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Alguém duvida que a iguaçu-
ana Claudina Olivêira é uma das 
figuras mais atuantes na Cultura da 
Baixada? A moça, atriz e produtora 
cultural, gerencia o Fórum Cultural 
da Baixada, é sócia-proprietária do 
projeto EnconArte Teatro e funda-
dora da Cia Teatral Fios da Roca. 
Ufa!!! Parabéns, Claudina! Aquele 
Abraço!!!

Aquele Abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

afundou a prefeitura e não aceita críticas
Aquele ex-prefeito corrupto, que esculhambou a cidade 

que governou por um mandato, não anda de bem com o 
SOMBRA. Nosso agente farejador, Cão Misterioso, ouviu 
de um de seus ex-aspones que ele anda doido para des-
cobrir quem escreveu sobre seu maucaratismo e desamor 
aos eleitores e moradores do município, numa das colunas 
passadas.
****************************************
‘Tomou doril’ e sumiu de onde governou

Se o picareta soubesse que nossa equipe sabe muito mais 
coisas dele, pediria ao ‘Pedrão’ para abrir logo a porta do 
céu (risos). Sumido do mapa, dizem que o ‘gato’ está cur-
tindo bastante em lugares bonitos, ás vezes, acompanhado 
da mulher e dos filhos. “Não custa nada gastar o que levou 
por fora do salário do cargo, né mesmo?”, pergunta Cão 
Misterioso.
 ***************************************

Além de desonesto ganhou par de chifres

“Sobre esse cara, diz agora Nandinho Boquinha de Ve-
ludo, o gay presidente da Boca Maldita da cidade, o que 
mais repercutiu a boca miúda, foi a descoberta de que era 
chifrudo. A dona que ele vivia chamando de ‘mozinho’, pra 
todo mundo ouvir, mas não fazia direito no berço do casal, 
teve de arranjar um ‘Ricardo’ endinheirado e fora de qual-
quer suspeita. “Tenho desconfiança sobre o fulano se ele 
continua gostando de mulher. Anda tão esquisito na ‘hora 
h’”, reclamou a primeira-dama numa roda de conversa en-
tre mulheres.

Os Golden Boys 
voltarão ao Teatro 
Rival Refit, depois 

de lotar a casa em agosto 
do ano passado. E é sem-
pre assim. Sempre lotação 
esgotada e público feliz. 
O primeiro show do grupo 
em 2020 será nesta sex-

Aulas gratuitas
de música 

Com objetivo de desper-
tar novos talentos e estimu-
lar ainda mais a cultura na 
cidade, o TopShopping, em 
parceria com a Orquestra 
Sinfônica de Nova Iguaçu, 
oferecerá aulas de música 
gratuitas para alunos de 
escolas públicas. O projeto 
social “Orquestra Escola 
Jeito Top de Aprender” tem 
como objetivo fazer com 
que jovens e crianças te-
nham acesso à arte e prati-
quem uma atividade cultu-
ral através da música. Para 
participar, basta efetuar o 
cadastro, gratuitamente, no 
site https://www.sympla.
com.br/inscricao-projeto-
-orquestra-escola---jeito-
-top-de-aprender__755169. 
As inscrições começam 
nesta quinta (16) e vão até 
20 de fevereiro. O TopSho-
pping fica na Av. Gov. Ro-
berto Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Telefone: 
(21) 2667-1787.

ta (17), às 19h30, no palco 
onde eles se sentem íntimos 
dos fãs.

Atendendo aos inúmeros 
pedidos, os Golden Boys 
retornam ao Rival Refit pro-
metendo noite especial can-
tando os hits do grupo e clás-
sicos da Jovem Guarda. O 
show é uma viagem no tem-
po através das canções que 
foram gravadas pelo grupo 

vocal, desde 1958 até os 
dias de hoje. O público pode 
esperar os sucessos como 
“Alguém na multidão”, “Fu-
macê”, “Erva venenosa” e 
“Andança”.

O conjunto foi formado 
pelos irmãos Roberto, Ro-
naldo e Renato Correa e seu 
primo Valdir Anunciação, 
que faleceu em janeiro de 
2004. Roberto morreu em 

2016. Atualmente, Ronaldo 
e Renato contam com outro 
irmão, Mario Correa, ex-in-
tegrante do Trio Esperança. 
Uma boa pedida para os sau-
dosos dos tempos da Jovem 
Guarda. Vai perder? 

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

dIVUlGAçãO

Golden Boys abre temporada 
no Teatro Rival Refit 

dIVUlGAçãO

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Os irmãos Corrêa, Ronaldo, Renato e Mário formam o trio atual dos ‘rapazes de ouro’

Crime contra o Patrimônio Cultural Iguaçuano

Em vistoria realizada 
ontem (15), dia do 187º 
aniversário de Nova 
Iguaçu, pela Secretaria 
Municipal de Cultura 
no Sítio Histórico e Ar-
queológico, que fica na 

antiga Vila de Iguassú, 
foi flagrado um indiví-
duo com detector de me-
tais e enxada escavando 
ilegalmente o solo do 
patrimônio tombado e 
protegido por legisla-

ção federal e estadual. 
Avisado pelo secretário 
Marcus Monteiro de 
que estava cometendo 
crime e que responde-
ria pelo ato, rapida-
mente o sujeito deixou 

o local sem dizer nada. 
Nas fotos o indivíduo e 
seu veículo – Fiat Ver-
melho, placa LPN 7148.  
“O ‘RO’ será feito ama-
nhã (hoje, quinta, 16) 
por mim, acompanha-

do de representantes da 
Procuradoria Geral do 
Município (PGM), que 
também moverá ação 
contra o indivíduo”, 
informou Marcus Mon-
teiro. 

Homem flagrado pelo secretário de Cultura Marcus Monteiro cavava solo tombado por legislação federal

relembranDo a jovem guarDa
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alunos do projeto Guarda Mirim são 
incluídos no Programa Jovem Aprendiz
O curso é idealizado pela Divisão de Planejamento e Projetos da Guarda Civil, em parceria com as 
Secretarias Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e de Assistência Social e Cidadania 

belford roxo

dIVUlGAçãO

3

antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A S e c r e t a r i a 
de Seguran-
ça Pública e 

Mobilidade Urbana 
de Belford Roxo, em 
parceria com a Se-
cretaria Municipal 
de Trabalho, entre-
garam ontem, car-
teiras de trabalho 
para os alunos do 
segundo grupamen-
to do projeto Guarda 
Mirim, que finaliza-
ram o primeiro ciclo 
do curso. Os jovens 
ainda puderam fazer 
cadastro para o pro-
grama Jovem Apren-
diz.

O curso é ideali-
zado pela divisão 
de Planejamento e 
Projetos da Guarda 
Civil, em parceria 
com as Secretarias 
Municipal de Segu-
rança Pública e Mo-
bilidade Urbana e de 
Assistência Social 
e Cidadania. O co-
mandante da Guarda 
Civil, Fábio Souza, 
destacou que apesar 
das dificuldades, o 
projeto se concreti-
zou. “Conseguimos 
entregar esse docu-
mento que simboliza 
a luta e batalha por 
sonhos de uma vida 
melhor. Portas se-
rão abertas na vida 
profissional desses 
jovens”, resumiu o 
comandante, ao lado 
dos inspetores de 
Planejamento e Pro-
jetos da Guarda Ci-
vil, Thiago Silva e 
Egídio Soares.

 MAIS FáCIL 
Segundo o secre-

tário de Trabalho, 
Álvaro Nuna, agora 
é mais fácil adquirir 
a carteira profissio-
nal. “Antes, tínha-
mos que agendar ou 
ir para outro muni-

cípio. Agora não te-
mos filas e realiza-
mos no próprio Sine 
(Sistema Nacional de 
Emprego) de Belford 
Roxo”, explicou. 
Nuna ainda destacou 
que esse é ponta-
pé inicial para esses 
jovens na busca do 
primeiro emprego. 
“Uma das preocupa-
ções de empresas é 
exigir experiência, 
mas esses jovens não 
têm por nunca terem 
trabalhado.  O gover-
no está dando uma 
oportunidade a esses 
jovens de terem ex-
periência”, acrescen-
tou o secretário.

união cobriu r$ 8,35 bi de 
dívidas de estados em 2019

Em 2019, o Tesouro 
Nacional pagou R$ 
8,35 bilhões em dívi-
das atrasadas de es-
tados. desse total, a 
maior parte (R$ 4,04 
bilhões) é relativa a 
atrasos de pagamen-
to do estado do Rio 
de Janeiro. Também 
foram pagos R$ 3,31 
bilhões de Minas Ge-
rais; R$ 770,1 mi-
lhões de Goiás; R$ 
139,41 milhões do 
Rio Grande do Norte 

e R$ 90,18 milhões 
de Roraima.

