disso, pode 
aceitar a proposta que o 
Flamengo teria feito em 
agosto de 2019, no valor 
de R$ 72 milhões. Esse 
era o quadro até o final 
da tarde de ontem.

PeDro 
PoDe ser 

contrataDo
O Flamengo segue em 

busca de reforços para a 
temporada e pode acer-
tar nos próximos dias 
a chegada do atacante 
Pedro. O jogador de 22 
anos, que está na Fio-
rentina, recebeu propos-
ta de empréstimo dos 
rubro-negros e é espe-
rado no Rio de Janeiro.

Pedro é um desejo 
antigo do Flamengo. 

Cria das categorias de 
base do Fluminense, 
o atacante quase foi 
contratado no meio 
de 2019 pelos rubro-
-negros. No entanto, a 
repercussão negativa 
fez o então presidente 
tricolor Pedro Abad re-
cusar a proposta.

O atacante não vem 
tendo muitas oportuni-
dades na Fiorentina e é 
alvo de Grêmio e Porto, 
que podem interferir na 
negociação com o Fla-

mengo. Mesmo assim, 
o clima é de confiança 
entre os dirigentes ru-
bro-negros.

Um representante 
de Pedro viajará à Itá-
lia visando a libera-
ção do atacante para o 
Flamengo. Caso acer-
te com o jogador, os 
rubro-negros vão ficar 
mais tranquilos quanto 
a ausência de Gabigol, 
que ainda não acertou 
a renovação de contrato 
com o clube.

AlExANDRE vIDAl / CRF

Bruno Moura é o novo 
lateral-direito do Bangu 
para a Taça guanabara

Mecão empata em Friburgo
e segue vivo na Seletiva

atacante Daniel foi um dos que mais lutaram, mas a rede não balançou

MÁRCIO MENEZEs / AMERICA RIO

Tudo igual em 
Nova Friburgo. Em 
jogo valido pela 4ª 
rodada do Campe-
onato Estadual (se-
letiva), o America 
ficou no zero com o 
Friburguense e caiu 
para quarto lugar da 
classificação na Fase 
Preliminar, com seis 
pontos.

Com o resultado, a 
equipe treinada por 
Ney Barreto precisa 
vencer o Nova Igua-
çu, fora de casa, e tor-
cer que Americano e 
Macaé não vençam os 
seus compromissos.

O America traba-
lhou bem o jogo, es-
pecialmente até o 
tempo técnico. Pos-
teriormente, a equipe 
da casa começou a 
criar oportunidades e 
Deola, mais uma vez, 
fez boas intervenções 
nos dois tempos.

 JOãO CARlOs GOMEs / BAC

atleta trabalhou com o 
técnico alvirrubro eduar-
do allax no Boavista

O Bangu segue treinando em 
Pinheiral, Sul Fluminense, visando 
a disputa do Campeonato Carioca. 
Para a temporada, o Alvirrubro ga-
nhou mais um reforço. Trata-se do 
lateral-direito Bruno Moura, de 27 
anos, que estava no Linense-SP. O 
atleta, em sua carreira, acumula pas-
sagem vitoriosa pelo Sampaio Cor-
rêa, quando foi campeão da Copa do 
Nordeste de 2018.

Revelado pelo Angra dos Reis, 
Bruno Moura jogou pelo Nacional-
-POR, Duque de Caxias, Linense, 
Atlético-GO, Cuiabá, Boavista, são 
Bento, além do Sampaio. Pela pri-
meira vez na equipe de Moça Bonita, 
o atleta ressalta o trabalho realizando 
na fase de preparação, projetando 
uma temporada de sucesso. “Estava 
no Boavista no último Campeonato 
Carioca e acabei sendo adversário, 
podendo acompanhar bem o desem-
penho da equipe. Agora estou no 
Bangu e conheço alguns atletas por 
ter jogado contra ou em outros times. 
Estamos com um grupo que vem ga-
nhando corpo nesta pré-temporada, 
com todos trabalhando com serieda-
de e foco. Esperamos alcançar nosso 
objetivos, coletivos e individuais, 
e estrear com o pé direito diante do 

Vasco”, diz o lateral.
Apesar de ser novo no grupo, Bru-

no Mouro já trabalhou com o técnico 
Eduardo Allax e pôde ser companhei-
ro de equipe de atletas como Rodrigo 
Lobão, Rodrigo Yuri, Bruno Boca e 
Thompson. Já entrosado com o time 
banguense, ele fala sobre as suas ca-
racterísticas dentro de campo.

“Sou um jogador de bastante força 
e pretendo ajudar, tanto na marcação 
quanto no ataque. Estou aqui para so-
mar junto com os companheiros, dan-
do o meu máximo. Sou um jogador 
que vou no meu limite, saio exausto 
dos jogos, mas com a consciência de 
que fiz o melhor para a equipe”, fina-
liza Bruno Moura.

No Cariocão, o Bangu estreia con-
tra o vasco da Gama, em são Januá-
rio, dia 19 deste janeiro, às 16h.

 o rei da améri-
ca aceitou reduzir 
salário pedido no 
início das conver-
sas

gabigol e 
Flamengo se 
aproximam de 

renovação

pErto do acErto

Gabigol teria aceitado ganhar 
menos 2 milhões por ano

Friburguense 0 x 0 America

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Eduardo 
Guinle, em Nova Friburgo

Data/Hora: Quarta, 
08/01/2020 – 15h

arbitragem: Maurício 
Machado Coelho Junior

assistentes: Diego Luiz 
Couto Barcelos e Flávio Ma-
noel da Silva

cartão amarelo: Marqui-
nhos do Sul, Lucão, Ander-
son Künzel e Knupp (AFC)

américa: Deola, Thia-
guinho (Paulinho), Lucão, 
Emerson e Rafinha; Tiago 
Corrêa (Knupp), Anderson 
Künzel e Flamel; Bruno Vei-
ga, Daniel e Marquinhos do 

Sul (Felipe Araújo). Técnico: 
Ney Barreto.

Friburguense: Afonso; 
Murillo, Raniel, Bruno e Di-
gão; Diogo Alves, Jorge Luiz 
e Jeffinho (Rodriguinho); 
lucas (Ziquinha), Toshiya 
e Dedé (Vinicius). Técnico: 
Cadão.
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saúdE Na baixada

A secretaria de Saú-
de da Prefeitura 
de Mesquita virou 

o ano de 2020 atenden-
do também aos pacientes 
que precisam de cirurgia 
de catarata. Pelo menos 
60 pessoas já foram enca-
minhadas e metade delas 
será submetida ao proce-
dimento nos dias 13 e 15 
deste janeiro.

