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Domingo, 12, foi um dia festivo na 
vida da jornalista e professora, Kátia 
Cavalcante, de Nova Iguaçu. A bela 
completou mais um ano de vida e não 
deixou por menos nas comemorações 
ao lado da família. “Gosto de festejar 
o dia em que nasci”, costuma dizer. 
A Resenha Cultural também entra na 
onda das felicitações. Aquele Abraço, 
Kátia Cavalcante!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

vice orquestra golpe contra prefeito 
Tem um certo vice-prefeito de um município da Baixada que se 

achava o espertalhão, mas a máscara caiu a tempo. A mulher dele co-
mandava até pouco tempo a secretaria de Saúde dessa mesma cidade 
e o que se via era uma verdadeira operação tartaruga nos bastidores 
para frear a inauguração da maternidade, que tem sido vista como 
meninas dos olhos na disputa eleitoral na sucessão municipal. 

A lógica era bem simples: atrapalhar o andamento dos trâmites 
administrativos para ganhar tempo, enfraquecer o atual prefeito e 
tentar se viabilizar para a disputa, prejudicando os planos do atual 
gestor, que até então era seu aliado político e já tinha se pronunciado 
que seria candidato a reeleição. Além da maternidade, esse mesmo 
vice-prefeito em três anos comandando a coordenadoria de políticas 
sociais do município, que inclui a secretaria da sua esposa, também 
não entregou as obras de outras duas unidades básicas de saúde sem 
qualquer explicação técnica para isso. Dizem à boca miúda pelos 
quatro cantos da cidade que ele já teria feito um acordo com outro 
pré-candidato a prefeito, de um outro grupo político, ainda sem bater 
martelo quem seria o cabeça de chapa e o vice! 

O golpe seria oficializado após o Carnaval, pois os comentários 
são de que o vice iria tentar empurrar com a barriga pelo menos até 
março para não perder a estrutura da máquina pública, mas o gol-
pe pelo visto foi descoberto com antecendência, ofuscando os seus 
planos. Agora, a principal tarefa é andar pelas esquinas da cidade e 
se fazer de pobre coitado. Este mesmo vice já foi reprovado pelas 
urnas em duas ocasiões recentes, não conseguiu se eleger vereador 
em 2012 e passou longe na disputa de Deputado Estadual em 2014. 
O golpe articulado para prejudicar o prefeito e a provável aliança com 
outro adversário têm sido encarado como uma traição no grupo polí-
tico que o escolheu mesmo após dois resultados negativos para ocu-
par o lugar de vice na chapa. Imbróglios políticos à parte, vamos ver 
se o novo secretário de Saúde do município abre logo essa bendita 
maternidade! É disso que o povo, em especial às mães tanto preci-
sam! Vamos ficar de olho!

O local que antes era 
conhecido como 
Muro da Vergonha 

passa a ser, a partir desta 
terça-feira, um espaço de for-
mação artística na Chatuba. 
Começam neste 14 de janeiro 
as aulas da Escola de Artes 
da Chatuba, com turmas nos 
turnos manhã, tarde e noite. 
Os interessados podem se 
inscrever para as formações 

João Carvalho 
no Top Shopping

O cantor João Car-
valho se apresenta no 
TopShopping nesta 
terça (14). Nascido 
no bairro do Méier, 
subúrbio do Rio, João 
iniciou sua trajetória 
na música aos 12 anos 
com aulas particu-
lares e projetos pelo 
bairro, até chegar 
à escola de música 
Villa Lobos, onde se 
formou em 2004. Ao 
som de voz e violão, 
João faz em média 
280 shows por ano 
e ainda diversos tra-
balhos com sua ban-
da “Jony Tequila”. A 
apresentação será na 
praça de alimentação 
do 3º piso, às 19h. O 
TopShopping fica na 
Av. Governador Ro-
berto Silveira 540, 
Centro – Nova Igua-
çu. Telefone: (21) 
2667-1787.

em Contação de História, Arte 
Circense, Dança de Rua, Dan-
ça de Salão, Teatro e Capoeira. 
Nesta terça, as aulas de Artes 
Circenses acontecem a partir 
das 8h, até 11h30, e retornam 
às 14h30, até 17h30. À noite, 
das 18h às 20h, será a vez da 
turma de Teatro. “A população 
da Chatuba passou muitos anos 
esquecida pelo poder público. 
Desde o começo da gestão, 
nosso desejo era transformar 
a vida dessas pessoas. Com a 
Escola de Artes, estamos ofe-

recendo a possibilidade de 
formação para os jovens. E ti-
rando essa garotada das ruas”, 
valoriza o prefeito de Mesqui-
ta, Jorge Miranda.

A Escola de Artes da Cha-
tuba foi inaugurada em 24 de 
setembro do ano passado. As 
inscrições para as atividades 
começaram em outubro, no 
próprio local. O endereço é 
Rua Godoy 230 e a intenção é 
que, além de um espaço para 
formar artistas, a escola seja 
também um ponto de entre-

tenimento e de lazer gratuito 
para os moradores locais.

“Vamos fazer a população 
ocupar esse espaço. Seja com 
as aulas, com apresentações 
e eventos culturais e até mes-
mo com debates de interesse 
local. É importante que o 
povo da Chatuba enten-
da que a Escola de Artes 
da Chatuba foi feita para 
ele”, avisa Kleber Rodri-
gues, subsecretário mu-
nicipal de Cultura, Es-
porte, Lazer e Turismo.

Em busca de mais um 
bom desfile na Sapucaí, a 
Unidos da Ponte dá o pon-
tapé inicial nos ensaios 
de rua, nesta quinta-feira 
(16). Com concentração 
às 20h, na 64º DP, loca-
lizada na Av. Dr. Arruda 
Negreiros - São Mateus, a 
comunidade de São João 
de Meriti mostrará a força 
do seu canto e evolução 
pelas ruas do bairro.

A noite dará oportuni-
dade também para quem 
ainda sonha em desfilar na 
ala de passistas da agre-
miação. Os interessados 
farão testes e para parti-
cipar é preciso somente 
estar trajando top azul e 
short branco, no caso das 

mulheres, e calça branca 
e regata azul, para os ho-
mens.

“A comunidade estava 
com saudades dos en-
saios e pedia muito nas 
nossas redes sociais. A 
partir de agora é sem in-
tervalos até o carnaval, 
queremos chegar na Sa-
pucaí beirando a perfei-
ção. Vamos trazer esse tí-
tulo de campeã da Série A 
para São João de Meriti”, 
revelou o Presidente da 
Agremiação, Rosemberg 
de Azevedo.

A Unidos da Ponte será 
a terceira escola a desfilar 
na sexta-feira de carnaval 
com o enredo “Elos da 
Eternidade”.

aulas começam nesta terça (14)

DIVULGAçãO

‘Muro da vergonha’ vira
 escola de artes em Mesquita

 RAfAEL LOBO/PMM

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

ensaios de 
rua na unidos 

da ponte

 Escola de Meriti abre 
a temporada na próxima 
quinta-feira

Turmas de Contação de História, Arte Circense, Dança de Rua, Dança de Salão, Teatro e Capoeira estão disponíveis no espaço
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Waguinho visita obras no roncalli
Prefeito fiscalizou as obras que estão acontecendo no bairro. As principais são da Praça Jairo 
Musser e do campo Vitorino dos Reis, que serão entregues dentro de um prazo de 30 dias

a todo vapor em belford roxo

 RAfAEL BARRETO/PMBR

3

antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Belford roxo é elogiado em fórum  de gestores de cultura da Baixada 
DIVULGAçãO

O ano iniciou 
a todo va-
por. Em cada 

canto da cidade de 
Belford Roxo tem 
mudança acontecen-
do. O prefeito Wag-
ner dos Santos Car-
neiro, o Waguinho, 
aproveitou o último 
sábado ensolarado 
para visitar o bairro 
Sargento Roncalli e 
fiscalizar as obras 
que estão acontecen-
do no local. As prin-
cipais são da Praça 
Jairo Musser e do 
campo Vitorino dos 
Reis, que de acordo 
com Waguinho, se-
rão entregues dentro 
de um prazo de 30 
dias.

Estiveram com o 
prefeito o vereador 
Armandinho Pené-
lis, o secretário de 
conservação, Adria-
no Carmo e a chefe 
de gabinete, Renata 
Almeida. “Sinto-me 
muito feliz por estar 
ao lado desse grande 
homem. Vou continu-
ar seguindo o exem-
plo dele, que vive 
buscando sempre o 
melhor para Belford 
Roxo. Vamos con-
tinuar trabalhando 
pela nossa cidade”, 

relatou o vereador.
Os trabalhos da pra-

ça estão em fase final 
para inauguração, fal-
tando apenas alguns 
detalhes a academia 
da terceira idade, 
mesa de pingue-pon-
gue e uma futmesa 
para a diversão e o 
lazer da população. 
Esses apetrechos são 

colocados na últi-
ma fase da obra. Já o 
campo Vitorino dos 
Reis irá receber um 
alambrado em seu en-
torno para os amantes 
de futebol.

 RECAPEAMEnTo 
DE DivERSAS viAS 
Além das obras na 

praça e do Campo do 

Vitorino, o prefei-
to também anunciou 
o recapeamento de 
diversas vias da 
região, incluindo 
a Rua Major Enio 
Cavalcante Caldas, 
na qual esteve vi-
sitando e dando a 
notícia aos mora-
dores.