Em relação às pre-
feituras, o governo 
federal honrou R$ 
3,43 milhões de débi-
tos em atraso de duas 
prefeituras: Cachoei-
rinha, no Rio Grande 
do Sul, com dívida de 
R$ 1,83 milhão e Bel-
ford Roxo, no Rio de 
Janeiro, R$ 1,59 mi-
lhão. Os dados estão 
no Relatório de Ga-
rantias Honradas pela 

União em Operações 
de Crédito, divulgado 
ontem pela Secretaria 
do Tesouro Nacio-
nal. Em 2016, 2017 e 
2018, o Tesouro co-
briu, respectivamen-
te, R$ 2,377 bilhões, 
R$ 4,059 bilhões e 
R$ 4,803 bilhões em 
dívidas em atraso de 
estados e municípios.

As garantias são 
executadas pelo go-
verno federal quando 
um estado ou municí-

pio fica inadimplen-
te em alguma opera-
ção de crédito. Nesse 
caso, o Tesouro cobre 
o calote, mas retém 
repasses da União 
para o ente devedor 
até este quitar a dife-
rença, cobrando mul-
ta e juros.

Apenas em dezem-
bro, a União quitou 
R$ 1,201 bilhão de 
dívidas em atrasos 
de entes subnacio-
nais. desse total, R$ 
548,76 milhões cou-
beram ao estado do 
Rio, R$ 511,04 mi-
lhões a Minas Gerais, 
e R$ 78,74 milhões a 

Goiás, os principais 
inadimplentes.

As garantias hon-
radas pelo Tesouro 
são descontadas dos 
repasses da União 
aos entes federados – 
como receitas dos fun-
dos de participação e 
Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), 
dentre outros. So-
bre as obrigações em 
atraso incidem juros, 
mora e outros custos 
operacionais referen-
tes ao período entre o 
vencimento da dívida 
e a efetiva honra dos 
valores pela União.

 DECISãO
 DO STF

Com a adesão do es-
tado do Rio de Janei-
ro ao regime de re-
cuperação fiscal, no 
fim de 2017, o estado 
pôde contratar novas 
operações de crédi-
to com garantia da 
União, mesmo estan-
do inadimplente. Nos 
últimos dois anos, no 
entanto, decisões do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) impediram 
a execução das con-
tragarantias de vários 
estados em dificulda-
de financeira. Fonte: 
Agência Brasil 

 Fábio Souza, Thiago Silva, Du-
ane Cristina e a mãe Débora e 
Egídio Soares. Secretário álvaro 
Nuna (terceiro da esquerda para 
a direita) destacou a importância 
da primeira carteira profissional

Processo de adaPtação 
Ao lado da mãe, 

duane Cristina, 17, 
confessou que no 
início não estava 
se adaptando, mas 
que depois foi fa-
zendo amizades e 
avançando no cur-
so. “Aprendi mui-
tas coisas. E agora 
com a minha car-
teira profissional 
está sendo a reali-
zação de um sonho 
para me estabili-
zar e ganhar meu 
próprio dinheiro. 
Quero trabalhar 

com cinema”, dis-
se duane. Quando 
sua mãe, débora 
Passos, soube do 
projeto, entendeu 
que seria uma boa 
oportunidade de 
seus filhos apren-
derem o que já es-
tava sendo esque-
cido na sociedade. 
“Respeito, disci-
plina, hierarquia, e 
por aí vai. Isso me 
atraiu. E tudo o que 
nos foi dito na pri-
meira reunião está 
sendo cumprido. 

Só tenho que agra-
decer”, finalizou 
débora.

Aos 14 anos, alu-
no do curso, Ron-
dineli Azevedo 
está feliz da vida 
com a nova car-
teira de trabalho. 
“É um sentimento 
muito bom. Meu 
sonho é ser enge-
nheiro, mas quero 
seguir carreira mi-
litar. Mas para meu 
primeiro emprego, 
o que vier é lucro”, 
disse o menino. O 

curso para os 225 
agentes da Guar-
da Mirim acontece 
de segunda a quin-
ta, nos turnos da 
manhã e tarde. Os 
alunos participam 
de oficinas de in-
formática, ética e 
cidadania, preven-
ção à dependência 
química e a violên-
cia escolar, noções 
de direito, defesa 
civil, inglês, Es-
tatuto da Criança 
e do Adolescente 
(ECA).



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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oportunidade

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Parceria entre Prefeitura de Queimados e Universidade Estácio de Sá também 
oferece benefícios em cursos de pós-graduação. Inscrições vão até dia 24 de janeiro

Servidores ganham 60% de desconto na graduação

As agencias Nasa e National Oceanographic and Atmos-
pheric Administration (NOAA) divugaram que a década 
de 2010 foi a mais quente da história, sendo 2016 e 2019 o 
primeiro e o segundo ano mais quentes de todos os tempos, 
respectivamente. Os órgãos coletaram dados de milhares de 
estações de pesquisa sobre temperatura em todo o mundo.

A diretoria e o corpo técnico da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) afirmaram, du-
rante coletiva na manhã desta quarta-feira (15), que a água 
captada e distribuída pela companhia à população flumi-
nense não oferece riscos à saúde e garantiu que na próxima 
semana a água que chega às caixas d’água voltará ao normal.

Através da Secretaria de Educação e Superintendência 
de Esportes a Prefeitura de Paracambi está promovendo 
mais uma edição do Bolsa Atleta, programa de incenti-
vo que garante apoio financeiro, técnico e material para 
atletas e paratletas não profissionais, contemplar também 
auxílio aos guias e técnicos. A bolsa é concedida a atletas 
e paratletas de todas as idades, observando as condições 
financeiras de cada um.

Bolsa atleta para esportistas de paracambi 

Avaliação I
O Projeto de lei 6016/19, 

já aprovado pelo Senado, es-
tabelece que a avaliação dos 
cursos de Medicina será anual 
e terá a participação do Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM). Estabelece também 
que a avaliação será definida 
por ato conjunto dos ministé-
rios da Educação e da Saúde. 

Julgamento II
O caso será julgado no próxi-

mo dia 22 pela 6ª Turma. Em sua 
manifestação, o MPF sustenta 
que o poder público abandonou 
toneladas de produtos altamente 
tóxicos no local, contaminando 
o bioma e a saúde humana, da-
nos já reconhecidos pela União, 
a quem cabia fiscalizar e aplicar 
medidas relativas aos materiais.

A entrada do Brasil no 
‘clube dos ricos’ ou me-
lhor, na OCdE (Organiza-
ção para a Cooperação e o 
desenvolvimento Econô-
mico) pode ser um ícone 
do país na melhoria de sua 
visibilidade no cenário in-

ternacional. E a partir daí, 
se valer de uma série de 
benefícios exclusivos aos 
participantes da organiza-
ção fundada em Paris em 
1961. 

A OCdE reúne hoje 36 
países, a maioria represen-

tando economias desen-
volvidas, como Estados 
Unidos, Japão e países da 
União Europeia.

As regras estabelecidas 
pela organização para a en-
trada do país no “clube dos 
ricos” vêm sendo cumpri-

das com rigor. 
Ainda falta muita coisa 

a fazer, mas há um fato a 
ser destacado: o Brasil está 
comprometido em fazer sua 
parte. Cabe pontuar ainda 
os prós e os contras da en-
trada no “clube dos ricos”.