O serviço é feito através 
de convênio, firmado em 
dezembro do ano passa-
do, entre o governo Jor-
ge Miranda e o Cisbaf. O 
Centro de Referência em 
Oftalmologia (CEROF), 
na Rua Gervásio, nº 35, 
no bairro de Juscelino, re-
alizará as cirurgias, a par-
tir das 8h da manhã.

De acordo com o diretor 
técnico da secretaria de 
Saúde de Mesquita, Bru-
no Felgueira Salgado, o 
convênio foi firmado em 
dezembro de 2019, com 
o Consórcio Intermunici-
pal de Saúde da Baixada 
Fluminense (Cisbaf), via 
Programa Marque Fá-
cil, com a tratativa de o 
CEROF atender a 30 ci-
rurgias de cataratas por 
mês. “A quantidade po-
derá aumentar”, segundo 
ele, dependendo da dis-
ponibilidade de recursos 
do governo. Até agora, 

60 pessoas já foram en-
caminhadas para o pro-
cedimento. No dia 13 de 
janeiro, os primeiros 15 
pacientes se submeterão 
à cirurgia e no dia 15 do 
mesmo mês, mais 15 pa-
cientes. “Os demais ainda 
passarão por consultas 
pré-operatórias, antes de 
serem submetidas ao pro-
cedimento”, explica Bru-
no.    

Para o secretário de 
Saúde de Mesquita, Dr. 
Emerson Trindade, o 
atendimento a quem pre-
cisa de cirurgia de catara-
ta, representa a ampliação 
dos serviços prestados 
pelo governo Jorge Mi-
randa à população do mu-
nicípio. O primeiro passo 
para o encaminhamento 
de paciente, segundo es-
clarece o diretor, acon-
tece quando o paciente 
faz consulta em uma das 
unidades de saúde do mu-
nicípio, em qualquer dia 
da semana.  A partir daí o 
encaminhamento é feito 
para o setor de oftalmolo-
gia da secretaria de Saú-
de, situado na Policlínica 
Municipal Celestina José 
Ricardo Rosa, que fica na 
Avenida União, nº 676, no 
bairro Santa Terezinha. 
Após avaliação médica, o 
paciente é orientado a se 
dirigir ao Polo de Regula-
ção para agendamento da 
cirurgia.           

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

oftalmologista Denis alcântara valentim mede pressão do olho, de fundo de olho e de refração de um paciente

prefeitura de Mesquita começa 
cirurgias de catarata em convênios 
 Secretaria de Saúde amplia serviços prestados à população

 MIChAEl AlvEs/PMM 

valor pago a mais por dpvaT tem 
reembolso a partir do dia 15

A seguradora lí-
der informou ontem 
(10) que começará a 
devolver na próxima 
semana os valores 
cobrados a mais de 
proprietários de ve-
ículos que fizeram o 
pagamento do segu-
ro DPVAT (Danos 
Pessoais por veícu-
los Automotores de 
Vias Terrestres). O 
reembolso começa-
rá a ser feito no dia 
15 deste mês. A ini-
ciativa ocorre após o 
presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias 
Toffoli, ter voltado 
atrás e derrubado 
sua própria liminar, 
que suspendeu a re-
solução do Conselho 
Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) 
que reduziu os valo-
res do seguro obriga-
tório DPVAT.

De acordo com a 
líder, gestora do 
DPVAT, o reembolso 
ocorrerá diretamente 
na conta-corrente ou 

  ação do ministro fez o preço do seguro para motocicle-
tas cair para r$ 12,25 e o de automóveis será r$ 5,21

ABR

na conta-poupança do 
proprietário do veículo 
em até dois dias úteis. 
Para fazer a solicita-
ção, é necessário infor-
mar o CPF ou CNPJ, 
e-mail e telefone do 
proprietário, Renavam 
do veículo, data do pa-
gamento, valor pago e 
dados bancários para 
reembolso. O pedido 
pode ser feito na pági-
na da líder na internet. 
Na tarde desta sexta-
-feira, o site da segura-
dora estava fora do ar.

O calendário de pa-
gamento do DPVAT 
acompanha as datas de 
acerto do IPVA (Impos-

to sobre a Propriedade 
de veículos Automo-
tores), que, na maioria 
dos estados, vence no 
mês de janeiro.

Com a reconsidera-
ção do ministro Toffo-
li, o preço do seguro 
caiu. De acordo com 
a Advocacia-Geral da 
União (AGU), o valor 
do seguro passou a ser 
de R$ 5,21 para carros 
de passeio e táxis e de 
R$ 12,25 para moto-
cicletas, o que repre-
senta uma redução de 
68% e 86%, respecti-
vamente, em relação a 
2019. (Fonte: Agência 
Brasil)

Atividades físicas intensas 
devem ficar suspensas por 
pelo menos um mês.

O resultado da cirurgia 
aparece já no primeiro mês 
após a cirurgia.

A cicatriz leva por volta de 
seis meses até amadurecer 
por completo.

A realização deste tipo de 
cirurgias estéticas deve ser 
efectuada por um especialis-
ta cirurgião plástico e estéti-
co reconhecido, com alguns 
anos de prática, membro da 
Sociedade de Cirurgia Plás-
tica, Reconstrutiva e Estética 
e da Ordem dos Médicos do  

respectivo país. 
E por fim, o procedimen-

to é indicado para crianças, 
adolescentes ou adultos que 
têm (e se incomodam) com 
alguma deformidade na ore-
lha, como, no caso mais co-
mum, a orelha em abano. 
Neste sentido, podem ser 
destacados como principais 
benefícios do procedimento:

aParêncIa MaIs
 HarMonIosa

A otoplastia propicia uma 
aparência mais natural, pois 
gera maior equilíbrio/propor-
ção entre as orelhas e a face.

Dr. renato Palhares é formado em Medicina pela universidade 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/

otoplastia
pós-operatório e Cuidados- parte III

MeLHora Da 
autoestIMa

A otoplastia oferece mais 
do que benefícios estéticos, 
visto que, muitas vezes, o 
incômodo com o formato, as 
proporções ou a posição da 
orelha prejudica a autoestima 
da pessoa.