“O povo do Ron-

calli pode come-
morar. A praça e o 
campo serão entre-
gues em breve. As 
ruas também não 
ficarão esqueci-
das, todas aqui da 
região serão anali-
sadas e as que pre-
cisarem receberão 
recapeamento. A 
união é a nossa for-

ça”, afirmou o pre-
feito ao lado do ve-
reador Armandinho 
Penélis.

No bairro Santa 
Maria, o prefeito 
e Armandinho Pe-
nélis visitaram a 
Praça do Tota, que 
será reformada e 
ganhará diversos 
equipamentos. 

O secretário de 
Cultural de Belford 
Roxo, Bruno Nunes, 
participou do fó-
rum de Gestores de 
Cultura da Baixada 
fluminense, reali-
zado em Mesquita, 
na semana passa-
da. Acompanhado 
de seu secretário 
executivo, Thiago 
dos Santos, a dire-
tora de Patrimônio, 
Taís Nunes e o pre-
sidente da União de 
Galeras de Belford 
Roxo (UGBR), o se-
cretário pediu mais 
investimento para a 

cidade.
Durante o fórum, 

cada município 
apresentou os traba-
lhos realizados. De 
acordo com o secre-
tário Bruno Nunes, 
na Baixada flumi-
nense não há equi-
pamentos de Cul-
tura, pois a grande 
porcentagem que o 
Estado manda fica 
na capital. “Como a 
nova secretária de 
Estado de Cultura, 
Daniela Barros, é 
da Baixada, estamos 
com esperança para 
que aconteça essa 

descentralização dos 
recursos”, explicou 
Bruno.

O secretário ainda 
disse que Daniela 
elogiou os projetos 
desenvolvidos em 
Belford Roxo. “Em 
especial a caravana 
da cultura nas esco-
las, a batalha de rap, 
a associação de ga-
leras de baile funk 
e o artesanato. Não 
concentramos cul-
tura apenas no Cen-
tro, levamos também 
para as comunida-
des”, finalizou Bru-
no.

queimados capacita 39 servidores 
para prevenção a desastres naturais

Com o objetivo de capa-
citar os servidores públicos 
de Queimados para atuar 
em parceria com a Defesa 
Civil na prevenção e res-
posta a desastres naturais, 
a Prefeitura realizou on-
tem um treinamento junto 
à Escola de Defesa Civil. 
O primeiro dia de curso - 
que terá ao todo três dias 
de duração - aconteceu na 
Estação Cidadania Planeta 
futuro e reuniu 39 agentes 
públicos. 

Sob o tema “Gerencia-
mento de Desastres”, a pa-
lestra foi ministrada pelo 
Tenente Coronel Gileno 
Alves, que ensinou aos 
servidores a realizar ações 
que compreendem des-
de a coordenação da crise 
quanto o atendimento e 
auxílio à população que 
está vulnerável ao risco. 
“A Defesa Civil tem um 
papel muito importante em 
caso de emergências na ci-
dade, como as fortes chu-

vas que podem ocasionar 
um desastre. É importante 
que todo trabalho seja feito 
em equipe e rapidamente a 
cidade possa retornar à sua 
normalidade. Esse é um 
dos papéis exercidos pelo 
órgão”, conta o Diretor da 
Escola de Defesa Civil.

Contente com o resul-
tado e os esclarecimentos 
feitos no encontro, o Se-
cretário de Defesa Civil, 
Vagner Duarte, enalteceu 
a importância do encontro. 

 Secretário executivo Thiago dos Santos, o presidente da UGBR, Hildon Desedério, secretária esta-
dual de Cultura,  Daniela Barros, secretário Bruno nunes e Taís nunes, no fórum de gestores

“Esse momento é muito 
importante para elucidar-
mos as ações pertinentes 
a cada secretaria e, claro, 
aos agentes da Defesa Ci-
vil municipal. Nosso tra-
balho vai além da gerência 
de emergências, também 
trabalhamos com preven-
ção e hoje estamos cum-
prindo mais uma etapa dos 
nossos objetivos. Quero 
agradecer a todos que par-
ticiparam da aula”, frisa o 
gestor.

Já para o Coordenador 
de Ações Preventivas, An-
dré faria, esse alinhameno 
é fundamental para o com-

partilhamento de experiên-
cias. “Promover esse trei-
namento nos ajuda muito 
quando precisamos reali-
zar ações de respostas em 
alguma emergência. Para 
tanto, precisamos minimi-
zar a propagação do pâni-
co e, perante a sociedade, 
mostrar que a Defesa Civil 
- junto ao poder público 
municipal - está no contro-
le das ações”, conta.

CiDADE MAiS 
SEGURA

Além de contar com um 
novo Plano de Contingên-
cias - documento que tra-

ça estratégias para evitar 
inundações e deslizamen-
tos causados pelas fortes 
chuvas características do 
verão -, Queimados tem 
todas as áreas de risco 
mapeadas e vem reali-
zando ações preventivas 
nessas locais. Qualquer 
pessoa que sentir-se 
ameaçada em algum lo-
cal de risco, ou presen-
ciar algum dano adverso, 
poderá entrar em contato 
com a Defesa Civil (Rua 
Manuel Augusto Mu-
guet, nº 285 – Centro) 
através do telefone (21) 
2665-7615.

  Armandinho Penélis, Adriano 
Carmo, Waguinho e Renata Al-
meida percorreram o bairro Sar-
gento Roncalli. Depois, visitam 
visitaram as obras da Praça Jairo 
Musser, que estão em fase de on-
clusão 
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Secretaria Municipal de Educação optou por adotar para este ano o sistema, que 
já está funcionando. A medida contribui para o fim das filas em frente às escolas 

Matrícula online em Magé

A temperatura média dos oceanos atingiu o maior re-
gistro da história em 2019 e bateu o terceiro recorde con-
secutivo, segundo um estudo internacional publicado na 
revista científica ‘Advances in Atmospheric Sciences’. O 
estudo aponta que os oceanos estiveram 0,075 °C acima 
da média registrada de 1981 a 2010. 

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina e 
do diesel nas refinarias em 3% a partir de hoje, após 
ter mantido os valores estáveis por semanas. A ga-
solina não sofria um reajuste desde 1º de dezembro, 
enquanto o diesel tinha a cotação estável desde 21 
de dezembro, quando houve um aumento de 3%.

O rompimento de uma tubulação da Cedae inudou 
a Estrada Pastor Lourival Machado, antiga Estrada 
Rio Douro, transformando a via em um rio, na tarde 
de ontem. Uma rua lateral e grande parte da Estrada 
ficou coberta de muita água. Funcionarios da Cedae 
estiveram no local para realizar o reparo. 

ruas de rios em duque de Caxias 

projeto Botinho I
O Corpo de Bombeiros Mi-

litar do Estado do Rio de Ja-
neiro (CBMERJ) abriu ontem 
as inscrições para o  Projeto 
Botinho. A edição 2020 da 
tradicional colônia de férias 
da corporação é uma correali-
zação com o Sesc RJ, com o 
apoio da fabom (fundação de 
Apoio ao CBMERJ).

vazamentos 
Enquanto a água some das 

torneiras, deixando famílias 
no sufoco, os vazamentos de 
canos estourados se multiplo-
cam a perder de vista. Nas re-
des sociais, já registro do pro-
blema em diversos municípios 
da Baixada, como em Xerém, 
onde o estouro de uma tubula-
ção causou transtornos. 

Criada em 2017 por um gru-
po de mulheres, a campanha 
Não é Não contra o assédio no 
carnaval avança, este ano, a 15 
estados brasileiros: Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul, Piauí, 
Paraíba e Espírito Santo, que 
participam pela primeira vez da 

ação. 
O grupo distribui tatuagens 

temporárias com os dizeres Não 
é Não, faz palestras e rodas de 
conversa para conscientização 
sobre o tema. A estilista Aisha 
Jacon, uma das criadoras da 
campanha, disse que o balanço 

da ação é positivo. À Agência 
Brasil ela destaca: “A gente vê 
uma adesão super expressiva e 
entende que o assunto tem de 
ser tratado. Há uma lacuna”. 

Em 2017, foram distribu-
ídas 4 mil tatuagens; no ano 
passado, esse número evoluiu 

para 186 mil. Para o carnaval 
de 2020, a meta é produzir 200 
mil tatuagens. Aisha Jacob re-
conheceu, entretanto, que tudo 
vai depender da verba que for 
obtida por meio do financia-
mento coletivo, pelo site do 
coletivo. “

‘Não é Não’ é intensificada no carnaval de rua 

DIVULGAçãO/LUIS HENRIQUE VICENT

direto ao ponto

Um caminhão enguiçado na 
Rua Coronel frança Leite, es-
quina com a Antônio João Men-
donça, virou depósito de entu-
lho. Moradores da região estão 
revoltados com o descarte ilegal 
feito, principalmente, por carro-
ceiros que vêm de outros bairros 
para depositar a sujeira no lo-
cal. Pela quantidade de entulho 
jogada até o momento, não vai 
demorar muito e o trecho ficará 
impossibilitado para o tráfego 
de pessoas e veículos. Alô, pre-
feitura. 

nos bairros

Caminhão enguiçado acumula entulho em Nilópolis 
horahmunicipios@gmail.com
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Mourão diz que Brasil tem 
que ser solução, não problema
O vice-presidente da 

República, Hamilton 
Mourão, defendeu uma 
atuação “independente 
e pragmática” do Brasil 
no cenário internacional. 
Em entrevista exclusiva 
à Empresa Brasil de Co-
municação (EBC), nesta 
sexta-feira (10), ele fez 
uma breve análise do 
panorama geopolítico 

atual, reforçou a ideia de 
que o país deve buscar 
uma inserção soberana e 
colaborativa com as de-
mais nações. “O Brasil, 
tradicionalmente, sempre 
se voltou ao mundo de 
uma forma independente 
e pragmática. Nós temos 
que ter essa visão de per-
seguir os interesses do 
país”, disse. 