 OCDE é o ‘selo de qualidade’ do Brasil 

dIVUlGAçãO/lUIS HENRIQUE VICENT

direto ao ponto

Uma montanha de lixo se 
acumula perto do campo do 
Barrinho em Tomazinho. de 
acordo com moradores, uma 
placa com o aviso de ‘é proi-
bido jogar lixo’  não está sen-
do respeitada. A sujeira está 
atraindo insetos, como bara-
tas, e ratos, muitos ratos, que 
podem transmitir doenças. Em 
uma rede social, um internauta 
desabafou: “depois falam que 
não limpam, o lixeiro passa e 
minutos depois as pessoas jo-
gam o lixo. Está uma situação 
desagradável!”, disse. 

nos bairros

Muito lixo em campo de futebol em São João de Meriti
horahmunicipios@gmail.com

 REPROdUçãO/FACEBOOk 

Alerj discutirá isenção de 
pedágio para agricultores
Ao iniciar os trabalhos do 

ano, a partir de 3 de fevereiro, 
a Assembleia legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Alerj) 
vai analisar um projeto de lei 
que assegura isenção nos pedá-
gios aos veículos conduzidos ou 
de propriedade de agricultores. 
Proposta do deputado Anderson 
Alexandre (foto), do Solidarie-
dade. Nas rodovias estaduais 
administradas por concessioná-

rias, os produtores enfrentam 
altos preços de pedágios, na ida 
e na volta, diminuindo ganhos 
e os obrigando, muitas vezes, a 
repassar essas perdas para seus 
clientes. Através do Projeto 
de lei 1704/2019, o deputado 
Anderson Alexandre propõe a 
isenção do pagamento de pedá-
gios nas vias públicas estaduais 
aos veículos conduzidos ou de 
propriedade de agricultores. 

Mais Médicos II
Atualmente, os critérios são 

definidos apenas pelo Ministé-
rio da Educação. A avaliação 
está prevista na lei que criou 
o programa Mais Médicos 
(12.871/13). A lei previu que 
seria feita a cada dois anos, 
mas em 2017 foi excluída a pe-
riodicidade. O programa hoje 
se chama Médicos pelo Brasil.

Contaminação I
O Ministério Público Federal 

(MPF) quer que a União seja con-
denada a indenizar dois morado-
res de duque de Caxias por danos 
morais em caso de contaminação 
por pesticida na Cidade dos Meni-
nos. A União tinha sido absolvida 
em primeira instância, mas o MPF 
recorreu ao Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF2). 

dIVUlGAçãO/PMQ

Um novo 
ano ge-
r a l m e n -

te inspira muitas 
pessoas a traça-
rem novas metas 
para a vida. In-
gressar na facul-
dade é uma delas. 
Em Queimados, 
os servidores pú-
blicos ganharam 
um incentivo na 
busca da realiza-
ção profissional. 
Uma parceria 
entre a Prefeitu-
ra, por meio da 
Secretaria Mu-
nicipal de Ad-
ministração, e a 
Universidade Es-
tácio de Sá ofe-
rece descontos de 
60% no primeiro 
semestre de gra-
duação e 50% em 
todo curso. Além 
disso, os interes-
sados em cursar 
a pós-graduação 
também terão 
50% de abati-
mento no valor 
da mensalidade.

Ao todo, cerca 
de 250 servidores 
públicos já foram 
c o n t e m p l a d o s 
com a parceria. O 

convênio firmado 
garante desconto 
para os funcio-
nários e depen-
dentes diretos 
(exceto no cursos 
de medicina) nas 
modalidades pre-
sencial, flex (se-
mipresencial) e a 
distância em todo 
Brasil.

O prefeito Car-
los Vilela desta-
cou a importân-
cia da parceria na 
gestão municipal. 
“Quanto mais co-
nhecimento nos-
sos funcionários 
tiverem, maior 
serão seus de-
sempenhos nas 
atividades com 
potencial de me-
lhorar nossa ci-
dade. Por isso, 
estamos sempre 
investindo na 
educação não só 
dos moradores, 
mas dos servido-
res também”, ex-
plicou o gestor.

Os interessados 
precisam se ins-
crever através do 
site (https://con-
sultor.estacio.br/
inscricaoconsul-
tor/8177) ou pelo 
telefone (21) 
979150438.

 Os interessados em cursar a 
pós-graduação também terão 
50% de abatimento no valor da 
mensalidade

Muito lixo em campo de futebol 
em São João de Meriti
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A partir desta 
sexta-feira, 
17, a escola 

de samba alvinegra 
fará seu primeiro 
ensaio no ano no 
Sambola Hall, na 
Abolição, às 20h. 
O espaço receberá 
todos os segmen-
tos da agremiação, 
que prepara um 

grande desfile para 
este ano com o en-
redo “Injusto seria 
não falar de você, 
Beth Carvalho. 
Esse é o Botafogo 
que eu gosto!”, do 
carnavalesco Davi 
Gbanna.

O presidente 
Sandro lima des-
taca a importância 
dos ensaios para 
que a escola possa 
fazer uma grande 

apresentação em 
fevereiro, na Inten-
dente Magalhães. 
Ele faz questão de 
convidar todos os 
apaixonados pelo 
carnaval para com-
parecerem ao Sam-
bola Hall e curti-
rem uma noite de 
muito samba-enre-
do.

“Estamos indo 
para o nosso se-
gundo carnaval 

e queremos su-
bir mais e mais. 
No nosso primeiro 
ano, ficamos com o 
vice-campeonato e 
temos a oportuni-
dade de conquistar 
o acesso à Série A 
através do Grupo 
Especial da Inten-
dente Magalhães. 
Estamos trabalhan-
do para isso, com 
afinco e seriedade. 
Como de costume, 

os nossos ensaios 
serão com entrada 
franca. Convido a 
todos para compa-
recer. Que venha 
o carnaval!”, vibra 
Sandro lima.

A Botafogo Sam-
ba Clube será a 
nona escola a se 
apresentar na se-
gunda-feira de car-
naval, 24 de feve-
reiro, na Estrada 
Intendente Maga-

lhães, em Campi-
nho, Zona Norte do 
Rio de Janeiro. Em 
2019, a escola foi 
vice-campeã da Sé-
rie D com o enredo 
“Túlio, o Glorio-
so” e conquistou o 
acesso.

O Sambola Hall 
fica na Av. dom 
Hélder Câmara, 
7775 - Abolição, 
Zona Norte do Rio 
de Janeiro.

EMERSON PEREIRA / dIVUlGAçãO

Campeão brasileiro ganha reforço
para defesa: Gustavo Henrique Flamengo, Gabigol e Pedro

muito perto do acerto final

O Rei das Américas pode repetir o gesto de campeão e festejar gols até 2024

 AlExANdRE VIdAl / CRF

O Flamengo está muito 
próximo de confirmar duas de 
suas prioridades estabelecidas 
para 2020. de acordo com 
veículos da imprensa italiana, 
o Rubro-Negro encaminhou 
nos últimos dias a compra de-
finitiva de Gabriel Barbosa e 
a chegada de Pedro, que é um 
desejo antigo do clube da Gá-
vea. A principal meta da dire-
toria rubro-negra para o elenco 
era a manutenção do camisa 9, 
decisivo em 2019 nos títulos 
da Conmebol libertadores e 
do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornalista italia-
no Gianluca di Marzio, da TV 
Sky Sports, o Flamengo deve 
apresentar à Inter de Milão 
uma proposta na casa dos 17 
milhões de euros (cerca de R$ 
78 milhões) para comprar os 
direitos econômicos do atacan-
te. Já o Gazzetta dello Sport, 
tradicional jornal europeu, fala 
em uma oferta de 18 milhões 
de euros (cerca de R$ 82 mi-
lhões). Ambos os veículos, no 
entanto, falam que o Rubro-

AlExANdRE VIdAl / CRF

Zagueiro quer usar 
altura a seu favor para 
ser titular no Mengão

O Flamengo apresentou mais 
um jogador para a temporada de 
2020. O zagueiro Gustavo Henri-
que, de 26 anos, que até o início da 
tarde de ontem (15) só tinha atua-
do profissionalmente pelo Santos. 
depois de 13 anos defendendo o 
Peixe, o zagueiro diz que chegou 
o momento de vestir outra camisa 
consagrada do futebol brasileiro.