Melhorar a autoestima 
pode ser muito importante, 
inclusive, no caso de crianças 
que, especialmente quando 
iniciam o convívio com cole-
gas na escola, se tornam alvo 
de brincadeiras e apelidos 
maldosos (devido ao formato 
das orelhas).
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Chefe do tráfico do Chapadão
é morto em operação policial 

7Polícia

Editoria de
 Polícia

Traficante que estava em carro usado para fugir ao cerco no conjunto de favelas da Zona Norte 
morreu com mais três bandidos. Diurante a ação, foram apreendidas três pistolas e duas granadas 

coNfroNto No subúrbio

O traficante que sobre-
viveu ao confronto 
com policiais , na 

manhã de ontem, em um 
dos acessos ao Complexo do 
Chapadão, na Zona Norrte do 
Rio, morreu no hospital Esta-
dual Carlos Chagas (hECC), 
em Marechal Hermes, na 
Zona Oeste, após ser baleado. 

Ele é apontado pela polícia 
como o chefe do tráfico da 
Favela da Linha, localizado 
no conjunto de favelas do Su-
búrbio. Outros três bandidos 
também morreram na trioca 
de tiros. A identificação do 
traficante não havia divul-
gada até o fechamento desta 
reportagem. 

O confronto aconteceu por 
volta das 7h na Estrada do 
Camboatá, na esquina com a 

Rua Fernando lobo, em Gua-
dalupe, durante uma operação 
conjunta do 41º BPM (Irajá) 
e da 31ª DP (Ricardo de Al-
buquerque). A ação, chamada 
Dois Irmãos, tinha como obje-
tivo cumprir mandados de pri-
são de suspeitos envolvidos no 

Menina é morta após ser atingida 
por bala perdida em Belford roxo

Anna Carolina de 
Souza Neves, de 8 
anos, foi atingida na 
última quinta-feira por 
disparo de arma de 
fogo na comunidade 
Parque Esperança, em 
Belford Roxo. A Divi-
são de homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF) abriu inqué-
rito para investigar a 
morte da menina. 

A Polícia Militar in-
fomou que policiais 
que patrulhavam a 
Avenida Joaquim da 
Costa Lima foram cha-
mados por moradores 
para ajudar no socor-
ro à menina, que tinha 
ferimentos causados 
por projétil de arma de 
fogo. Em seguida, o 
pai de Anna Carolina 

de Souza Neves apare-
ceu carregando a vítima 
nos braços até a viatura, 
que levou a criança até o 
hospital Estadual Adão 
Pereira Nunes (hEAPN), 
em Saracuruna, Duque 
de Caxias. 

A direção da unidade 
de saúde informou que 
Anna Carolina não re-
sistiu aos ferimentos e 
morreu na madrugada de 

ontem. Ainda segundo 
a corporação, não havia 
operação do 39º Bata-
lhão (Belford Roxo) na 
região, e agentes realiza-
vam  patrulhamento. 

A secretaria de Estado 
de Vitimização informou 
que estava em conta-
to com os familiares da 
criança e ofereceu auxí-
lio, assistência social e 
psicológica aos parentes.

 REPRODUçãO/REDE sOCIAl
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tráfico de drogas e de armas e 
em roubos de cargas e de veí-
culos.

DeraM De cara 
coM as vIaturas 
De acordo com informa-

ções, a troca de tiros aconteceu 

quando cinco criminosos que 
estavam dentro de um carro de 
cor vinho que tentava fugir da 
operação realizada pelas polí-
cias Civil e Militar no conjunto 
de favelas. Eles deram de cara 
com duas viaturas da PM e 
atiraram; Houve troca de tiros 

e três suspeitos morreram na 
hora. 

O líder do tráfico da Favela 
da linha foi levado ao hECC 
e o quinto criminoso foi preso. 
O comandante do 41º BPM 
(Irajá), o tenente-coronel Vini-
cius Carvalho, durante o con-

fronto, os bandidos tentaram 
jogar uma granada nos poli-
ciais. “O artefato não chegou a 
sair do carro, já que explodiu 
no porta-malas do veículo”, 
contou o oficial que comandou 
a operação ao lado da 31ª DP 
(Ricardo de Albuquerque).

Uma pessoa foi bale-
ada durante um ataque a 
tiros em São João de Me-
riti. Segundo as primeiras 
informações, homens ar-
mados passaram atirando 
de dentro de um carro 
contra pedestres na Rua 
Cândida Pires, em Coe-

lho da Rocha. 
A Polícia Militar con-

firmou que agentes do 
21º BPM foram aciona-
dos para verificar uma 
ocorrência com disparos 
na região. Ao chegar ao 
local, a guarnição foi in-
formada que os morado-

res socorreram a vítima 
ao Posto de Saúde de 
Éden. Em seguida, ela foi 
transferida à UPA Jardim 
Íris. O estado de saúde do 
baleado não foi divulga-
do. O caso foi registrado 
na 64ª DP (São João de 
Meriti). 

Bando atira contra pedestres 
e fere um em São João de Meriti

Corpo é encontrado em latão 
boiando na Baía de guanabara 

Uma equipe do 
Corpo de Bombei-
ros resgatou o corpo 
(foto) de um homem 
que estava dentro de 
um latão que boia-
va na Baía de Gua-
nabara, na tarde de 

ontem. Segundo in-
formações, o cadáver 
foi encontrado por 
um gari sob a ponte 
velha, na entrada da 
Ilha do Governador.  

A vítima, que esta-
va parcialmente car-

bonizada, não havia 
sido identificada até 
o fechamento desta 
reportagem. O caso 
será investigado 
pela Delegacia de 
homicídios da Ca-
pital (DH-Capital). 

o material apreendido 
pelos policiais após o 
confronto com os tra-
ficantes que estavam 
dentro de um veículo 
usado para fugir ao 
cerco feito pelos agen-
tes da PM e da Polícia 
civil próximo ao com-
plexo do chapadão

REPRODUçãO

Motorista é baleado na Br-101, em São gonçalo
Um motorista de cami-

nhão foi baleado quando 
passava pela na Rodovia 
Niterói-Manilha (BR-101 
Norte), na altura de Itaú-
na, em são Gonçalo, na 
Região Metropolitana do 
Rio. O crime aconrteceu 
por volta da 0h de ontem, 
próximo a um posto da 

Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF).

Com um ferimento na 
cabeça, Alison C. Ma-
ciel, de 40 anos, chegou a 
tombar com o veículo que 
dirigia após ser atingido. 
Ele foi levado por bom-
beiros para o hospital Es-
tadual Alberto Torres. De 

acordo com a Secretaria 
estadual de Saúde, o qua-
dro de saúde dele é está-
vel. O caso foi registrado 
na 72ª DP (Mutuá).