Gratuitas II
O Botinho está prevista para 

começar na próxima segunda-
-feira, em 25 praias do Estado. 
As atividades são gratuitas e 
direcionadas para crianças e 
adolescentes. Os alunos são di-
vididos em três turmas: Golfi-
nho (7 a 10 anos), Moby Dick 
(11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 
17 anos).

Falta d’água 
Moradores do bairro Paiol 

estão passando o maior o sufuco 
com a falta de água nas torneiras. 
De acordo com reclamações pos-
tadas nas redes sociais, os últimos 
pingos caíram no último domin-
go, e desde então as famílias estão 
com os reservatórios secos. Aten-
ção, Cedae, resolve o problema 
da comunidade de Nilópolis. 

 DIVULGAçãO/PMSJM

A S e c r e t a r i a 
de Educação 
e Cultura 

resolveu inovar na 
realização das ma-
trículas para o ano 
letivo de 2020. Esta 
semana foi aberto 
o período de novas 
matrículas, proce-
dimento está sendo 
feito de forma on-
-line. A finalidade 
é facilitar a vida 
dos pais e respon-
sáveis, acabou com 
as enormes filas 
que se formavam na 
porta das escolas 
nesta época do ano.

Como a medi-
da em processo de 
adaptação e aceita-
ção dos responsá-
veis. A Secretaria 
de Educação alerta 
que os papais de-
vem ter paciência 
na hora de acessar 
o site das matrí-
culas, pois devido 
ao grande fluxo de 
acesso a ferramenta 
pode sofrer conges-
tionamento, con-
dição considerada 
normal em casos 
que os números de 
acessos simultâne-
os ultrapassam o li-

mite esperado.

ConSEGUiU 
PElA

 inTERnET 
A manicure Ales-

sandra Nascimento, 
moradora de Pia-
betá, que no ano 
passado teve que 
dormir na fila para 
efetuar a matrícula, 
esteve na Creche 
Municipal Patrícia 
da Silva Santos, em 
Piabetá, para entre-
gar a documentação 
do seu filho mais 
novo e contou como 
conseguiu realizar a 
matrícula no site da 
Escola Viva. “Para 
mim foi super fácil! 
Entrei no sistema, 
deu alguns erros, 
mas acredito que 
isso seja normal. 
Em seguida, entrei 
novamente e conse-
gui fazer as inscri-
ções dos meus dois 
filhos, tanto para a 
creche, quanto para 
a escola”, disse 
Alessandra, com-
pletando que tam-
bém não teve difi-
culdades na hora 
de preencher os da-
dos, pois seguiu as 
orientações dadas 
na página da Pre-
feitura.

  A finalidade é facilitar a vida dos 
pais e responsáveis, acabou com as 
enormes filas que se formavam na por-
ta das escolas nesta época do ano.



terça-Feira, 14 de janeiro de 2020 espoRTe 5

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A tarde do últi-
mo sábado (11) 
jamais será es-

quecida pelo atacante 
Canela, de apenas 19 
anos. No segundo jogo 
como profissional, o 
atleta, que entrou no se-
gundo tempo diante do 
America, fez dois gols, 
deu uma assistência e 
eliminou o adversário 
rubro na vitória por 4 

a 0, no Laranjão, pela 
quinta rodada da fase 
preliminar do Campeo-
nato Carioca (Seletiva).

Recém chegado da 
Copa São Paulo de Ju-
niores e fiel ao treinador 
Hermes Junior, Canela 
revelou o próprio com-
bustível diário e a força 
que o motiva a continuar 
presente nas nas redes.

“Estou muito feliz. 
Cheguei da Copa São 
Paulo triste, pois não 
nos classificamos, mas 

saímos de cabeça ergui-
da. Recebi a notícia de 
que o Hermes ia coman-
dar o profissional. Ele 
conversou comigo, dis-
se que eu ia para o jogo. 
Estava muito cansado, 
porém, pensei: ‘é o meu 
sonho, o sonho da minha 
família’. Graças a Deus, 
fiz dois gols e dei uma 
assistência. Estou feliz 
com isso e que Deus 
continue me abençoan-
do”, disse o camisa 17.

Morador da favela do 

Corte 8, em Duque de 
Caxias, Canela recebeu 
este apelido através de 
um primo, quando ain-
da era criança. E assim 
como a maioria de atle-
tas que vivem em perife-
rias, passou e passa por 
situações delicadas, que 
beiram o preconceito e 
demais mazelas ligadas 
ao fator social. Emo-
cionado, ele contou um 
pouco da sua história 
de vida. “O meu sonho 
se resume pela minha 

família. Perdi meu pri-
mo para o tráfico; hoje 
seria aniversário dele. 
Chegar em casa, polícia 
te parar achando que 
tu é bandido. Mas nem 
todo preto é bandido. 
Isso tudo vai me moti-
vando mais e mais. Por-
que é só com o futebol 
que eu vou conseguir 
mudar isso. Meu sonho 
é dar uma casa pra mi-
nha mãe, ficar bem na 
vida”, declarou Canela, 
antes de prosseguir.

“Sobre o Grupo X, 
temos que ir fortes. Va-
mos treinar nessa sema-
na com muito foco, para 
iniciar a competição 
com um resultado posi-
tivo diante do America-
no”, finalizou.

Na sequência do cam-
peonato, o time Laranja 
encara o Americano, 
no  sábado (18), às 15h, 
em Cardoso Moreira, 
pela primeira rodada do 
Grupo X, o Grupo da 
Morte.

DIVULGAçãO

Fla: renovar com Jorge 
Jesus “é prioridade”, diz 

vice de futebol

pedro rocha é apresentado no
Ninho do urubu e se emociona

Primeiro reforço anunciado para a temporada 2020, atacante vestirá a ca-
misa 32 do Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / CRf

Primeiro reforço 
anunciado pelo flamen-
go para a temporada 
2020, o atacante Pedro 
Rocha foi apresentado 
ontem segunda-feira 
(13), no Ninho do Uru-
bu. Ele recebeu a camisa 
32. E o jogador não es-
condeu a emoção.

“A gente escolhe o 
que o coração manda. 
Escolher o flamengo é a 
coisa mais fácil do mun-
do. Escolher meu clube 
do coração e de toda a 
minha família é uma 
emoção muito grande. A 
gente sonha muito com 
isso”, disse Pedro, às lá-
grimas. 

O jogador também 
se emocionou ao falar 
do pai, Jessé. “Se hoje 
estou aqui, é muito por 
ele. Ele que me ensinou 
o que é futebol. Sei que 
é um sonho para ele. Ele 
tentou. Meu sonho é o 
sonho dele”, afirmou. 

ALEXANDRE VIDAL / CRf

Diretoria busca man-
ter o português por 
mais tempo na Gávea

Campeão do Brasi-
leirão e da Conmebol 
Libertadores, Jorge Je-
sus está cheio de moral 
com a torcida do fla-
mengo. E a diretoria 
corre para ficar com o 
treinador por mais tem-
po dentro do clube.

Em entrevista coleti-
va ontem, o vice de fu-
tebol Marcos Braz ex-
plicou sobre a situação 
do português. Segundo 
ele, a permanência de 
Jorge Jesus é a priori-
dade para 2020 dentro 
do flamengo.

“O flamengo já vem 
trabalhando na renova-
ção do Jorge Jesus. A 
gente tinha possibili-
dade de ir até Portugal, 
não foi possível. A situ-
ação do Jorge é sempre 
prioridade, mas a gente 
não conseguiria ir até 
Portugal de maneira rá-
pida. A gente sabia que 
o Jorge iria diminuir 

as férias, e entendemos 
que poderíamos ter essa 
conversa aqui”, expli-
cou Braz.

Em relação aos possí-
veis reforços, o cartola 
evitou falar sobre a situ-
ação de Pedro e Thiago 
Maia. No entanto, ga-
rantiu que as negocia-
ções continuam, assim 
como a compra de Ga-
bigol.

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

Canela faz dois e 
vive dia de sonho 
na despedida da 

Seletiva

nova iguaçu fc

Atacante de 19 anos entrou no 
jogo e mandou bem na goleada

Novo desafio – O artilhei-
ro (esquerda) promete cor-
rer muito e balançar as re-
des no Grupo da Morte 

Berrío não quis jogar 
no México - Reserva no 
flamengo e pouco apro-
veitado em 2019, Orlan-
do Berrío deve ser nego-
ciado pela diretoria este 
ano. E isso por muito 
pouco não aconteceu nos 
últimos dias. O destino 
seria o Tijuana, do Méxi-
co, mas o jogador não se 
interessou.

O clube mexicano fez 

uma proposta e ganhou 
o ‘sim’ dos dirigentes. 
No entanto, o colombia-
no não gostou do salário 
oferecido e não aceitou 
se transferir.