“São duas camisas muito pesa-
das. Eu joguei 13 anos no Santos, 
minha base e praticamente metade 
da minha vida foi no Santos, mas 
eu precisava de novos ares (...). 
Eu tenho objetivos, uma carreira 
curta em que eu preciso pensar no 
meu melhor, no melhor da minha 
família. Quando eu recebi primei-
ramente a ligação do Marcos Braz 
já fiquei muito animado, muito 
feliz, e muito honrado pelo inte-
resse do Flamengo. A gente sabe 
que hoje o Flamengo é uma gran-
de potência do futebol brasileiro, 
assim como o Santos. dentro de 
campo vou tentar fazer o meu me-
lhor, hoje estou vestindo a camisa 
do Flamengo e vou procurar fazer 
o que for melhor para colocar o 
Flamengo sempre acima”.

Além de conquistar a torcida 
rubro-negra, Gustavo Henrique 

precisa mostrar ao técnico Jorge 
Jesus que tem condições de atuar 
no time. A concorrência é forte. A 
zaga titular do Fla é praticamente 
incontestável, com Rodrigo Caio 
e Pablo Marí, mas o novo reforço 
não vê problema em buscar o seu 
espaço. “São grandes jogadores, 
não foi à toa que conquistaram 
tudo no ano passado, foi um gran-
de ano deles. Eu acompanhava 
muito os jogos do Flamengo e tem 
uma zaga bem reforçada com um 
treinador que tive informações que 
gosta de trabalhar muito a parte 
defensiva. Vai ser uma briga muito 
boa, uma disputa sadia”.

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

Escola Botafogo 
Samba Clube está 

de casa nova 

futebol e samba 

-Negro cederá 20% de uma fu-
tura venda à equipe nerazzurri.

Mesmo com a divergência 
sobre os valores apresentados 
à Inter de Milão, os veículos 
falam em um acordo fechado 
entre Flamengo e o staff de Ga-
briel Barbosa para fechar um 
contrato de quatro temporadas, 
até o fim de 2024.

No caso de Pedro, a impren-

sa italiana relata um acordo já 
fechado entre Flamengo e o ata-
cante de 22 anos. O Rubro-Ne-
gro espera chegar a um acordo 
para o empréstimo de uma tem-
porada com a Fiorentina, com 
valor de compra fixado em 12 
milhões de euros (cerca de R$ 
55 milhões).

Marcio Giugni, empresário 
do centroavante, viajou à Itá-

lia para ter uma reunião com a 
Fiorentina, e resolver a situação 
de Pedro nos próximos dias. 
O clube italiano praticamente 
não vem utilizando Pedro, que 
tem negociação para retornar 
ao Brasil e vestir a camisa do 
Flamengo. das últimas dez par-
tidas da Fiorentina, Pedro foi a 
campo na reta final de apenas 
quatro jogos.

O Sambola Hall estará de 
portas abertas nesta sexta 
para o primeiro ensaio da BSC
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serviços diversos

Após passar pelo 
Campo do Ca-
cuia, o ‘Prefei-

tura Presente’, programa 
que leva serviços de saú-
de e assistência social aos 
bairros mais distantes do 
centro de Nova Iguaçu, 
chega em Rodilândia, no 
Terreno do Nivaldo, Rua 
Cataguases, em frente 
ao Mercado Princesa. O 
evento, que acontece nes-
ta quinta-feira (16), será 
realizado das 9h às 15h.

O programa continua 
oferecendo atendimento 
no ônibus de vacinação 
com cerca de 20 tipos de 
vacinas diferentes, testes 
rápidos de hepatite, sífilis 
e HIV, agendamento de 
mamografia, aferição de 
pressão e glicemia capilar, 
caderneta do idoso e pesa-
gem do Bolsa Família.

Quem for ao progra-
ma, ainda vai conseguir 
fazer o cadastramento e 
recadastramento do Bol-
sa Família e Benefício 
de Prestação Continuada; 
Id Jovem; agendamento 
de Carteira de Trabalho, 
Vale Social, cadastramen-
to para Carteira do Idoso, 

caderneta do idoso, reco-
nhecimento de paterni-
dade, além de conseguir 
a isenção de certidões de 
nascimento, casamento e 
óbito.

Entre outros serviços, 
estão: o cadastramento no 
SINE (Sistema Nacional 
de Emprego), orientação 
e consulta de processos, 
procedimentos para libe-
ração de alvará para em-
presas, segunda via de im-
postos e parcelamento de 
dívida ativa (IPTU, taxas, 
ISS) e isenção de IPTU 
para idosos.

O “Prefeitura Presente” 
também oferece lazer e 
educação com o projeto 
“Matemática na Praça”, 
da Fenig. Na área da edu-
cação, a criançada partici-
pa de contações de histó-
rias, pinturas e recreação 
enquanto seus pais bus-
cam os serviços gratuitos.

Já a Superintendência 
em Vigilância Ambiental 
em Saúde (Suvam) vai 
dar orientações sobre o 
controle de caramujo, cui-
dados com água, preven-
ção de desastres ambien-
tais e orientações contra 
à dengue. (Fonte: Ascom 
/ PCNI)

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 Durante o evento, moradores poderão se cadastrar no Sistema Nacional de Emprego (SINE)

Em Nova Iguaçu, Rodilândia recebe 
ações do ‘Prefeitura Presente’
Assistência social aos bairros mais distantes do centro

AlZIRO xAVIER / PCNI

Praça Elizabeth Paixão 
está ficando de cara nova

A Praça Elizabeth Paixão, no 
Centro de Mesquita, está como 
novo look.

As obras de revitalização, ini-
ciadas em 7 de outubro, serão in-
tegradas ao projeto de reurbaniza-
ção das ruas centrais e já mudaram 
os canteiros, além de uma parte do 
piso e demais estruturas. 

O parquinho das crianças, que 
estava deteriorado, foi reconstru-
ído e está novinho em folha. A 
grama sintética destruída, deu lu-
gar a um piso emborrachado, para 
garantir a segurança das crianças. 

A próxima etapa será a restau-
ração do Monumento à Bíblia. de 
acordo com o projeto de revitali-
zação, todo espaço da Praça será 
harmonizado para proporcionar 
mais conforto e segurança à po-
pulação, desde crianças às pessoas 
de todas as idades. As obras serão 
integradas ao projeto Ruas Com-
pletas, que transforma para melhor 
o aspecto físico das ruas centrais, 
organizando o trânsito e os esta-

cionamentos, criando mais espaço 
para os pedestres e facilitando o 
acesso de clientes aos estabeleci-
mentos comerciais.  

Além da recuperação do piso, 
do parquinho com novos equi-
pamentos e estrutura de borracha 
no lugar da grama sintética, dos 
aparelhos de ginástica e do Mo-
numento à Bíblia, os canteiros 
da Praça serão rebaixados e sem 
gradil. Os bancos de madeira se-
rão envernizados, a estrutura do 
Monumento dos Paraquedistas 
será pintada e toda a área  ganha-
rá novas cores e iluminação. Os 
prédios no entorno da Elizabeth 
Paixão também ganharão novo 
aspecto físico em suas fachadas, 
com pintura padrão, tornando o 
ambiente em um espaço bucólico, 
com arborização e local bom de 
viver, caminhar e se divertir.

O PROJETO
A revitalização faz parte de um 

pacote de obras integrado ao pro-

jeto Ruas Completas, que muda 
para melhor o aspecto físico e es-
trutural das ruas centrais de Mes-
quita, onde as calçadas serão res-
tauradas centro, com nova pintura, 
iluminação e mais espaço para os 
pedestres, facilitando o acesso aos 
estabelecimentos comerciais. 

As obras alcançarão desde o 
centro comercial, passando pela 
Avenida Getúlio de Moura, com 
canteiros reformados, e Estrada 
Feliciano Sodré, que terá a ci-
clovia ampliada até a divisa com 
Nova Iguaçu, nos mesmos pa-
drões do que foi feito na Avenida 
Baronesa de Mesquita, cuja ciclo-
via também será ampliada até a 
divisa com Nilópolis.  