Traficante de Belford Roxo roda em Maceió
Apontado como chefe 

do tráfico de drogas das co-
munidades Parque Floresta, 
Caixa D’Água, Casinhas e 
Morro da Galinha, em Bel-
ford Roxo, Marbem Gomes 
de Souza Junior foi preso 
em Maceió, Alagoas, na ma-
nhã de ontem.  A Polícia Ci-
vil informou que o traficante 

tentava expandir a venda de 
drogas naquele estado e em 
Pernambuco, onde também 
cometia roubos.

Ele foi baleado em Reci-
fe e, de lá, socorrido por fa-
miliares para Maceió, onde 
acabou preso. Contra o ban-
dido, havia quatro manda-
dos de prisão. 

ARQUIvO/REDEs sOCIAIs

‘Jegue’ é preso em 
Maceió 

REPRODUçãO
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Coordenadoria de desaparecidos 
do estado vira exemplo pro país

SeCreTarIa de
 CoMuNICaçÃo SoCIal

 do rJ

Inédita no 
país, a Coor-
denadoria de 

Prevenção e En-
frentamento ao 
Desap a r ec imen to 
de Pessoas, criada 
pelo governador 
Wilson Witzel no 
âmbito da Secre-
taria de Estado de 
Desenvo lv imento 
Social e Direitos 
humanos (sEDsO-
DH), completa um 
ano ontem e deve 
servir de inspira-
ção para políticas 
públicas em nível 
nacional. Segundo 
dados do ISP (Ins-
tituto de Segurança 
Pública), de janei-
ro a novembro de 
2019 foram 4.388 
pessoas desapare-

cidas no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Recentemente, o 
trabalho desenvol-
vido no estado foi 
reconhecido pela 
ministra da Mu-
lher, da Família e 
dos Direitos Hu-
manos, Damares 
Alves, com quem 
a coordenadora Jo-
vita Belfort esteve 
em Brasília, repre-
sentando a sEDsO-
Dh. Em seu perfil 
numa rede social, a 
ministra destacou o 
trabalho de Jovita, 
que teve sua filha, 
Priscila Belfort, 
dada como desapa-
recida exatamente 
em 9 de janeiro de 
2004. 

“Em sua luta para 
encontrar a filha, 
Jovita acumulou 
experiência e co-
nhecimento e ago-

ra ajuda famílias 
que passaram pelo 
mesmo drama. A 
servidora vai ser 
colaboradora do 
ministério na busca 
de pessoas desapa-
recidas”,  escreveu 
Damares.

A política de en-
frentamento ao de-
saparecimento de 
pessoas praticada 
pelo Governo do 
Estado do Rio de 
Janeiro fechou o 
ano de 2019 mu-
nicipalizando suas 
boas práticas. “Le-
vamos para luga-
res como São João 
do Meriti, na Bai-
xada Fluminense, 
a experiência com 
ações informati-
vas e capacitação 
aos agentes públi-
cos dos municípios 
para atendimen-
to aos familiares”, 

disse Jovita. Hoje, 
são cerca de 400 
desaparecimentos a 
cada mês no estado, 
sendo 15 por dia 
na Baixada. Diante 
desta realidade, o 
Governo do RJ es-
tuda a implantação 
de uma delegacia 
especializada em 
desapa rec imen tos 
na região.

 novas
 PLanILHas  

Para 2020, de 
acordo com a se-
cretária de Estado 
de Desenvolvimen-
to Social e Direitos 
Humanos, Fernanda 
Titonel, um dos de-
safios é a implanta-
ção de novas polí-
ticas públicas para 
ajudar as famílias 
que enfrentam o 
problema.

“Vamos ampliar a 

política de enfren-
tamento ao desapa-
recimento de pesso-
as, trabalhando não 
só na resposta, mas 
também na preven-
ção”, anunciou.

O subsecretário 
de Promoção, Ga-
rantia e Defesa dos 
Direitos Humanos, 
Thiago Miranda, 
informou também 
que será ampliado 
o atendimento para 
acesso a documentos 
básicos: “Nossa in-
tenção é trabalhar a 
questão da documen-
tação, pois a falta 
dela é uma aliada ao 
sumiço das crianças. 
Vamos trabalhar esse 
acesso nas materni-
dades, nos cartórios.

auDIêncIa 
PúBLIca

Uma audiência pú-
blica para discutir 

o tema foi realiza-
da em novembro de 
2019 na Assembleia  
Legislativa. “Con-
seguimos articular a 
criação de uma Fren-
te Parlamentar na 
Alerj, a fim de tratar 
da temática e propor 
novos projetos de 
lei”, disse ele.

Entre as iniciati-
vas, está uma emen-
da parlamentar para 
criação de um ca-
dastro único de pes-
soas desaparecidas 
no estado. Outra 
emenda poderá criar 
o ‘Alerta PRI’, um 
sistema de alerta 
emergencial de bus-
ca e localização de 
pessoas desapareci-
das semelhante ao 
Alerta Amber, dos 
Estados Unidos, 
que avisa quando 
uma pessoa some e 
divulga seus dados. 

Criada pelo governador Wilson Witzel no 
âmbito da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social e Direitos Humanos (SED-
SODH), órgão completou um ano ontem

A Secretaria de 
D e s e n v o l v i m e n -
to Social e Direitos 
Humanos distribui 
material informativo 
para orientar a po-
pulação sobre como 
proceder em casos 
de desaparecimento 
de parentes. 

Dados no Ministé-
rio Público do Rio 
de Janeiro apontam o 
perfil dos desapare-
cidos: 52% de negros 
e pardos, 38,53% 
entre 18 e 29 anos, 

13,62% entre 12 e 
17 anos, baixa renda. 
Cerca de 400 pessoas 
desaparecem todo o 
mês no estado do Rio 
de Janeiro. A média 
diária é de 10 pesso-
as na capital e 14 na 
Baixada Fluminense. 

coMo PrevenIr 
DesaParecIMento?
Sempre identifique 

crianças, idosos e 
pessoas portadores 
de deficiência com 
pulseiras ou colares 

de identificação, so-
bretudo em locais de 
grande circulação.

Nunca deixe crian-
ças circularem sozi-
nhas em rodoviárias, 
consultórios, centros 
médicos, lojas ou 
banheiros públicos 
nem mesmo por al-
guns minutos.

Procure manter o 
diálogo dentro de 
casa com crianças 
e jovens e procure 
conhecer seus ami-
gos bem como seus 

pais.

 o que Fazer 
quanDo uMa 

Pessoa
 DesaParece?