Apesar de a quantia ser 
abaixo dos R$ 11 milhões 
que o flamengo deu ao  
Atlético Nacional, seria 
possível recuperar par-
te do dinheiro investido 
no atleta, comprado em 

2017 após ser campeão 
da Conmebol Libertado-
res em 2016.

No flamengo atu-
al, Berrío está no final 
da fila por uma vaga na 
equipe. Bruno Henrique, 
Pedro Rocha, Michael e 
Vitinho largam na frente. 
Além disso, a diretoria 
busca comprar Gabigol e 
acertar o empréstimo de 
Pedro.
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via light em nova iguaçu

Para reduzir con-
gestionamentos 
na esquina da Rua 

Dom Walmor com a Via 
Light, na pista sentido 
Pavuna, no Centro de 
Nova Iguaçu, a Prefeitu-
ra iniciou, ontem segun-
da-feira (13), a constru-
ção de um novo trecho 
da via que vai passar so-
bre o canteiro central e 
levar os veículos direta-
mente para o cruzamen-
to com a pista sentido 
Comendador Soares. A 
obra da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
(SEMIf) tem previsão 
de conclusão para a pri-
meira quinzena de feve-
reiro.

A intervenção foi re-
alizada após um estudo 
de mobilidade urbana, 
feito pela Secretaria 
Municipal de Transpor-
te, Trânsito e Mobilida-
de Urbana (SEMTMU). 
Após a conclusão do 
novo trecho, os moto-
ristas não poderão mais 
acessar a Dom Walmor 
virando à esquerda no 
cruzamento. Só poderão 
passar por ali aqueles 
que vierem pela Dom 
Walmor desde a Av. Go-
vernador Amaral Peixo-
to ou então a Av. Mare-
chal floriano Peixoto.

Para que os motoristas 
já se habituem a não vi-
rar à esquerda no cruza-
mento da Via Light com 
a Dom Walmor, o trecho 
está bloqueado desde o 
dia 6 de janeiro. Até o 
fim da obra, os veículos 
devem seguir em frente 
e fazer o retorno na Rua 
Otávio Tarquino. Após a 
abertura do novo trecho, 
eles farão o acesso antes 
do encontro entre essas 
ruas.

“Estamos fazendo um 
teste diário para que os 
motoristas se acostu-
mem com as mudanças. 
Para isto, dez agentes 
de trânsito estão dan-
do todas as orientações 
necessárias no local”, 
explicou o secretário da 
SEMTMU, Leonardo 
Callijão.

Para que o novo tre-
cho surja sobre o cantei-
ro central da Via Light, 
uma árvore foi retirada 
e replantada próximo 
ao seu local de origem. 
A galeria que passa pelo 
local receberá manilhas 
de 1.500 milímetros e 
uma laje reforçada será 
construída sobre ela 
para que seja feita a pa-
vimentação. A pista será 
dupla e com camada 
asfáltica de sete centí-
metros. (fonte: Ascom 
da Prefeitura de Nova 
Iguaçu)

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Não vai demorar - A obra tem previsão de conclusão para a primeira quinzena de fevereiro.

Mudança para diminuir 
trânsito ruim no Centro 
Construção de um novo trecho começou ontem e pegou motoristas de surpresa

fOTOS: RAPHAEL BITTENCOURT/PMNI

doze pacientes mesquitenses 
passam por cirurgia de catarata 

Aconteceram, ontem, 
segunda (13), as 12 pri-
meiras cirurgias de ca-
tarata promovidas pela 
parceria entre a Prefeitura 
de Mesquita e o Centro de 
Referência em Oftalmo-
logia (CEROf), em Jus-
celino, através do Cisbaf. 
Pelo menos 60 pessoas já 
foram encaminhadas para 
o procedimento. Metade 
delas será submetida à ci-
rurgia até esta quarta-fei-
ra, dia 15. O convênio foi 
firmado em dezembro do 
ano passado com o Con-
sórcio Intermunicipal de 
Saúde da Baixada flumi-
nense, via Programa Mar-
que fácil, com a tratativa 
de o CEROf atender a 30 
cirurgias de cataratas por 
mês. Porém, de acordo 
com o diretor técnico da 
secretaria de Saúde de 
Mesquita, Bruno felguei-
ra Salgado, essa quantida-
de pode aumentar.

“A intenção é conseguir 
atender o número máxi-
mo possível de pacientes. 
Todos eles passam por 
consultas e exames pré-

  Primeiros procedimentos são resultados do con-
vênio com o Cisbaf

MICHAEL ALVES/PMM

-operatórios, antes de serem 
submetidos ao procedimen-
to. Nesses primeiros meses, 
estudaremos essa relação 
entre a demanda e a quan-
tidade de cirurgias a serem 
realizadas”, explica Bruno.

Moradora do Banco de 
Areia, Maria Helena dos 
Santos, de 62 anos, foi uma 
das primeiras pessoas a pas-
sar pela cirurgia no primeiro 
dia. Segundo ela, essa é a 
resolução de um problema 
que começou há mais de 20 
anos.

“Sempre apresentei pro-
blemas na vista, procurei 
médicos de outros municí-
pios e até particulares, mas 
sempre me falavam que mi-

nha questão não era de cirur-
gia. Só na rede municipal de 
Mesquita é que fizeram esse 
diagnóstico. Agora, com a 
cirurgia, espero poder vol-
tar a enxergar direito”, torce 
ela. Maria Helena chegou à 
clínica às 8h10 e menos de 
três horas depois já estava 
pronta para ir embora. “foi 
muito rápido. Não imagina-
va que seria assim”, confes-
sa.

Para Isabel Santana, de 
63 anos, a espera foi menor, 
mas não menos sofrida. Há 
quase um ano a moradora 
de Rocha Sobrinho sabia 
que precisava da cirurgia de 
catarata. Chegou a procu-
rar por atendimento fora da 

rede municipal, mas foi em 
vão.

“As pessoas ficavam me 
dizendo que não adianta-
va procurar a prefeitura, 
porque não iam resolver. 
Tentei, então, em outro mu-
nicípio, mas não aconteceu 
nada”, conta.

Há cinco meses, porém, 
Isabel decidiu procurar 
uma unidade de saúde de 
Mesquita. Escolheu a ESf 
Maria Cristina, de onde foi 
encaminhada para a consul-
ta com um oftalmologista 
na policlínica municipal, em 
Santa Terezinha.

“Há três meses começou 
esse contato com o oftalmo-
logista. fui boba, porque me 
deixava levar pelas pessoas 
dizendo eu não adiantava 
procurar a prefeitura. No 
final, só perdi tempo longe. 
Em Mesquita mesmo resol-
vi essa questão”, diz, visi-
velmente agradecida. De-
pois de encaminhada para a 
consulta com o especialista 
e atestada a necessidade da 
cirurgia, Isabel marcou o 
procedimento no Polo de 
Regulação de Mesquita.

empreendedora social 
leva projeto lúdico de
 inclusão às escolas

A empreendedora social 
Rosiane de Mello realiza 
um trabalho lúdico, im-
portante e interessante de 
inclusão da criança com 
deficiência. Ela desenvol-
ve um projeto educacional 
onde é possível transfor-
mar o ambiente escolar 
em uma terra fértil para o 
respeito, a empatia e a in-
clusão. 

Rosiane de Mello tra-
balha com 25 bonecos de 
panos (foto) e cada um 
deles retrata uma deficiên-
cia como, por exemplo, o 
amputado, o deficiente au-
ditivo, o deficiente visual, 
o autista. A ideia é levar o 
projeto às escolas públicas 
e particulares do estado do 
Rio de Janeiro. 

“Através da metodologia 

da inclusão reversa, acon-
tece o compartilhamento 
com as crianças ausentes 
de deficiências, transtor-
nos ou doenças, histórias 
lúdicas que abordam as 
deficiências, superações 
e habilidades que cada 
criança com deficiência 
tem para se expressar e ser 
feliz”, explica a empreen-
dedora social.

Para que o projeto seja 
colocado em prática, a Ro-
siane precisa contar com 
a colaboração de patroci-
nadores. Se você se inte-
ressou pela ideia da cons-
trução de um novo olhar 
sobre as diferenças e quer 
ser um patrocinador de 
impacto, entre em contato 
pelo e-mail demellorosia-
ne@gmail.com.  

DIVULGAçãO
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Jovem é fuzilado em Nova Iguaçu
7Polícia

Editoria de
 Polícia

Criminosos passaram em um carro preto e atiraram contra a vítima próximo a favela controlada 
por traficantes. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para a identificação os atiradores 

área de tráfico

Um jovem foi 
morto a tiros 
no início da 

tarde de ontem em 
Nova Iguaçu. A víti-
ma identificada como 
Patrick Alves (foto), 
conhecido como So-
rinho, estava na Rua 
Irene, no bairro Co-
mendador Soares 
quando dois homens 
em um carro preto 
passaram e fizeram 
diversos disparos. O 
local onde ocorreu o 
crime fica próximo 
das comunidades Ben 
10 e Inferninho, am-
bas controladas por 
traficantes de drogas.

De acordo com as 
primeiras informa-
ções, o rapaz foi sur-
preendido pelos ati-
radores, que depois 
de cometerem o as-

sassinato, fugiram em 
direção à Rodovia Pre-
sidente Dutra. Policiais 
do 20º BPM (Mesqui-

dois policiais militares baleados 
em pequeno intervalo de tempo

O Rio registrou ontem 
dois policiais militares ba-
leados em um intervalo de 
poucas horas. Pela manhã , 
o sargento Carlos Henrique 
Maillard Araújo  ficou fe-
rido durante um assalto na 
Avenida Jornalista Roberto 
Marinho, em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana do 
estado.