Além disso, segundo o secretá-
rio de Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana, Rholmer louzada Junior, 
por determinação do prefeito Jor-
ge Miranda, a prefeitura já fez 
estudo para acabar com os pontos 

de alagamentos da cidade por 
ocasião das chuvas torrenciais.

O espaço ganhou novo parquinho, com piso emborrachado, para  segurança das crianças

RAFAEl lOBO/PMM

REPROdUçãO

O cuidado com o que se 
come deve existir sempre, 
em qualquer momento, idade 
ou fase da vida. Quando se 
decide realizar uma opera-
ção, no entanto, ele é indis-
pensável. Uma boa alimenta-
ção antes e depois da cirurgia 
plástica deixa o organismo 
pronto para passar pelo trau-
ma, diminui o risco de com-
plicações e contribui para a 
conquista de resultados satis-
fatórios, além de fazer com 
que o corpo se recupere mais 
rápido.

Antes do procedimento, o 
plano alimentar é importante 
para controlar o metabolismo 

e o apetite. A ansiedade pode 
fazer com que haja mais von-
tade de comer, por isso, é 
preciso estar atento e buscar 
apoio psicológico, caso ne-
cessário. da mesma forma, 
o cardápio é um fator que 
pode melhorar ou piorar o 
pós-operatório, por isso, cada 
detalhe pode fazer diferença.

A mudança nos hábitos 
alimentares deve começar 
junto com o pré-operatório 
e continuar, pelo menos, até 
o término da recuperação. 
Além de preocupar-se com a 
quantidade ingerida de cada 
nutriente, o paciente deve le-
var em conta a qualidade do 

que come.

O que pode e o que não 
pode na alimentação antes 
e depois da cirurgia plásti-
ca

Em primeiro lugar, o con-
sumo de produtos ricos em 
gordura saturada e açúcar 
refinado, assim como de em-
butidos, enlatados e indus-
trializados, deve ser evitado 
durante esse período. Fast 
food, refrigerantes, biscoitos, 
carnes gordas, frituras, pre-
sunto, salsichas, salames e 
molhos prontos (em saladas 
e outros pratos) fazem parte 
da lista.

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/

Como manter a alimentação 
antes e depois da
 cirurgia plástica 

parte I
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pM morre em tentativa de 
assalto na Zona Norte do rio
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Editoria de
 Polícia

Cabo Leandro Jorge Cardoso Salomão estava de moto, quando foi abordado por bandidos 
na Rua 24 de Maio. Ele será sepultado hoje, no Cemitério Jardim da Saudade

vítima de bandidos 

O cabo da PM leandro 
Jorge Cardoso Salo-
mão, de 31 anos, mor-

reru após ser baleado, noite da 
última terça-feira, durante uma 
tentativa de assalto no Engenho 
Novo, na Zona Norte do Rio. 
Ele pilotava uma  moto quando 
foi abordado pelos criminosos 
na altura da estação Silva Freire 
da SuperVia, por volta das 20h. 

Segundo a Polícia Militar, o 
cabo, que era lotado na dire-
toria Geral de Pessoal (dGP) 
e estava cedido ao Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), 
será sepultado hoje, às 11h, no 
Cemitério Jardim da Saudade, 
em Sulacap, na Zona Oeste da 
cidade. 

de acordo com a corpora-
ção, leandro tentou fugir do lo-
cal quando bandidos atiraram. 
O policiaial, que não estava 
armado, foi atingido nas costas 

e morreu na hora. Agentes do 
Méier Presente foram os primei-
ros a chegar no local e chama-
ram o Corpo de Bombeiros, que 
constataram a morte do cabo. 
A delegacia de Homicídios da 
Capital (dHC) realizou perícia 
no local. O militar estava na PM 
desde 2012, era casado e deixa 
uma filha. 

 RECOMPENSA 
DE R$ 5 MIL 

Horas depois do crime, o dis-
que denúncia divulgou que está 
oferecendo uma recompensa de 
R$ 5 mil para quem der infor-
mações que levem à prisão dos 
assaltantes.

Quem tiver qualquer infor-
mação pode entrar em contato 
através dos seguintes canais: 
WhatsApp do Portal dos Procu-
rados: (21) 98849-6099; Face-
book: www.facebook.com/pro-
curadosrj; disque denúncia: (21) 
2253-1177; ou ainda pelo aplica-
tivo “disque denuncia RJ”.

Tiro que atingiu Anna Carolina 
partiu dos fundos do imóvel

A divisão de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (dHBF) 
concluiu que o tiro que 
atingiu a menina Anna 
Carolina de Souza Ne-
ves, de 8 anos, no sofá 
de sua casa na comuni-
dade Parque Esperança, 
em Belford Roxo, par-
tiu de uma área elevada 
de mata nos fundos do 
imóvel. 

A conclusão contra-
ria as primeiras versões 
dando conta de que a 
bala teria partido do 
Morro da Caixa d’água, 
que fica do outro lado 
da Avenida Joaquim da 
Costa lima, onde fica 
a residência. O dele-
gado Cassiano Conte, 
responsável pelo caso 
e que comandou ontem 
uma reprodução simu-
lada no local do crime 
ocorrido na noite do úl-
timo dia 9, a bala é de 
uma pistola e está sendo 
periciada para se desco-
brir, através de ranhuras 
no projétil, se a arma foi 
usada em outros crimes. 

“Viemos complemen-
tar a perícia que foi fei-
ta momentos depois do 
crime. A intenção aqui é 
ampliar e delimitar essa 
área para saber de onde 
o disparo veio. Como há 
três pontos de contato 
da bala dentro da casa 
podemos restringir um 
pouco a origem do dis-
paro. Agora, já temos 
esta noção de que veio 
da área de mata e não da 
comunidade da Caixa 
d’água e vamos inves-
tigar para saber quem 
estava naquele local no 

dia 9, às 22h30m, horá-
rio em que mais ou me-
nos aconteceu”, explicou, 
acrescentando que a bala 
entrou pelo telhado nos 
fundos da casa. “Ela veio 
de uma área de vegetação 
para onde vamos agora 
para continuar a perícia”, 
disse. 

A criança foi atingida 
na cabeça quando assis-
tia televisão junto com os 
pais, sentada no sofá da 
sala da casa, na localida-
de conhecida como Três 
Setas. A região é consi-
derada bastante perigosa 
pela polícia. Tanto que foi 

grande o aparato policial 
para realizar a reprodução 
simulada.

A reconstituição mo-
bilizou pelo menos cinco 
veículos da Polícia Civil 
e três caminhonetes da 
Polícia Militar. Os agen-
tes fizeram a segurança 
no lugar e realizaram a 
reconstituição. O correto 
nesses casos é realizar a 
reprodução simulada no 
mesmo horário em que o 
crime aconteceu. Porém, 
pela periculosidade da 
região, a perícia precisou 
ser feita na parte da ma-
nhã e não à noite.

REPROdUçãO/ TV GlOBO
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dois corpos em 
avançado estado de 
decomposição fo-
ram encontrados na 
manhã de ontem às 
margens do Arco 
Metropolitano, altu-
ra de Nova Iguaçu. 

Segundo os mora-

dores, os cadáveres 
foram jogados na 
beira de uma estra-
da, próximo à lo-
calidade conhecida 
como lagoa Azul 
e o e o viaduto da 
rodovia Raphael de 
Almeida Magalhães. 

A identificação das 
vítimas somente 
será possível com 
exames de dNA. A 
divisão de Homi-
cídios da Baixada 
Fluminense (dHBF) 
vai investigar o cri-
me. 

Cadáveres em decomposição são 
achados no arco Metropolitano

Mulheres são presas ao entrar em 
presídio com drogas no chinelo 

SERRA AZUL (SP) - Sete 
mulheres foram presas ao 
tentar entrar na Penitenciária 
de Serra Azul (SP) com ma-
conha, cocaína e estimulantes 
sexuais escondidos dentro de 
chinelos de borracha (foto). 
Os casos, que ocorreram no 
últim domingo, fioram divul-
gados na manhã de ontem pela 
Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP), que in-
vestiga quais presos recebe-
riam as drogas.