Registre o desa-
parecimento na de-
legacia de polícia 
de sua região. Entre em 
contato com o Programa 
de Localização e Identi-
ficação de Desaparecidos 
(PLID) do Ministério Pú-
blico do  Rio de Janeiro. 
Procure a Coordenadoria 
de Pessoas Desapareci-

das da Fundação para a 
Infância e Adolescencia 
(FIA). Entre em contato 
com o Disque-Denúncia

Descarte a possibilida-
de de falecimento junto à 
delegacia ou indo direta-
mente ao IML – Instituto 
Médico Legal. Divulgue 
o desaparecimento para 
amigos, familiares, redes 
sociais e veículos de co-
municação

onDe 
Procurar 

aJuDa?

Delegacia de Des-
coberta de paradei-
ros (DDPA) - (21) 
2202-0338 / 98322-
0228 (24 horas)/
Disque –Denúncia: 

(21) 98849-6254 
(254 horas)/Coorde-
nadora de Desapa-
recidos - (21) 2334-
9580 ( de segunda 
a sexta, das 9h às 
7hs)/ 

SOS Crianças De-
s a p a r e c i d a s / ( 2 1 ) 
2286-8337 / 98596-
5296. 

SAIbA Como proCeder em CASo de deSApAreCImeNTo de pAreNTeS
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Cae de Quatis tem novos membros 
Mandato dos novos conselheiros de Alimentação Escolar vai até o ano de 2022, Colegiado garante o 
repasse de verbas para merenda escolar às prefeituras, aos governos estaduais e ao distrito federal

Luis Eduardo
(Luisinho)

A relação com 
os sete novos 
membros ti-

tulares e os seus res-
pectivos suplentes do 
CAE (Conselho de 
Alimentação Escolar 
de Quatis) acaba de 
ser publicada no bo-
letim oficial do Muni-
cípio. O mandato dos 
novos conselheiros 
vai até o ano de 2022.

Estabelecida pela 
legislação federal, a 
atuação do CAE ga-
rante o repasse de 
recursos financeiros 
para merenda escolar 
às prefeituras, aos go-
vernos estaduais e ao 
distrito federal. Sem a 
existência deste con-
selho, os entes federa-
tivos podem ficar im-
pedidos de receber as 
verbas da merenda dos 
estudantes. Só para a 
merenda escolar du-
rante o ano letivo de 
2020, na rede munici-
pal de ensino, o orça-
mento da Prefeitura de 
Quatis prevê recursos 
da ordem de R$ 681 
mil.

Os membros do Con-
selho de Alimentação 
Escolar atuam na fis-
calização dos recursos 
aplicados na compra 
dos alimentos transfe-
ridos através da FNDE 
(Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Edu-
cação), na supervisão da 
qualidade das refeições 
servidas aos alunos e 
têm ainda atribuições 
deliberativas.

aNo lEtivo

DIvUlGAçãO/PMPR
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Segundo a legislação 
federal, o CAE deve 
ser formado por re-
presentantes do poder 
Executivo, dos traba-
lhadores da educação e 
discentes (alunos), de 
entidades civis e dos 
pais ou responsáveis 

por alunos.
Os novos membros 

do Conselho de Ali-
mentação Escolar do 
Município de Quatis 
são os seguintes:

Poder Executivo 
(Prefeitura): Wítalo 
Rodrigues Trindade 

(titular) – Antônio dos 
Santos Nascimento 
(suplente);

Professores, alunos e 
trabalhadores da Edu-
cação: Dalva de Fátima 
Brito (titular) – Ange-
lita Aparecida de An-
drade (suplente); Már-

cia da Cunha Gomes 
(titular)-Juliana Maia 
de Souza (suplente);

Pais de alunos: Aly-
ne Cipriano Fernandes 
(titular)-Fabiane de 
Paula Teixeira (suplen-
te); Eliany Rodrigues 
(titular)-Josuel da Sil-

va (suplente); Socie-
dade Civil: Greiziéle 
Maria da Silva Alfredo 
(titular)-Lúcia de Fáti-
ma Carvalho de Souza 
(suplente); José Fran-
cisco Júnior (titular)-
-Luiza Batista da Silva 
(suplente).

programa entrega bomba de água em vr
A prefeitura de Volta 

Redonda, através do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (saae), 
entregou nesta quarta-
-feira, dia 08, mais 
uma benfeitoria para 
a população no oitavo 
dia do ‘Programa Or-
gulho de Volta’. Desta 
vez, os beneficiados 
foram os moradores 
do bairro Ponte Alta, 
que há mais de um 
mês conta com uma 
nova bomba de água 
que abastece o local, 
assim sanando um 
problema antigo dos 
moradores. 

“Há anos os mora-
dores dessa região 
sofrem com falta de 
água em suas casas. E 
neste período de ve-

rão, quando o consumo 
é maior, a população 
desta área precisava 
sempre de caminhão 
pipa. Após a instalação 
desta bomba, esse pro-
blema foi solucionado. 
Esse é mais um dos 
diversos investimen-
tos que a gestão vem 
realizando na cidade”, 
contou o prefeito Sa-
muca Silva.

O programa ‘Orgu-
lho de Volta’ prevê a 
entrega de um inves-
timento por dia para 
a população de Volta 
Redonda durante todo 
o ano. Segundo o pre-
sidente da Associação 
de Moradores do bair-
ro Mangueira, David 
Neto, desde dezembro 
nenhum carro pipa foi 

solicitado à equipe do 
Saae.

O presidente do Sa-
ae-vR, José Geraldo 
santos, o Zeca, des-
tacou que a bomba 
vai beneficiar mais 
de mil pessoas na re-
gião. “Queríamos dar 
dignidade e qualidade 
de vida para toda essa 
população. Ontem co-
meçamos a obra no 
bairro São Luiz, onde 
tem uma demanda 
grande. Em breve, va-
mos iniciar uma obra 
histórica na Rua Mi-
guel Couto, no Jardim 
Amália com mais de 
330 metros de rede. 
E muitas outras virão 
para melhorar ainda 
mais nossa cidade”, 
disse.

REPRODUçãO

O equipamento já está funcionado e beneficia mais de mil moradores 

repreSeNTANTeS do poder exeCuTIvo, doS TrAbAlHAdoreS dA eduCAção e dISCeNTeS
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Todos os veículos utilizados 
para os serviços e programas da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
da Prefeitura de Resende, passa-
rão a ficar em novo local. O novo 

espaço é um galpão fechado e 
com cobertura, que funcionará na 
Rua Dona Josefina, n°11, no bair-
ro Cabral.