Segundo a PM, o agente, 
que é lotado no Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRv), 
foi atingido no rosto, na altu-
ra do maxilar, e teve a pistola 
roubada. Ele foi socorrido 
por colegas do 7º BPM (São 
Gonçalo) no Hospital Alberto 
Torres (Heat), no Colubandê. 
A Secretaria estadual de Saú-
de informou que o paciente 
tem o quadro de saúde está-
vel.

O outro caso aconteceu 

durante a madrugada, em Vigá-
rio Geral, no Subúrbio do Rio. 
O cabo Elias figueiredo Maciel 
(foto) passava de carro pela 
Rua Bulhões Marcial quando 
foi abordado por bandidos em 
uma tentativa de assalto.

Lotado no 20º BPM (Mes-
quita) e em licença especial, 

o PM reagiu, trocou tiros com 
os bandidos e acabou atingido 
no abdômen. Ele foi socorri-
do no Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo 
(HMMRC), em Duque de Ca-
xias. A unidade de saúde infor-
mou que o estado de saúde do 
policial é grave. 
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ta) foram acionados e 
comunicaram o crime à 
Divisão de Homicídios 
da Baixada fluminens 

(DHBf). Uma pérícia 
foi feita no local.

A especializada não 
divulgou se traçou uma 

linha de investigação. 
Entretanto, há indica-
ção de crime de exe-
cução. A Polícia Civil 

buscará imagens de 
câmeras de segurança 
que poderão ajudar a 
identificar os autores.  

Terminou em tragédia uma 
discussão entre vizinhos por 
causa do barulho de uma enxa-
da usada em um terreno baldio, 
na última quarta-feira, em Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio. Um 
homem de 57 anos foi morto a 
pauladas na cabeça. O suspeito 
foi preso.

Segundo informações, Wilson 

de Almeida, conhecido como Bi-
cudo, estava capinando em um 
terreno no morro do Chá, quando 
recebeu uma reclamação de um 
vizinho, de que estaria fazendo 
barulho. A vítima teria dito que já 
estava acabando o trabalho. Ain-
da assim o vizinho pulou o muro 
de sua casa e matou Wilson com 
pauladas na cabeça.

O assassinato chocou seus 
familiares. O enterro foi marca-
do por revolta e homenagens ao 
time de coração, o flamengo. O 
filho dele, Jailton, disse que o sus-
peito se entregou na Delegacia de 
Homicídios da Capital (DH-Ca-
pital). por temer represálias, uma 
vez que Wilson era muito querido 
entre os vizinhos.

discussão entre vizinhos termina 
com morte a pauladas na cabeça

pM impede assalto em empresa 
de logística em cidade da Baixada 

Policiais militares do 24° BPM 
(Queimados) conseguiram impe-
dir um assalto em uma empresa de 
logística, em Seropédica, Região 
Metropolitana do Rio, no último 
domingo. Na ação, três suspei-
tos foram presos, um caminhão 
e duas vans foram apreendidos, 
além de um fuzil. O caso foi regis-
trado na 48ª DP (Seropédica) . 

De acordo com informações, a 
PM realiza patrulhamento de roti-
na no Arco Metropolitano quan-
do avistou o bando fortemente 
rmados saindo de um canteiro da 
rodovia. Para impedir a ação e 
prender os criminosos, os agentes 
realizaram um pedido de reforço 
com o objetivo de paralisar a ação 
dos criminosos e realizar a prisão.

Após a chegada de outras via-

turas, começou uma perseguição 
seguido de intenso tiroteio. Na fu-
gaa o bando seguiu até a comuni-
dade da Lagoa do Sapo, em Japeri. 
Na localidade, a PM realizou uma 
operação em busca dos criminosos. 
Outras ações também foram reali-
zadas na região com o objetivo de 
localizar e prender o bando. 

Por volta das 18h, equipes do 
24° BPM receberam informações 
de que alguns elementos armados 
estariam em um veículo saindo de 
Japeri. Após novo cerco policial, o 
veículo foi interceptado na Rodovia 
Presidente Dutra, altura de Austin, 
em Nova Iguaçu. 

Após o confronto um elemento 
foi preso, já outro ficou ferido e o 
terceiro se evadiu para área da mata, 
nas margens da Rodovia, mas a 

equipe conseguiu realizar a pri-
são. Com o grupo foi apreendido 
uma pistola calibre 9mm e um 
fuzil calibrei 556. O caso foi 
encaminhado à 48º DP Seropé-
dica que deu inicio a investi-
gação para tentar descobrir a 
identificação dos criminosos.

CiCliSTAS 
REColHEM 

ARMADilHAS 
Já pela manhã deste do-

mingo (12), ciclistas que pas-
savam pelo local retiraram 
os miguelitos que ficaram 
espalhados (foto) na Via, na 
altura do KM 50, para im-
pedir que tirassem os pneus 
dos veículos que passassem 
pelo local.

REPRODUçãO

diarista morre ao ser esfaqueada 
pelo ex-marido na frente da filha

Uma diarista foi as-
sassinada pelo ex-ma-
rido na noite do último 
domingo, em Tanguá, 
na Região Metropolita-
na do Rio. Testemunhas 
relataram à polícia que 
a vítima, identificada 
como Rosy Nunes, es-
tava em uma praça na 
Rua Vereador Manoel 
Macedo, no Centro do 
município, com fami-
liares, quando foi ataca-
da por Adermir Gomes 
da Silva na frente de 
um dos dos três filhos 
do casal.

Parentes disseram 
que os dois foram ca-
sados por mais de 20 
anos. O relacionamento 

foi marcado por trai-
ções cometidas por ele. 
Por isso, a diarista de-
cidiu se separar há cer-
ca de seis meses, mas 
Ademir, que é motoris-
ta, não aceitava a deci-
são de Rosy. 

“Ela estava lanchan-
do na praça, quando ele 
apareceu do nada e co-
meçou a atacá-la com 
um facão”, disse um fa-
miliar. 

Policiais do 35º BPM 
(Itaboraí) passaram 
pelo local e atiraram na 
perna de Ademir para 
que ele parasse com os 
golpes. Só assim ele 
foi contigo e preso em 
flagrante e levado à 74ª 

DP (Alcântara), onde 
foi autuado por femini-
cídio. O motorista tam-
bém estava com uma 
pistola falsa.

Rosy chegou a ser 
levada à Policlínica 
Demerval Garcia de 
freitas, mas já chegou 
ao local sem vida.  fa-
miliares estiveram na 
manhã de ontem no 
Instituto Médioco Le-
gal (IML) de Tribobó, 
em São Gonçalo, para 
a liberação do corpo. 
Parentes contaram ain-
da que Ademir já havia 
assassinado outra pes-
soa há cerca de 10 anos. 
A vítima era uma das 
amantes dele. 
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Tratamento hormonal para
transgêneros a partir de 16 anos

SeCreTarIa de
 CoMuNICaçÃo SoCIaL

Desde ontem, 
o Instituto 
Estadual de 

Diabetes e Endocri-
nologia Luiz Capri-
glione (IEDE) (foto), 
unidade vinculada à 
Secretaria de Estado 
de Saúde, passará a 
receber transgêneros 
com pelo menos 16 
anos para a realiza-
ção de hormoniote-
rapia. A medida vem 

se adequar à resolu-
ção nº 2.265, de 20 
de setembro de 2019, 
do Conselho federal 
de Medicina (CfM), 
publicada no Diário 
Oficial da União des-
ta quinta-feira, dia 
9. Antes, a idade mí-
nima permitida para 
esse tipo de tratamen-
to era de 18 anos.

De acordo com a 
coordenadora do Am-
bulatório de Disforia 
de Gênero do institu-
to, Karen de Marca, 

a nova regra do CfM 
será adotada de forma 
automática, amplian-
do a cobertura ao gru-
po. “O IEDE é pionei-
ro no atendimento do 
transgênero no Esta-
do do Rio de Janeiro 
e desde 1999 ofere-
ce o serviço ambula-
torial para o fim da 
transição hormonal e 
acompanhamento pré 
e pós- operatório para 
quem também deseja 
realizar a cirurgia de 
reafirmação de sexo. 

Vamos nos adequar e 
adotar a resolução”, 
destaca Karen de 
Marca.

O Instituto Estadual 
de Diabetes não está 
habilitado para pro-
cedimentos cirúrgi-
cos, como mudança 
de sexo, mas, atra-
vés de acompanha-
mento ambulatorial, 
realiza a avaliação e 
tratamento hormonal 
pré e pós-operatório. 
Através de laudos, 
encaminha os pacien-

tes para procedimen-
tos cirúrgicos quando 
considerados aptos.

REGUlAção
 PElo SER 

Para isso, o pacien-
te deve procurar uma 
unidade básica de 
saúde, como a Clíni-
ca da família, e ser 
regulado pelo SER 
(Serviço Estadual de 
Regulação). Só de-
pois de ultrapassar 
essa fase, o pacien-
te é agendado para o 

IEDE.
“No ambulatório, 

a primeira consul-
ta é com psicólogo e 
psiquiatra, mas o pa-
ciente tem ao seu dis-
por uma equipe que 
conta com assistente 
social, clínico geral, 
ginecologista e fono-
audiólogo. Depois, 
ele passa pelo endo-
crinologista, que faz 
uma avaliação clínica 
para indicar os hor-
mônios necessários”, 
explica Karen.