Elas vão responder pelos 
crimes de tráfico de drogas e 
associação ao tráfico. Segundo 
o delegado André Baldochi, 
seis foram liberadas porque 
têm filhos menores de 12 anos 
de idade. A SAP informou que 
a primeira apreensão ocorreu 

por volta de 7h30: uma jovem 
que visitaria o irmão foi flagra-
da  com 92 gramas de maconha 
dentro do chinelo ao passar 
pelo aparelho de Raio-x.

Cerca de 15 minutos depois, 
outra mulher foi presa da mes-
ma maneira, com 91 gramas 
da droga no interior do solado 
do chinelo de borracha. Os fla-
grantes seguiram até 9h30. A 
terceira suspeita, uma jovem 
que visitaria o companheiro, foi 
presa com 161 gramas de ma-
conha também no interior dos 
chinelos, ainda de acordo com 
a nota da SAP.

Uma mulher que visitaria o 
marido foi flagrada no aparelho 
de Raio-x tentando esconder 
168 gramas da maconha, além 
de 20 comprimidos de estimu-

lante sexual, nos calçados. 
A quinta mulher a ser presa, 
que visitaria o companheiro, 
levava 122 gramas de ma-
conha nos chinelos. Já uma 
idosa que visitaria o filho foi 
flagrada com 61 gramas de 
maconha e 171 gramas de 
cocaína.

A última prisão aconteceu 
por volta de 9h30, quando o 
Raio-x apontou 129 gramas 
de maconha dentro do chine-
lo de outra mulher. A Polícia 
Militar esteve no local e con-
duziu as presas à delegacia. A 
SAP informou que os presos 
que receberiam as drogas fo-
ram transferidos para o pavi-
lhão disciplinar da peniten-
ciária e não poderão receber 
visitas durante 30 dias. 

REPROdUçãO

Policiais civis realizam perícia na casa onde Anna Ca-
rolina morreu atingida na cabeça em Belford Roxo

plantão
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A prova de vida já começou no RJ 
REPROdUçãO

SeCreTarIa de CoMuNICaçÃo 
SOCIAL DAS PREFEITURAS 

DO RIO DE JANEIRO 

Expectativa é de que cerca de 250 mil beneficiários compareçam este ano nas agências 

Aposentados e pensionistas que recebem pelo Fundo Único de Previdência Social do 
Estado do Rio de Janeiro já podem realizar o procedimento em qualquer agência bancária 

Dengue tipo 2 é o vilão do verão
O médico da Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro (SES-RJ), Alexan-
dre Chieppe, embora os si-
nais e sintomas de todos os 
quatro sorotipos sejam os 
mesmos, a previsão é moti-
vo de preocupação

Responsável pelas gran-
des epidemias de dengue 
no Brasil em 2007, 2008 e 
2009, o sorotipo 2 do vírus 
que provoca a doença deve 
voltar a circular entre a po-
pulação fluminense neste 
verão. de acordo com o 
médico da Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio de Ja-
neiro (SES-RJ), Alexandre 
Chieppe, embora os sinais e 
sintomas de todos os quatro 
sorotipos sejam os mesmos, 
a previsão é motivo de pre-
ocupação.

“O sorotipo 2 do vírus da 
dengue é associado a ca-
sos mais graves da doença 
e, como ele não circula no 

estado do Rio de Janeiro 
desde 2008, grande parte da 
população nunca teve con-
tato com o patógeno, não 
desenvolveu anticorpos e, 
por isso, está mais exposta. 
Temos vírus circulando, um 
mosquito transmissor muito 
bem adaptado ao ambiente 
urbano e, agora, a susceti-
bilidade da população vem 
completar o tripé que sus-
tenta epidemias de arbovi-
roses, dentre elas as de den-
gue”, alerta o especialista.

 SéRIE HISTóRICA 
Chieppe informa que 

2019 foi o segundo ano com 
o maior número de casos de 
dengue notificados desde o 
início da série histórica, em 
1975, com um crescimento 
de 517% em relação a 2018. 
“Foram mais de 1,5 milhão 
de casos da doença, princi-
palmente em Minas Gerais, 
São Paulo e no Espírito 

Santo, com 754 óbitos. A 
reentrada do sorotipo 2 do 
vírus, após anos de circu-
lação dos sorotipos 1 e 4, é 
a principal explicação para 
esse aumento. E esse qua-
dro pode vir a se repetir no 
Rio de Janeiro”, explica.

 DIAGNóSTICO 
PRECOCE

Nesse cenário, o diagnós-
tico precoce e o acompa-
nhamento clínico adequado 
são decisivos para desfe-
chos favoráveis. Por isso, 
além de intensificar ações 
para conscientização da po-
pulação em relação à elimi-
nação de focos do mosquito 
Aedes aegypti, a SES-RJ 
está preparada para atender 
com agilidade e precisão as 
pessoas que adoecerem.

“A organização da rede de 
atendimento à população é 
fundamental para diminuir 
o risco de complicações e, 

dIVUlGAçãO/GOVERNO dO 
ESTAdO

O mosquito transmissor é muito bem adaptado ao ambiente urbano

A Prova de 
Vida para os 
a p o s e n t a d o s 

e pensionistas que 
recebem pelo Rio-
previdência (Fundo 
Único de Previdência 
Social do Estado do 
Rio de Janeiro) teve 
início essa semana. 
A expectativa é de 
que cerca de 250 mil 
beneficiários compa-
reçam durante o ano 
de 2020 para reali-
zar o procedimento 
em qualquer agência 
bancária do Brades-
co.

A Prova de Vida 
deve ser realizada 
no mês de aniversá-
rio do aposentado e 
pensionista, entre os 
dias úteis, de 11 a 25 
de cada mês, com o 
documento de identi-
ficação, C.P.F e com-
provante de residên-
cia (no máximo de 
três meses anterio-
res). Mais informa-
ções podem ser aces-
sadas pela Portaria, 
incluída aqui.

PROMOVER 
MELHORIAS 

O procedimento 
tem como objetivo 
promover melhorias 
na base de dados e 
da folha de pagamen-
to do funcionalismo 
estadual. A Prova de 
Vida é obrigatória 
para todos os servi-
dores inativos e pen-
sionistas do Estado 
do Rio de Janeiro 
vinculados ao Fundo 
Único de Previdência 
Social do Estado do 

Rio de Janeiro (Rio-
previdência), cuja 
folha de pagamento é 
gerida pela Secreta-
ria de Estado da Casa 
Civil e Governança 
(SECCG).

documentação Ne-
cessária - No ato da 
realização da Prova 
de Vida na agência 
bancária Bradesco, 
que deve ser entre os 
dias úteis, de 11 a 25, 
é necessário a apre-
sentação dos seguin-
tes documentos:

Para os inativos e 
pensionistas - Re-
gistro Geral, Cadas-
tro de Pessoa Física 
e Comprovante de 
residência em nome 
do próprio (recente 
dentre os três últi-
mos meses), também 
o comprovante de re-
sidência em nome do 
próprio (recente den-
tre os três últimos 
meses ou, na ausên-
cia deste, declaração 
de residência confor-
me Anexo II da por-
taria (indicada nesta 
matéria). toda a do-
cumentação pode ser 
original ou autenti-
cada.

Os residentes no 
exterior devem apre-
sentar o original do 
Traslado de Escri-
tura Pública de de-
claração de Vida, 
de Estado Civil e 
de Comprovação de 
Endereço, lavrada 
exclusivamente por 
Tabelião de Notas da 
Embaixada Brasilei-
ra ou Consulado Bra-
sileiro; A Cópia au-
tenticada do Registro 
Geral (RG) (ou docu-
mento de identifica-

ção oficial com foto, 
inclusive digital, 
contendo a informa-
ção); Cópia autenti-
cada do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) 
(ou documento de 
identificação oficial 
com foto, inclusive 
digital, contendo a 
informação) e a de-
claração de próprio 
punho, contendo as 
seguintes informa-
ções: endereço ele-
trônico (e-mail) e te-
lefones de contato do 
local onde se encon-
tra no exterior.