O galpão tem capacidade para 

guardar 96 veículos que prestam 
diversos serviços na saúde. Entre 
os veículos estão: viaturas, carros, 
vans e ambulâncias. Alguns des-
tes têm previsão para chegar ao 

novo galpão ainda neste mês de 
janeiro.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, anteriormente 
os veículos eram estacionados 
na Área de Exposições da cida-
de, no bairro Morada da Colina, 
juntamente com os veículos de 

outras secretarias e setores da 
administração municipal. O se-
cretário de Saúde, Alexandre 
Vieira, destacou como a Central 
de veículos da saúde pode ajudar 
nas melhorias no atendimento aos 
pacientes.

Os transportes oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde 
beneficiam centenas de pessoas 
no município, como as vans que 
transportam os pacientes do Tra-
tamento Fora do Domicílio (TFD) 
e as ambulâncias do SAMU, que 
atuam para remoções simples e 
também como UTI Móvel.

resende terá nova central de veículos da saúde 



Nos próximos dias, a 

rotina tomará grande 

parte de seu tempo, 

assim como os deveres 

profissionais e escolares. 

Você pensará em viajar ou encontrar 

pessoas que não vê há tempos, o que 

será ótimo. Torne os seus sonhos 

reais. Trabalhos em grupo trarão bons 

resultados.

O período pede 

paciência quando o 

assunto é amor. Quanto 

à questão financeira, 

pode se tranquilizar, pois 

tudo vai melhorar. Comemore suas 

conquistas. Passeio ou encontro pode 

estimular sua vida amorosa. Mostre 

o que sente Momento propício para 

você relaxar.

Áries

Soluções perfeitas não 

existem nunca. Encare 

as que são possíveis 

com os recursos que 

você possui. Invista 

em parcerias nesta fase, já que o 

momento traz conquistas importantes 

para você. O inferno astral chegou ao 

fim e suas qualidades se fortalecem. 

Cor: bege. Número: 01.

Touro

Boa hora para buscar 

uma maior realização 

na vida afetiva e 

desenvolver novos 

rumos para seu 

relacionamento. Momento muito 

favorável para o trabalho e para 

ganhos extras, você pode se atrever 

em projetos ambiciosos. Procure ser 

imparcial em seus julgamentos.

Gêmeos

Elemento: água. 

M o d a l i d a d e : 

impulsivo. Signo 

c o m p l e m e n t a r : 

Capricórnio. Regente: 

Lua. Na vida cotidiana e no trabalho, 

positividade e facilidade. Realização 

dos objetivos pelos quais você tem 

batalhado mais, o que aumenta o seu 

ânimo e reacende as suas esperanças.

Câncer

Leão

Seu senso de equipe está 

em alta. Aproveite que 

seu espírito de liderança 

está em evidência e 

promova sua imagem, 

sem agir de forma 

autoritária. Seu espírito de liderança 

ganha força É um bom dia para focar 

nos projetos profissionais somando 

esforços com pessoas em sintonia.

Virgem

Amor: O que não for 

perfeito será colocado 

de lado. Amor, para 

valer a pena, deve 

passar longe de 

problemas, discussões e banalidades, 

é isso. E aí mora o perigo de ficar 

esperando o impossível de quem faz o 

papel de cara metade na sua vida. O 

amor está no ar!

Libra

Elemento: água. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Touro. Regente: Plutão. 

Período de afinidade 

com seu trabalho. As iniciativas 

bem-sucedidas podem trazer grande 

satisfação. Você está experiente Bom 

momento no campo familiar. Cor: 

vermelho sangue. Número: 04.

Escorpião

Período favorável para 

realizações no emprego 

e no amor. Você 

conseguirá se organizar 

melhor e isso vai se 

refletir no cotidiano. 

Apesar de reclamar quando as coisas 

não saem como você quer, não terá 

motivos para se estressar. Cor: verde-

escuro. Número: 07.

Sagitário

É bem possível que, 

em muitos momentos, 

você se veja entre a 

casa e o trabalho. O 

que fazer? Determine o 

que é mais importante no momento, 

mas sem esquecer completamente as 

outras coisas. Muitas vezes, a disputa 

É possível esperar o melhor do céu. 

Número: 10.

Capricórnio

O reconhecimento 

profissional que tanto 

espera e pelo qual fez 

tudo que era possível, 

finalmente chegou. 

Ouça opiniões de 

quem gosta de você e siga o seu 

coração. Esteja presente de corpo e 

alma em tudo o que acontecer. Cor: 

laranja escuro. Número: 13.

Aquário

Aumenta a sua 

determinação e seu 

senso crítico. Corra 

atrás dos objetivos, 

mas evite criticar as 

pessoas. Isso pode prejudicar seus 

relacionamentos. Você está mais 

sensível, o que contribui para melhor 

comunicação Situações em grupo 

serão a tônica nesse dia.

Peixes

sábado, 11 de Janeiro de 2020aToS oFiciaiS10

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

hOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas 
atribuições, face ao contido nos autos, sobretudo a 
manifestação da Diretoria de Controle Interno acer-
ca do Pregão Presencial n° 002/2019, hOMOLOGA a 
presente licitação, adjudicando seu objeto em favor da 
empresa: PISOM DISTRIBuIDORA E COMÉRCIO DE 
PRODuTOS EIRELI, referente ao Registro de Preços 
para contratação futura e eventual de materiais de pa-
pelaria (expediente), limpeza e gêneros alimentícios, 
para atender às necessidades da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, no valor total estimado de R$ 197.111,78 
(Cento e noventa e sete mil, cento e onze reais e se-
tenta e oito centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses.

Belford Roxo, 10 de janeiro de 2020.

nELCi CESÁRiO pRAÇA
Vereador presidente da Câmara

Municipal de Belford Roxo

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 001/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 22 de janeiro 
de 2020 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 001/2020 

na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQuISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
para atender a SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que é parte integrante do Processo Administrativo 
nº 4715/2019. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 

de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 

Porto Real, 10 de janeiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

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 

10 DE JANEIRO DE 2020. PuBLICADO EM 11/01/2020 – CÓD-PMBR 007.
DECRETO N° 4.820, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 3.130.000,00 (Três 
milhões, cento e trinta mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-
mento vigente.