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, unidade vinculada à Secretaria 
de Estado de Saúde, passará a receber adolescentes para a realização de hormonioterapia

A resolução publica-
da no Diário Oficial da 
União também reduz 
de 21 anos para 18 anos 
a idade permitida para 

procedimentos cirúrgi-
cos envolvendo transi-
ção de gênero. O tempo 
de acompanhamento 
para ser encaminhado à 

cirurgia ainda caiu para 
um ano; eram de dois 
anos.

O atendimento no 
IEDE é realizado às 

quartas-feiras, das 8h 
às 16h, com assistência 
gratuita feita pelo SUS. 
Atualmente, a unidade 
tem 550 pessoas ma-

triculadas no Ambu-
latorial de Disforia de 
Gênero para tratamento 
ambulatorial, pré e pós-
-cirúrgico. Cerca de 80 

pacientes procuram o 
instituto por ano. A fila 
da regulação, segundo 
o IEDE, está estimada 
em 200 pacientes.

ProcedImentos cIrúrgIcos 

Trabalho e renda oferece 579 vagas de emprego
A Secretaria de Estado de 

Trabalho e Renda oferece 
esta semana 579 vagas de 
emprego com carteira as-
sinada, em várias regiões 
do estado, nas unidades do 
SINE (Sistema Nacional de 
Emprego) e através do Pro-
grama Geração futuro. Pelo 
Programa Geração futuro, 
que atende aos jovens de 14 
a 29 anos, estão sendo ofere-
cidas 10 vagas para Pessoas 
com Deficiência e 15 vagas 
convencionais. E outras 12 
vagas sem carteira assinada, 
para Jovem Aprendiz. 

Na cidade do Rio, são 310 
oportunidades, sendo 100 
para Operador de Empilha-
deira, 20 para Manobrista, 
20 para Vendedor (foto) de 
Serviços, entre outras.

Na Região Metropolitana, 
2 no município de Queima-
dos e 50 em São Gonçalo. Já 
no interior do Estado, estão 

disponíveis 133 vagas, sen-
do 88 na Região Médio Pa-
raíba, 40 na Região Serrana, 
4 na Região das Baixadas 
Litorâneas e 1 na região 
Centro-Sul fluminense.

Para pessoas com defici-
ência, há 59 oportunidades, 
15 para Operador de Ven-
das, 10 para Repositor de 
Mercadorias, entre outras. 
O Sine - NEAD (Núcleo 
Estadual de Atendimento 
ao Deficiente) funciona de 
segunda à sexta-feira, das 
8h30 às 16h30, na Rua do 
Lavradio, 42 - Centro do 
Rio e atende prioritariamen-
te a deficientes.

vERiFiCAção  
Todas as vagas disponibi-

lizadas pelos postos SINE 
passam por uma verificação 
de compatibilidade, onde 
é feito uma análise compa-
rativa dos critérios de cada 

vaga com as características 
de cada candidato, fazen-
do uma busca candidato X 
vaga.

As inscrições para as va-
gas do Geração futuro po-
dem ser feitas através do 
link www.bit.ly/geracao-
-futuro ou pelo aplicativo 
WhatsApp (21) 98596-
8188. Os interessados tam-
bém podem enviar currículo 
para vagascemap@gmail.
com.

O candidato à vaga de em-
prego com carteira assinada 
poderá também se cadastrar 
e se candidatar por meio do 
aplicativo Sine fácil, atra-
vés do QRCode obtido nos 
postos SINE ou pelo site 
Emprega Brasil, através do 
link https://empregabrasil.
mte.gov.br/ Veja o posto 
SINE-SETRAB mais pró-
ximo, no mapa do estado: 
https://goo.gl/YsNQjd . 

REPRODUçãO 
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quatis inicia cadastramento 
para transporte de estudantes 
O programa atende alunos residentes na cidade, mas matriculados em cursos 
técnicos e de nível superior disponibilizados em outros municípios da região.

Luis Eduardo
(Luisinho)

Sob a coordenação 
da Secretaria Mu-
nicipal de Traba-

lho e Renda, começou 
na quinta-feira da sema-
na passada, e vai até a 
próxima sexta-feira da 
próxima semana (17), o 
cadastramento e recadas-
tramento de estudantes 
beneficiados pelo “Pro-
grama Municipal Gera-
ção do Amanhã – Trans-
porte para Estudantes de 
Cursos Técnicos e Uni-
versitários do Município 
de Quatis”. O programa 
atende alunos residentes 
na cidade, mas matricu-
lados em cursos técnicos 
e de nível superior dis-
ponibilizados em outros 
municípios da região.

O cadastramento/reca-
dastramento poderá ser 
realizado de segunda a 
sexta-feira, de 8 às 17 
horas, na Secretaria de 
Trabalho e Renda (foto) 
da Prefeitura de Quatis, 
que funciona no segundo 
andar do Centro Admi-
nistrativo XXV de No-
vembro. Os documentos 
necessários são os se-
guintes: ficha de inscri-
ção, com assinatura igual 
ao do RG (declaração 
firmada pelo estudante 
acerca da veracidade das 
informações prestadas, 
com sua ciência sobre 
as penalidades criminais 
em caso de falsidade); 

gratuidade

DIVULGAçãO/PMPR
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resende no ‘destino Mantiqueira’ 
A Prefeitura de Resen-

de atuará em cooperação 
com os governos estadu-
ais do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais, 
além dos municípios que 
abrangem a chamada re-
gião da Mantiqueira, para 
implantação do projeto 
‘Destino Mantiqueira’. 
O objetivo do projeto é 
promover e reforçar as 
cidades envolvidas como 
roteiros turísticos a serem 
explorados.   

Através de um encon-
tro, que acontecerá nesta 
terça-feira, dia 14, no Par-
que Nacional do Itatiaia, 
representantes de várias 
esferas do governo e ou-
tras frentes envolvidas 
diretamente com o turis-
mo poderão dialogar e 
entender melhor sobre o 

projeto. O encontro terá a 
participação do secretário 
estadual de Turismo, Otá-
vio Leite, do presidente 
da TURISRIO, Thomas 
Weber, do vice, Cesar 
Werneck, do diretor de 
Marketing, Cristiano No-
gueira, do prefeito Diogo 
Balieiro Diniz, e do secre-
tário municipal de Indus-
tria, Comércio e Turismo 
de Resende, Tiago Diniz, 
além de figuras políticas de 
outros municípios dos três 
estados que abrangem a re-
gião da Mantiqueira.  

Após a primeira reu-
nião, outros dois encontros 
acontecerão nas próximas 
semanas nos outros dois 
estados impactados pelo 
projeto. As conversas vi-
sam estabelecer uma série 
de objetivos e ações estra-

tégicas, que vão contribuir 
com o crescimento e com a 
regionalização do turismo 
na região da Mantiqueira, 
trazendo benefícios para a 
economia de todos os es-
tados e municípios envol-
vidos.  

 SoBRE A 
MAnTiQUEiRA  

A Mantiqueira é uma re-
gião integrada que compre-
ende mais de 100 cidades 
e três estados brasileiros: 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Por conta de 
sua localização estratégica, 
a região possui inúmeros 
atrativos turísticos para as 
mais variadas preferências, 
com roteiros gastronômi-
cos, rurais, religiosos, cul-
turais, ecoaventura, entre 
outros. 

DIVULGAçãO/PMR

Reunião amanhã (15) vai reunir frentes envolvidas no turismo de municí-
pios de três estados diferentes

 DIVULGAçãO/PMQ

O prefeito de Volta Redonda, 
Samuca Silva, conversou com a 
população na Vila Santa Cecília no 
final da manhã desta segunda-feira, 
dia 13, para lançar oficialmente o 

“VR Parking”. O novo sistema de 
estacionamento rotativo do muni-
cípio foi implantado na Vila Santa 
Cecília e no centro comercial da 
Avenida Amaral Peixoto há uma 

semana e está em fase de testes até 
o próximo dia 20 de janeiro.

O número de vagas para idosos 
também aumentou. Enquanto o Es-
tatuto do Idoso prevê 5% de vagas 

destinadas a esse público, em Volta 
Redonda, 10% das vagas são para 
os idosos, sendo elas gratuitas, situ-
ação que não acontece em grandes 
capitais.

“O ‘VR Parking’ tem um siste-
ma moderno e eficiente, utilizando 
tecnologia de ponta. É mais uma 

inovação da nossa gestão que colo-
cou Volta Redonda na 43ª posição 
entre as cidades mais inovadoras do 
país”, lembrou Samuca.

Ele explicou ainda que os bilhe-
tes para utilização do rotativo po-
derão ser adquiridos pelo aplicativo 
‘Digipare’ instalado no celular ou 

em estabelecimentos comerciais 
cadastrados, com pagamento em 
cartão de débito e crédito, além de 
dinheiro ou boleto bancário. “Os 
motoristas ainda contam com mo-
nitores treinados para dar informa-
ções sobre o aplicativo e fornecer o 
bilhete”, disse o prefeito.

volta redonda lança o ‘vr parking’

cópia do documento de 
identificação oficial com 
fotografia e do CPF do 
candidato; duas fotogra-
fias 3×4; cópia dos seis 
últimos comprovantes de 
renda dos membros da 
família; cópia de com-
provante de residência, 
sendo de energia elétrica 
ou água. 