No caso dos inati-
vos que não se en-
contrem em território 
nacional, deverá ser 
efetuada mediante o 
envio da documenta-
ção (indicada acima) 
via postal ao respec-
tivo órgão setorial de 
recursos humanos.

REPRESENTANTE - 
PENSIONISTAS FORA 

DO TERRITóRIO 
NACIONAL 

Em relação aos pen-
sionistas previdenci-
ários e os servidores 
que foram aposen-
tados pelo RIOPRE-
VIdÊNCIA após a 
vigência do decreto 
nº 46.353, de 11 de 
julho de 2018 e que 
não se encontrem no 
território nacional, o 
envio de correspon-
dência deverá ser ao 
RIOPREVIdÊNCIA, 
aos cuidados do Ser-
viço de Atendimen-
to ao Cliente - SAC, 
sito à Rua da Qui-
tanda, 106 - Centro 
- Rio de Janeiro - RJ 
- CEP: 20091-005. 

Já o representante 

legal ou Procurador 
deve comparecer com 
o Registro Geral, Ca-
dastro de Pessoa Físi-
ca, ou documento de 
identificação oficial 
com foto, inclusive 
digital, contendo a 
informação. Também 
o comprovante de re-
sidência em nome do 
próprio (recente den-
tre os três últimos 
meses ou, na ausên-
cia deste, declaração 
de residência confor-
me Anexo II da por-
taria (indicada nesta 
matéria). E Procura-
ção específica, com 
firma reconhecida 
por autenticidade, 
outorgada há menos 
de três meses.

Para os inativos e 

pensionistas que não 
se encontrem em ter-
ritório nacional, para 
impossibilitados de 
locomoção e para os 
menores de idade, a 
Portaria estabelece 
normas específicas 
de documentação.

O procedimento 
deverá ser realizado 
no mês de aniversá-
rio do aposentado ou 
pensionista, entre 
os dias úteis, de 11 
a 25, preferencial-
mente na agência 
correntista do Ban-
co Bradesco, mas 
isso não será impe-
dimento para a re-
alização em outra 
agência ou para os 
não correntistas.

Quem não se apre-

sentar com a docu-
mentação completa 
no período indica-
do terá o pagamento 
suspenso até que a 
Prova de Vida seja 
feita.

leia a PORTARIA 
do RIOPREVIdÊN-
CIA RIOPREV/
PRE Nº 373 dE 12 
dE dEZEMBRO 
dE 2019 para saber 
mais sobre a Prova 
de Vida. Em caso 
de dúvida, os se-
gurados poderão se 
informar gratuita-
mente por meio do 
SAC do RIOPREVI-
dÊNCIA no telefo-
ne 0800-285-8191, 
ou através do site 
w w w. r i o p r e v i d e n -
cia.rj.gov.br.

PREOCUPAÇãO
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Trabalho: você estará 

mais inclinado(a) a se 

relacionar bem com 

colegas ou sócios. Amor: 

uma amizade do sexo 

oposto promete ser duradoura. Os 

desafios servem de estímulo para 

que você continue as suas buscas. 

A conquista do que acredita ser a 

verdade pode ser boa.

Será ótimo recolher-se 

e aquietar-se. Aproveite 

esta fase introspectiva 

pela qual está passando 

para refletir sobre suas 

escolhas e também renovar as 

energias. Os astros indicam que 

esta é a semana para você mudar 

e transcender. Bom momento no 

campo emocional.

Áries

Elemento: terra. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Escorpião. Regente: 

Vênus. A fase é 

boa para colocar em ordem, sua 

vida financeira. Se surgirem novos 

investimentos, procure ajuda. Ajude 

as pessoas, mas controle os gastos. 

Bom momento no campo profissional.

Touro

Assuntos domésticos 

favorecerão as 

economias da família. 

Dê a essas questões 

sua atenção pessoal 

em vez de entregá-las a outrem. 

Nenhuma transação financeira 

com amigos prometerá resultado 

satisfatório. Bom momento no campo 

sentimental. Número: 01.

Gêmeos

Hoje você está 

mais tranquilo e vai 

retomando o seu bom 

humor e otimismo. 

Toda essa disposição 

positiva deve ser aproveitada para 

organizar seus planos. Dessa forma, 

você não desperdiça dinheiro, por 

fazer tudo na última hora. Cor: grená. 

Número: 04.

Câncer

Leão

Aspectos emocionais de 

sua vida são exaltados 

nesta semana. Mas 

não se deixe levar 

pelos sentimentos 

melancólicos, pois a 

carência tende a surgir. Cultive a paz 

interior e dê uma chance à diversão, 

saia da rotina. Terá ânimo para lutar 

por seus interesses. Número: 07.

Virgem

Foco e praticidade 

são atributos 

necessários para obter 

bons resultados. .É 

importante também 

ser mais profundo e generoso em suas 

relações pessoais. Atividade física pode 

ser uma boa válvula para a ansiedade. 

O período destaca seu senso crítico e faz 

você agir objetivamente.

Libra

O ambiente de trabalho 

poderá estar bastante 

competitivo, o que é 

naturalíssimo nessa 

época de mudanças. 

Fique na sua e se mantenha calmo(a) 

e controlada(o), não dando ouvidos 

a mexericos. Procure desempenhar 

suas tarefas com dedicação e prazer. 

Número: 10.

Escorpião

Neste período, muita 

inspiração e intuição. 

Confie em seus sonhos. 

Você poderá vencer 

um projeto, tanto em 

trabalho quanto em 

amor. Seja persistente, entretanto, 

hábil e saiba contornar os obstáculos 

em vez de atacá-los. Aproveite o seu 

bom astral. Número: 13.

Sagitário

Amor: a pessoa amada 

merece sua atenção 

e respeito. Trabalho: 

dançar conforme a 

música, ou seja, encarar 

o que é possível e agir com o máximo 

de jogo de cintura fará com que tudo dê 

certo e com resultados em certo espaço 

de tempo. É possível que você se sinta 

animado.

Capricórnio

Ótimo período para o 

amor, a vida conjugal e 

as realizações sociais. 

Você receberá ajuda 

de pessoas influentes. 

Favorecidos os 

negócios e finanças e as viagens curtas. 

Suas reações emocionais podem 

causar-lhe preocupações. Cor: azul-

celeste. Número; 16.

Aquário

Hoje você tende estar 

reservado e seletivo. No 

momento, procure estar 

perto de pessoas mais 

íntimas. Você tende a 

valorizar mais seus interesses. Esteja 

perto de seus amigos e procure ajudar 

aqueles que precisam de apoio neste 

período. Bom momento no campo 

familiar.

Peixes
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 5860/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93, ADJUDICO E HO-
MOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade CON-
CORRÊNCIA n° 003/2019 que objetiva a REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCA-
ÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SISTEMA DE  
VIDEOMONITORAMENTO EM NUVEM, SISTEMA INTEGRADO 
DE  VIDEOMONITORAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA 
SOLUÇÃO OFERTADA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 
atendendo a solicitação feita pela ORDEM PÚBLICA no processo 
administrativo 5860/2019, à empresa:
Empresa: 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ: 07.355.957/0001-08
Valor de R$ 1.270.790,00 (hum milhão, duzentos e setenta mil e 
setecentos e noventa reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 15 de Janeiro de 2020
Elias Vargas de Oliveira

Secretário Municipal de Ordem Pública

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6874/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93, ADJUDICO E 
HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA n° 004/2019 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMEN-
TO DAS PALMEIRAS, atendendo a solicitação feita pela OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 6874/2019, à 
empresa:
Empresa: COMAL CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 29.045.416/0001-08
Valor de R$ 551.682,34 (quinhentos e cinquenta e um mil, seiscen-
tos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 15 de Janeiro de 2020
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4023/2019

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 Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 143/2019 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO PICK UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, atendendo a solicitação 
feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO no processo administrativo 
4023/2019, à empresa:
Empresa: REAL LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ: 09.601.070/0001-70
Valor de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 15 de Janeiro de 2020
Creusa Pereira Martins Mothé

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e 
Habitação

EXTRATO DO CONTRATO N° 158/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda
03 - OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de 
hemodiálise intermitente, hemodiálise contínua, hemodiálise prolon-
gada, diálise peritoneal automatizada e plasmaferese em pacientes 
hospitalizados com necessidade de urgência no hospital municipal 
São Francisco de Assis
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-302-0017-2.022-
3.3.90.39.00-1214.0000-1052/2019 Ficha 076
06 - NOTA DE EMPENHO: 1052/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco 
mil reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5258/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da assinatura da ordem de 
serviço.
10 - DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro 2019

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo

CAÇA-PALAVRA

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Handebol
O HANDEBOL é um esporte COLETIVO. Ele é disputado entre duas equipes de 
sete JOGADORES cada, um deles sendo o GOLEIRO. É jogado em uma QUADRA 
com DIMENSÕES de 40 m x 20 m. A bola tem PESOS e tamanhos distintos para 
EQUIPES femininas e masculinas.