O PREFEITO DO MuNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 3.130.000,00 (Três mi-
lhões, cento e trinta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTA-
ÇÃO

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 4.4.90.51.00 00 1.130.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.039.1.004 4.4.90.52.00 00 2.000.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.3.90.91.00 00 3.130.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0175/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CAROLINE SILVA DOS SANTOS, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0176/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ARThuR LuCAS FREITAS DE ALMEIDA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PORTARIA Nº0177/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. 
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CFT
OF

ARRANHACEU
DNAESTIAR
ADUZIREAO

IDN
IGRRD

DUNQUERQUE
OLURRABR

APELOADERE
ONELOIP

M
ORTAISRICO

TOMTARAR
IERASOT

INSTANTANEA
ATICOL

OGG
RSUARBEE

PIST
APREMIUM

Pintor
paulista da
série "Re-
tirantes"

Herbert de
Souza: o
Betinho 

Capaz de
causar
medo
(fem.)

Constru-
ção como

o Burj
Khalifa

A aneste-
sia das
grandes
cirurgias 

Assi-
natura

abreviada

Mostrar
(argu-

mentos)

Fundo (?),
investi-
mento

bancário

Rogério
Duprat,
maestro
carioca

Terceiro
maior
porto

francês
Interpela-
ção que
utiliza o
vocativo

Ruge 
(o leão) 

A última
sigla dos 
e-mails 

no Brasil

(?) Mai-
den, ban-
da de rock

inglesa
Exerce 
o poder 
na pluto-

cracia
Gradua-
ção de 
cor de

uma tinta

Deus
cultuado
em He-
liópolis

O tipo de
foto da
câmera

polaroide

Em pris-
cas (?): 
no pas-

sado 

(?) Sena-
do, canal
0800 da
Câmara 

Mar que
banha o
leste da
Grécia

Parte
desco-

berta no
decote 

Bismuto
(símbolo)

Obter à
custa de
grande
trabalho

(?) Gees,
extinta

banda aus-
traliana

Gaivota
(bras.)

Caro
espaço
próximo 
do palco,
em shows

Ligado, 
em inglês

Fatais;
letais

Sulcar
(o solo)
Loja, em

inglês

Gruda
Parar a
hemor-
ragia

Significado de "link",
em português
Pedra do anel 
do pedagogo

Grupo
(abrev.)
Pátria de
Abraão

Serenar 
(o tempo)

E, em
inglês

Contrário ao
que é justo 

Ardiloso Refil de 
impresso-
ra a laser "Real",

na sigla SAR
Confirmou a exis-
tência da Área 51

A busca incessante
do jornalista

2/on. 3/and. 4/iron. 5/store. 6/aduzir — iníquo.

PROBLEMAS DE LÓGICA
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica, 
a partir das dicas.

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

S
S

S
S

S

S
S

S

S Laura

Tipo de café
De onde 
conhece

D
e onde 

conhece
N

om
e

Marília

Tânia

Academia

Faculdade

Vizinha

Capucino

Expresso

M
ocha

Academ
ia

Faculdade

Vizinha

Laura

Marília

Tânia

Capucino

Expresso

Mocha

Faculdade

Academia

Vizinha

NomeTipo de caféDe onde conhece

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

S
S

S
S

S

S
S

S

SLaura

Tipo de café
De onde 
conhece

D
e 

on
de

 
co

nh
ec

e
N

om
e

Marília

Tânia

Academia

Faculdade

Vizinha

Ca
pu

ci
no

Ex
pr
es
so

M
oc
ha

Ac
ad

em
ia

Fa
cu
ld
ad

e

Vi
zi
nh

a

Laura

Marília

Tânia

Capuccino

Expresso

Mocha

Faculdade

Academia

Vizinha

Nome Tipo de café De onde conhece

Café com as 
amigas
Luíza convidou três 
amigas para tomar 
um café em sua casa. 
Cada amiga preferiu 
um tipo de café diferen-
te. Com base nas dicas, des-
cubra o nome de cada amiga de 
Luíza, o tipo de café que preferiu 
e onde cada mulher conheceu a 
anfitriã.

1. Laura quis um 
café capucino.

2. A amiga 
que Luíza 
conheceu na 
academia 
preferiu café 
expresso. 

3. Além de 
amiga, Tânia 
é vizinha de 
Luíza.
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
temperar os bifes bati-
dos.
Estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
refogar os bifes no 
azeite até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne 
ficar macia.
salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

loMBo À Moda 
CHINeSa

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
reservar.
aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
b a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

Ingredientes

poleNTa CoM BIFe 
eNrolado

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CLAuDIANA BEZERRA DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0178/SEMAD/2020 DE 10 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, BRENDA CRISTINA DE AZEVEDO FREITAS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço 
II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0179/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALBERTINA DOS SANTOS SOBRINhO, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº0180/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANA MARIA MARQuES CAPISTANO MAXIMO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº0181/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ADRIANA JENIFFER DE SOuZA PEREIRA, do cargo 
em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Edu-
cacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº0182/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GERSON CORDEIRO, para exercerem o cargo em co-
missão de Assessor Estratégico de Gestão Educacio-
nal, símbolo AEG, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

PORTARIA Nº0183/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
hEROS SAINATO GuIMARAES, do cargo em comis-
são de Assessor Estratégico de Gestão Educacional, 
símbolo AEG da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0184/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SANDRO SILVA DE SOuZA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Estratégico de Gestão Educacio-
nal, símbolo AEG na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0185/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
xonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DIEGO PONTES DE OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0186/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROSIRENE VIEIRA RAMOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0187/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Educação.
PAuLO ROBERTO FERREIRA DA SILVA
GABRIELA DAMIÃO DA SILVA

PORTARIA Nº0188/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, 
na Secretaria Municipal de Educação.
TATIANY VILELA MARQuES
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA

PORTARIA Nº0189/SEMAD/2020 DE 10 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, LuCAS DE CARVALhO VALENTE, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0190/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania.
JANE MARINS CARDOSO SANChES
QuEILA LIMA BIChARA

PORTARIA Nº0191/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar de desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, FRANCIELE SILVA DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0192/SEMAD/2020 DE 10 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, CAROLINE CRuZ DE CARVALhO, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0193/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
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.
MAuRILENE SILVA DO CARMO 
LARISSA DOS SANTOS 

PORTARIA Nº0194/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MONICA GENE VIANA DA FONSECA, do cargo em co-
missão de Agente de Articulação e Cidadania, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº0195/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALEX GONDIM DIAS, do cargo em comissão Assessor 
de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0196/SEMAD/2020 DE 10 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, TANIA MARIA MAChADO DA SILVA, do cargo em 
comissão Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0197/SEMAD/2020 DE 10 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, AMANDA SILVA DE SOuSA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0198/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, FLAVIA SIMONE CAVALCANTE DE SOuZA, 
para exercer o cargo em comissão de Administrador de 
unidade Básica, símbolo CC-7, na Secretaria Munici-
pal de Saúde.