No caso de residir em 
imóvel alugado, apre-
sentar cópia do contrato 
ou do recibo mensal de 
pagamento; no caso das 
pessoas com deficiência, 
apresentar laudo/atesta-
do médico, indicando o 
CID (Código de Identifi-
cação de Doenças); com-
provante de matrícula no 

curso declarado, com-
provada através de ates-
tado do estabelecimento 
de ensino ou de boletos 
bancários, devidamente 
quitados, ou outro docu-
mento que o substitua; 
declaração firmada pelo 
estudante acerca da vera-
cidade das informações 
prestadas, com sua ciên-

cia sobre as penalidades 
criminais em caso de 
falsidade; comprovante 
do PROUNI ou finan-
ciamento do fIES, caso 
houver; comprovante de 
que é integrante do ca-
dastro único para progra-
mas sociais do Governo 
federal (Cad Único), 
caso faça parte de alguns 

destes programas; calen-
dário escolar referente à 
instituição de ensino do 
matriculado, atualizado 
semestralmente; cuadro 
de horário da instituição 
de ensino, contendo as 
seguintes informações: 
curso, série, turma, tur-
no, horário e duração do 
curso. 

o cadastro pode ser feito 
na Secretaria de Trabalho e 
Renda



O céu lhe dá a 

oportunidade de focar 

em investimentos que 

agregam solidez em seu 

trabalho e produtividade 

em sua rotina. É necessário organizar 

as contas e não criar expectativas. Seja 

firme e esteja consciente das reais 

possibilidades.

Elabore as suas ideias 

para focar em seu 

trabalho e em sua rotina. 

É necessário agir com 

esforço e dedicação para 

obter o progresso que o céu vem 

apontando. Tenha atenção com 

o campo emocional e energético, 

porque tudo isso pode afetar a saúde.

Áries

É momento de tomar 

decisões que priorizem 

o que é essencial para 

desenvolver os seus 

interesses. Agora é 

momento de se esforçar e agir com 

praticidade. Foque no seu melhor e 

desenvolva os seus talentos. O céu 

favorece os compromissos afetivos.

Touro

É momento de colocar 

a sua energia em seus 

sonhos e em seus 

projetos futuros. O 

céu colabora com 

investimentos para o imóvel e para o 

desenvolvimento familiar. Seja sábio, 

descarte o que não deve ser mantido e 

foque nas prioridades.

Gêmeos

Os estudos e uma 

postura firme diante 

dos seus projetos 

devem ser colocados 

em movimento. O céu 

colabora com planos mais elaborados 

em conjunto com parceiros, sócios e 

com o cônjuge.

Câncer

Leão

A maturidade 

emocional é 

fundamental para 

analisar o cenário 

e o seus próprio 

d e s e n v o l v i m e n t o . 

Os seus interesses ficam em foco. 

Depende exclusivamente de você se 

comprometer ao máximo com os seus 

projetos. O céu traz maturidade para 

o relacionamento.

Virgem

Você está consciente 

das necessidades 

e m o c i o n a i s 

depositadas na família 

e em pessoas com 

quem mantém laços fortes. A vida 

pede de você uma conexão maior 

com as suas necessidades familiares, e 

isso também pode ser direcionado ao 

imóvel. É necessário amadurecer para 

desenvolver laços construtivos.

Libra

O céu lhe dá condições 

de conectar-se 

com pessoas que 

estão inseridas em 

seus projetos. Há 

favorecimento para realizar reuniões, 

contatos e transmissão de informações 

pertinentes ao interesse de todos 

envolvidos. É essencial agir com 

comprometimento.

Escorpião

As responsabilidades 

profissionais ficam em 

destaque e o céu exige de 

você comprometimento 

total com as suas 

decisões. Você está 

numa fase de progresso, mas deve 

ter consciência de que o momento 

é de trabalho e esforço para obter 

resultados.

Sagitário

O dia está ótimo para 

ser mais produtivo e 

ampliar o seu campo 

de visão sobre as suas 

decisões e posturas. O 

céu fala da sua maturidade e do seu 

comprometimento com a nova fase. 

Continue firme, porque os resultados 

virão. O céu colabora com estudos e 

viagens.

Capricórnio

A maturidade traz uma 

postura desprendida 

e consciente das 

mudanças pelas 

quais vem passando 

no campo material. 

Haverá bons resultados envolvendo 

investimentos, porém somente por 

meio do desapego. Seja maduro para 

soltar tudo o que não pode mais ser 

mantido.

Aquário

O cônjuge ou uma 

pessoa significativa para 

o seu desenvolvimento 

faz planos mais 

elaborados e exige de 

você uma postura comprometida para 

manter o foco em propósitos mais 

elevados. É necessário se conectar 

com valores elevados para obter o 

progresso que almeja.

Peixes
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ATO DA pRESiDÊnCiA nº 01/2020
 

     O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais,

  CONSIDERANDO a celebração do aniversário da Cidade de 
Nova Iguaçu, no próximo dia 15 de janeiro (quarta-feira), data 
estabelecida no artigo 7º da Lei Orgânica Municipal,

 CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 
por meio do decreto nº 11.837, decretou ponto facultativo no 
dia 15 de janeiro de 2020,

    RESOLVE:

     Suspender o expediente desta Casa Legislativa no próximo 
dia 15 de janeiro (quarta-feira).

      Publique-se.
Nova Iguaçu, 13 de janeiro de 2020.

                              Felipe Rangel Garcia
Presidente

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6743/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 141/2019 que objetiva 
a AQuISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO hOSPITAL MuNI-
CIPAL, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MuNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administra-
tivo 6743/2019, às empresas:
Empresa: L.A. MARASSI MERCEARIA LTDA EPP
CNPJ: 12.392.614/0001-45
Valor de R$ 343.563,97 (trezentos e quarenta e três 
mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete 
centavos)
Empresa: VINAQuE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - 
LTDA
CNPJ: 73.752.081/0001-50
Valor de R$ 9.269,45 (nove mil, duzentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e cinco centavos)
Empresa: Distribuidora de Cestas Vassouras Ltda
CNPJ: 05.784.708/0001-02
Valor de R$ 31.310,00 (trinta e um mil e trezentos e dez 
reais)

Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 13 de Janeiro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 7852/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, ADJuDI-
CO E hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 019/2019 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECuÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DRENAGEM DAS ÁGuAS PLuVIAIS EM PARTE DA 
AVENIDA RENATO MONTEIRO, atendendo a solicita-
ção feita pela SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 
7852/2019, à empresa:
Empresa: ATTACK EMPREENDIMENTO E INCORPO-
RADORA LTDA ME
CNPJ: 21.537.704/0001-78
Valor de R$ 302.945,11 (trezentos e dois mil, novecen-
tos e quarenta e cinco reais e onze centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 13 de Janeiro de 2020
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 7096/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 139/2019 que objetiva 
a AQuISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALhO DOS 
SETORES DE ENGENhARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
ATRAVÉS DE FERRAMENTAS AuTOMATIZADAS, 
ONDE O MESMO DEPENDE DE uTILIZAÇÃO DE 
SOFTWARES DE TERCEIROS PARA EXECuÇÃO DE 
SuAS FuNÇÕES, atendendo a solicitação feita pela 
SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no 
processo administrativo 7096/2019, à empresa:
Empresa: DESKGRAPhICS REALIZE TECNOLOGIA 
LTDA EPP
CNPJ: 10.537.193/0001-78
Valor de R$ 37.140,00 (trinta e sete mil e cento e qua-
renta reais)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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no tênis
(ing.)

Peça que
veda a

garrafa de
vinho

Cosmético
para

colorir
cílios

Indício
seguido

pelo
detetive

"A (?) e a
Fera",

desenho
animado

(?)
penada: 
assom-
bração

Barco
atracado

em
marinas

Variedade
de doce 

em cama-
das

Exercia o
poder, no 
Absolu-
tismo

(?)
Damon,
ator do
Cinema

Festa em 
homena-

gem a 
Baco (Mit.)

Sufixo
nominal

de
"arbóreo"

Planta or-
namental
Figurado
(abrev.)

Base do
alvejante

Cássia (?),
cantora

Muro, em
francês
Depósito 

de cereais

Espertos;
matreiros
1.150, em
romanos

Parasito
do cão

Humorista
brasileiro

Cheio de
gânglios
(Anat.)

Descrevem (círculo) 

Cheiroso;
aromáticoAdquirir;

comprar 

Apoiado sobre a arti-
culação que conecta

o braço e o
antebraço

Substân-
cia usada

em
sabões e 
detergen-

tes

O destino
de um

fugitivo,
para a
polícia

A + os

Duas
vezes

3/lob — mur. 4/laet. 5/dália — línea.