PORTARIA Nº0199/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.

TÂNIA MIChELE SILVA LOBO 
 
ADALBERTO VIEIRA GOMES

PORTARIA Nº0200/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
MARCIA REGINA DE SOuZA 
KELLY CRISTINA NuNES

PORTARIA Nº0201/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, SILVA hELENA DE SOuZA BEBIANO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço 

II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0202/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
SuELEN GARCIA CARDOSO
LuIS GuILhERME TAVARES DE ALMEIDA
CRISTIANE FERREIRA JOAQuIM
CINTIA DAMACENO PEREIRA DIAS
YuRI hENRIQuE SILVA DOS SANTOS
WAGNER ROZARIO DE OLIVEIRA
EDuARDO VILAR DE SEABRA

PORTARIA Nº0203/SEMAD/2020 DE 10 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
DEBORA CRISTINA JuSTO REIS BATALhA 
TAYNARA BAPTISTA MAIA 
CAMILA ALVES DA SILVA PASSOS FIGuEREDO

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº0117/SEMAD/2020 DE 09/01/2020, 
publicado em 10/01/2020.
ONDE SE LÊ: RAQuEL MIChELE MOuRA 
LEIA-SE: RAQuEL MIChELE MOuRA FERREIRA

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CONSELhO DA MuLhER EM BELFORD ROXO

CONVOCAÇÃO
O presente visa convocar as Conselheiras Titulares e 
Suplentes Governamentais e da Sociedade Civil para 
reunião ordinária do Colegiado no dia 14/01/2020 a ser 
realizada o Auditório da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública sito à Avenida Joaquim da Costa Lima, 
2490 – Santa Amélia – Belford Roxo – Ás 10:00h. 
Pauta: ATOS PRERPARATÓRIOS DA V CONFEREN-
CIA MuNICIPAL DA MuLhER A REALIZAR-SE EM 20 
E 21 DE MARÇO DE 2020.

Alessandra Batista
Presidente Municipal do Conselho da Mulher em Bel-

ford Roxo

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

CAP

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0158/2019).  
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N° 005/2019, cujo o ob-
jeto é CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESA-
RIAL NO RAMO DE ENGENhARIA PARA OBRAS DE 
INFRAESTRuTuRA uRBANA DE VÁRIOS LOGRA-
DOuROS NO BAIRRO PARQuE ESPERANÇA, TAIS 
COMO: RuA GuARAÚNA, RuA hOMOGÊNEA, RuA 
JACA, RuA SEM NOME, TRAVESSA JABOATÃO E 
RuA FRANCO NO MuNÍCIPIO DE BELFORD ROXO/
RJ, adjudicando seu objeto a empresa: SAGA CONS-
TRuTPRA EIRELI - ME, no valor de R$ 5.711.750,69 
(Cinco milhões, setecentos e onze mil, setecentos e 
cinquenta reais e sessenta e nove centavos), conforme 
Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudica-
ção/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de 
Licitação as fls. 828 a 831 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria Geral do Município as fls. 548 e 549, e da 
Controladoria Geral do Município as fls. 1163 a 1165. 
Em 09 de Janeiro de 2020.

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

Recursos e Convênios

SECRETARIA MuNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - 
SEMC

PORTARIA Nº 02/SEMC/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 
2020
Designar, a contar desta data os servidores, EMERSON 
hILARIO DE OLIVEIRA SOuSA matrícula n. º 60/75777 
e VALTEMIR MONTOVANELI DO NASCIMENTO MA-
TRÍCULA Nº 60/70904, para atuarem na fiscalização 
referente correção da clausula segunda, do CONTRA-
TO Nº 003/SEMC/2019, da PREFEITuRA MuNICIPAL 
DE BELFORD ROXO/ RJ, como Contratante, e a EM-
PRESA METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI, COMO 
CONTRATADA, conforme contrato n.º 003/SEMC/2019 
e Processo Administrativo 52/0004594/2018.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Conservação
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Nova iguaçu fc

diretoria laranja demite 
comissão técnica
 após eliminação
Uma vitória e 
três derrotas é o 
saldo da equipe 
na Seletiva
Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

DIvUlGAçãO

O Nova Iguaçu Fu-
tebol Clube comu-
nicou que o técni-

co Carlos Vitor, o auxiliar 
Ronaldinho e o preparador 
de goleiros Willian Bacana 
não seguirão na comissão 
da equipe profissional para 
a sequência do Carioca. 
Eliminado da briga pelo 
acesso à elite, resta, ago-
ra, ao time disputar o qua-
drangular conhecido como 
Grupo da Morte para conti-
nuar na Seletiva. 
Depois da penúltima ro-

dada da Seletiva, o Nova 
Iguaçu soma 3 pontos ga-
nhos. O outro eliminado, 
Friburguense, tem apenas 
um ponto. 
A Portuguesa Carioca 

(10 pontos), garantiu clas-
sificação por antecipação. 
Americano de Campos (7) 
e a dupla America e Macaé 
(6 pontos ganhos cada), 
disputam a outra vaga de 
acesso à Série A.
A quinta e última roda-

da da Fase Seletiva marca 
para este sábado (11), às 
15h, Nova Iguaçu x Ame-
rica (laranjão); Macaé Es-

porte x Portuguesa (Antô-
nio Ferreira de Medeiros, 
em Cardoso Moreira) e 
Friburguense x Americano 
(Eduardo Guinle).

GoLeaDa na 
DesPeDIDa Da 

coPInHa

O Nova Iguaçu se des-
pediu da Copa São Paulo 
de Futebol Junior 2020 na 
quinta-feira (9) com uma 
sonora goleada sobre o Li-
nhares por 5 a 0, gols de 
Rafael Lucas, Mezenga, 
Wesley Manga, Ca-

n e l a 
e um con-
tra. Este resultado foi o 
maior já construído pelo 
time da Baixada na com-
petição, superando os 4 a 1 
sobre o Gama (DF) na edi-
ção de 1995. O Laranjão 
terminou na terceira colo-
cação do Grupo 10, com 
três pontos ganhos.

   técnico carlos vitor & cia não su-
portaram campanha ruim e queda 
para o Grupo da Morte do estadual 