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 o

n
d

e 
co

n
h

ece
N

o
m

e

Marília

Tânia

Academia

Faculdade

Vizinha

C
a
p
u
cin

o

E
xp

resso

M
o
ch
a

A
ca
d
em

ia

F
a
cu
ld
a
d
e

V
izin

h
a

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 

o
n

d
e 

co
n

h
ec

e
N

o
m

e

Marília

Tânia

Academia

Faculdade

Vizinha

C
a
p
u
ci
n
o

E
xp

re
ss
o

M
o
ch
a

A
ca
d
em

ia

F
a
cu
ld
a
d
e

V
iz
in
h
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

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

pICadINHo de aveSTruZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ sal 
e páprica picante 
a gosto

em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
sirva bem quente

JaCarÉ À Moda rIo 
NeGro

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

Ingredientes

Modo de preparo

corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
por fim acrescente 
1 limão e sirva

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 

13 DE JANEIRO DE 2020. PuBLICADO EM 
14/01/2020 – CÓD-PMBR 008.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº0204/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JOÃO CARLOS DO AMPARO COSTA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0205/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LuANA DA SILVA DOS SANTOS, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secre-
taria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0206/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EVELYN NASCIMENTO MAXIMO REIS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0207/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ELISANDRA BARBOSA DA SILVA DE ALBuQuER-
QuE, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, 
símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0208/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PhILIPE MELO RAMOS, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0209/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LuANNA CuSTODIO LOPES, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0210/SEMAD/2020 DE 13 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, TAIANA ARRuDA PINTO, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0211/SEMAD/2020 DE 13 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 Estratégico de Gestão Educacional, 
símbolo AEG da Secretaria Municipal de Educação.
SIMONE DE JESuS TELLES MENEZES
ALESSANDRO DE BASTOS AZEREDO CALIXTO
MARCELLE SILVA DE OLIVEIRA
ALDEMIR VIANA LEITÃO
ERICA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA

PORTARIA Nº0212/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 5645 /SEAMD/2019 
DE 26/12/2019, publicada em 27/12/2019.

PORTARIA Nº0213/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Excluir, CINTIA REGINA DE FARIA, da PORTARIA 
Nº 5388/SEMAD/2019, DE 02/12/2019, publicada no 
Jornal hora h em 03/12/2019.

PORTARIA Nº0214/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Conservação.
JEFFERSON DE SOuZA DA SILVA
TERCIO DE LIMA COSTA
SERGIO RICARDO PINTO POLYDORO
DAVID DE SOuZA ARAuJO
JOAO SOARES FIGuEIRA
ALTAIR GALDINO DE PAuLA

PORTARIA Nº0215/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Conservação.
ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA FILhO
ALuISIO DOS SANTOS
EVERSON DE OLIVEIRA FERNANDES
ELESON DA SILVA FERNANDES
FABIO CASTRO MOREIRA
GABRIEL MARTINS DOS SANTOS
GABRIEL DE SOuZA SANTANA
PAuLO hENRIQuE BRASIL DE SOuZA
RENNAN YANG STuART DA SILVA

PORTARIA Nº0216/SEMAD/2020 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem 

cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, na Secretaria Municipal de Educação.
ELAINE REGINA DA SILVA
ALVARO MANuEL PERFEITO CAETANO
EDERSON FREITAS JuNIOR
JEANE VIANA DA SILVA
MICAELLA MENDONÇA SuRLO
VANuZA DOS SANTOS

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº031/SEMAD/2020 DE 06/01/2020, 
publicado em 07/01/2020.
ONDE SE LÊ: PAuLO ROBERTO DA SILVA COSTA;
LEIA-SE: PAuLO ROBERTO COSTA JuNIOR.

NA PORTARIA Nº089/SEMAD/2020 DE 08/01/2020, 
publicada em 09/01/2020.
ONDE SE LÊ: ANDRE MENEZES DA SILVA;
LEIA-SE: ANDRE DA SILVA MENEZES.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
    

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

DEVOLuÇÃO DE PRAZO
Processo: N° 52/00163/2019  
Contrato: N° 005/SEMOCAP/2019
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: RSM Materiais Serviços e Construções Ei-
reli.
Fica devolvida a contagem de prazo da Obra de Re-
forma Geral da Escola Municipal Adelina dos Santos 
Purcino, no bairro Parque São José neste município de 
Belford Roxo – RJ a partir de 02/01/2020 com término 
em 06 /5/2020.               

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

Recursos e Convênios
Mat. 60.60/494

                                            
DEVOLuÇÃO DE PRAZO

Processo: N° 52/000072/2019  
Contrato: N° 016/SEMOCAP/2019
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: NC Construções e Serviços Eireli.
Fica devolvida a contagem de prazo da Obra de De-
molição e Construção da Escola Municipal Alejandro 
Fernandez Nunez, no bairro Parque Santa Amélia neste 
município de Belford Roxo – RJ a partir de 02/01/2020 
com término em 14 /   6/2020.              

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

Recursos e Convênios
Mat. 60.60/494

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 13 de Janeiro de 2020
Anderson Barbosa Vallim

Secretário Municipal de Administração

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 7850/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 142/2019 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA hI-
DRÁuLICA, atendendo a solicitação feita pela SECRE-
TARIA MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI-
COS no processo administrativo 7850/2019, à empresa:
Empresa: TETSuL ITATIAIA TERRAPLENAGEM LTDA 
EPP
CNPJ: 10.623.659/0001-58
Valor de R$ 88.999,74 (oitenta e oito mil, novecentos e 
noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 13 de Janeiro de 2020
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6775/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 

com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 138/2019 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXE-
CuTIVO PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS, JO-
VENS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MuNICÍPIO 
DE PORTO REAL QuE PARTICIPAM DOS PROJETOS 
ESPORTIVOS E LAZER PARA PARTICIPAÇÃO NAS 
COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, TORNEIOS, CO-
PAS E FESTIVAIS NAS DIVERSAS CIDADES DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO BEM COMO OS ESTADOS 
DA REGIÃO SuDESTE, atendendo a solicitação feita 
pela SECRETARIA MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
no processo administrativo 6775/2019, à empresa:
Empresa: GLOBAL RENT A CAR LTDA
CNPJ: 01.187.093/0001-78
Valor de R$ 50.820,20 (cinquenta mil, oitocentos e vinte 
reais e vinte centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 13 de Janeiro de 2020
Antônio Sebastião da Silva

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4626/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, hOMO-

LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 144/2019 que objetiva 
a AQuISIÇÃO DE uNIFORME PARA ATENDER O 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCuLO DA SECRETARIA MuNICIPAL DE POR-
TO REAL, BANDA MuSICAL, atendendo a solicitação 
feita pela SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL, DIREITOS huMANOS E hABITAÇÃO 
no processo administrativo 4626/2019, na condição de 
DESERTA. Ficando desde já autorizado novo procedi-
mento licitatório.

Porto Real, 13 de Janeiro de 2020
Creusa Pereira Martins Mothé

Secretária Municipal De Assistência Social, Direitos 
humanos e habitação

AuTORIZO E RATIFICO
PROCESSO 2025/2019

AuTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral 
do Município de fl. 54 e parecer da Procuradoria Ge-
ral do Município as fls. 50 a 52, em favor da Empresa 
KASA MED DISTRIBuIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS hOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ 
sob o n° 10.438.280/0001-78 no valor de R$ 1.316,28 
(hum mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e oito cen-
tavos). Solicito emissão de nota de empenho.

Porto Real, 13 de janeiro de 2020.
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde
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MUSA 
Michelle andrade, um colírio para os olhos!

Mulher bonita tem 
vez sempre! faz 

bem aos olhos 
e torna a vida 

de quem 
curte mais 
leve e ins-

p i rado-
ra. Se o 
poetinha 
V i n í -
cius de 
Mora i s 
estives-
se en-
tre nós, 
poderia 

contar o que a ‘Garota 
de Ipanema’ tinha para 
que ele se inspirasse 
e brotasse os versos 
“olha que coisa mais 
linda, mais cheia de 
graça...”
Nessa pegada poéti-

ca, a bela Michele An-
drade, 38 anos, casada, 
professora de educa-
ção física e maquiado-
ra, não fica atrás e até 
sobra na turma, quan-
do o papo é beleza.
Nascida em Belford 

Roxo a musa ama 

praia e cinema, prefe-
re programas calmos 
e tem gosto musical 
eclético. “Adoro sair 
para jantar e aprovei-
tar a vida”, disse ela 
ao HORA H.
Profissionalmente fa-

lando, Michelle cuida 
da beleza de mulheres 
da Baixada fluminen-
se no seu ‘Studio Mi-
chele Andrade’. Lá ela 
maquia, faz pentea-
dos, aplica extensão de 
cílios e faz design de 
sobrancelhas. É uma 

i n s p i r a ç ã o 
para mui-
tas mulhe-
res, pois 
s e m p r e 
dá dicas 
de como 
melhorar 
a autoes-
tima. Vale 
a pena 
conferir.
I n s t a -

gram: @
studiomi-
chelean-
drade

um sábado especial para dona Maria!

Feliz 
Nova Idade!!!

Uma noite ines-
quecível para 
uma mulher 

especial! Maria Lúcia 
Ornelas,  ou simples-

mente Dona Maria, 
festejou mais uma 

primavera no úl-
timo sábado, 
em Paracambi. 

H o m e n a g e a -
da pelo Grupo 
Novo Horizon-
te, representado 
pelo presidente, 
Jorge Amaral, 
e sua esposa, 

Sueli, além das amigas, ela 
ouviu o ‘Parabéns pra você’ 
cantado pela banda que em-
balava o baile da terceira 
idade no Grêmio Recrea-
tivo Esportivo e Social de 
Paracambi (Grespi) . 

Com a emoção à flor da 
pele, Dona Maria chorou 
ao ver o quanto é amada 
pelos amigos que chegaram 
a carrregá-la no colo. Que 
assim seja por muitos anos, 
com Deus iluminando seus 
caminhos e os anjos lá no 
céu fazendo a festa a cada 
primavera que chegar. 