Sua principal característica é o fato de ser 
jogado com as MÃOS, apenas o goleiro pode 
encostar os pés na bola. A PARTIDA tem DU-
RAÇÃO de uma hora, sendo DIVIDIDA em 
dois tempos de 30 minutos, com 10 minu-
tos de INTERVALO.

Os jogadores podem DRIBLAR, arremessar 
ou PASSAR a bola sem segurá-la por mais 
de três SEGUNDOS ou dar mais de três pas-
sos com ela. Para se INTERROMPER o ATA-
QUE do ADVERSÁRIO, o TRONCO pode ser 
usado. Mãos e BRAÇOS, nesse caso, não 
são permitidos. O objetivo do jogo é mar-
car mais gols que o oponente.

ilustração: fernando

 D D I V I D I D A N O C R R N L M N B M S G
 S H C C F N L L T N Ã E M E T O N R R E E O
 E A H T T N T S F N Ç H C P E B B A D T R L
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345981627
697325841
812746359
953874162
128639574
476512938
564197283
739258416
2814637956000566
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3 4 8 1 2 7
6 5 1

9 5
1 6 9 4

3 8

7 2 6
2 8 4 6 9 5

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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Ingredientes

CarNe aSSada Na 
paNela de preSSÃo

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
está pronto para servir!

Ingredientes

Modo de preparo

vaCa aTolada

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
bom apetite.

Ingredientes

Modo de preparo

CarNe MoÍda À 
parMeGIaNa

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
leve ao forno para derre-
ter o queijo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
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JOELHO DE PORCO NA 
CERvEJA

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

SOPA DE ESPINAFRE

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

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 

15 DE JANEIRO DE 2020. PuBLICADO EM 16/01/2020 – CÓD-PMBR 010.

DECRETO N° 4.821, DE 15 DE JANEIRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 21.055.000,00 
(Vinte e um milhões e cinquenta e cinco mil reais), para reforço das dotações 
consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MuNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribui-
ções, 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$ 21.055.000,00 (Vinte e 
um milhões e cinquenta e cinco mil reais), para atender à programação constan-
te do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão 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 SuPLEMEN-
TAÇÃO

PGM PGM 09.01.04.122.001.2.044 3.3.90.39.00 00 55.000,00

PREVIDE DAF 16.03.09.123.001.2.005 3.3.90.30.00 10 200.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.92.00 00 500.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 19.500.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 800.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

 SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 5.000.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 4.6.90.71.00 00 1.355.000,00

SEMA SEMA 14.01.18.542.061.1.011 3.3.90.39.00 00 1.000.000,00

PREVIDE DPA 16.02.09.272.069.2.004 3.3.90.08.00 10 200.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.04.122.001.2.052 3.3.90.30.00 00 1.000.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 8.500.000,00

SEMC SEMC 53.01.17.512.014.2.036 3.3.90.39.00 00 1.000.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.30.00 00 3.000.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO – GP

Despacho do Secretário (Processo nº 02/0295/2019).  hOMOLOGO a presen-
te LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2019, cujo o 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PuBLICAÇÃO 
DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS E Pu-
BLICAÇÕES E DEMAIS ATOS PERTINENETES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DA PREFEITuRA DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa: 
EDITAL JORNAL hORA h LTDA, no valor de R$ 3.240.000,00 (Três milhões, 
duzentos e quarenta mil reais), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 
Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão para Procedimentos de 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial as fls. 165 e 166 e ainda, pareceres 
da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 65 a 76 e da Controladoria 
Geral do Município as fls. 176. Em 15 de Janeiro de 2020.

RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA
Chefe de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0250/SEMAD/2020 DE 15 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar de 16 de janeiro de 2020, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-
11, na Secretaria Municipal de Saúde.
WEBERT ChAGAS DIAS NETTO
BRuNO GOMES
ELIAS IZIDORO MATIAS
JOYCE ChAGAS DIAS NETTO
JÉSSICA FREITAS RODRIGuES

PORTARIA Nº0251/SEMAD/2020 DE 15 DE JANEIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 0232, 0233, 0234 E 0235 /SEMAD/2020 
DE 14/01/2020, publicada em 15/01/2020.

PORTARIA Nº0252/SEMAD/2020 DE 15 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria 

Municipal de Conservação.
ALAN DA SILVA VIEIRA 
ALEXANDER DE MIRANDA hEATh  
hILTON SOARES DA SILVA  
JOANEI TEIXEIRA DA SILVA  
LEONARDO DE MENDONÇA SOARES
LuIS CESAR BATISTA DE MELO
ENDERSON DA SILVA FERNANDES

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     

NA PORTARIA Nº0216/SEMAD/2020 DE 13/01/2020, publicado em 
14/01/2020.
ONDE SE LÊ: EDERSON FREITAS JÚNIOR;
LEIA-SE: ENDERSON FREITAS JÚNIOR.

ONDE SE LÊ: ALVARO MANuEL PERFEITO CAETANO;
LEIA-SE: ALVARO MANOEL PERFEITO CAETANO. 

NA PORTARIA Nº084/SEMAD/2020 DE 09/01/2020, publicado em 10/01/2020.
ONDE SE LÊ: LuCIANE ROChA DE OZIAS; 
LEIA SE: LuCIENE ROChA DE OZIAS.

NA PORTARIA Nº0225/SEMAD/2020 DE 14/01/2020, publicado em 
15/01/2020.
ONDE SE LÊ: PRISCILA SILVA SChNEIDS;
LEIA-SE: PRISCILA SILVA SChNEIDER.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

PORTARIA Nº02/SEMED/2020 DE 15 DE JANEIRO  DE 2020.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das suas 
atribuições legais e: 
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação 
dos recursos públicos destinados à educação;
Designar os servidores abaixo relacionados para fiscais do objeto do processo 
n° 49/16/2019 contratação de empresas para locação de veículos, para atender 
a Secretaria Municipal de Educação de Educação.

•	        JOSÉ PIRES DE SOuZA – MATR. 60/60661
•	        ThIAGO MOREIRA PRATA – MATR. 60/060651

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MuNICIPAL DE GOVERNO – SEMuG 

AVISO PARA CADASTRAMENTO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Belford Roxo comunica aos interessados que está procedendo permanente-
mente o Registro Cadastral de fornecedores, nos termos do art. 34 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93. Para maiores informações, os interessados devem dirigir-se à 
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos, situada à Av: Floripes Rocha 
– 378 – Sala 406 - Centro, Belford Roxo/RJ, diariamente DAS 09:00 ÁS 17:00 
hs, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Jeronimo Correia Ramos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Mat. nº 11/020.303 

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECuR-
SOS E CONVÊNIOS - SEMOCAP

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0172/2019).  hOMOLOGO a presen-
te LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2019, cujo 
o objeto é CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL NO RAMO DE 
ENGENhARIA PARA CONSTRuÇÃO DE PRÉDIO NOVO NA ESCOLA JOSÉ 
MARIANO DOS PASSOS, LOCALIZADA NA ESTRADA VÁRZEA DO CARMO, 
S/N – BAIRRO SANTA AMÉLIA – BELFORD ROXO - RJ, objeto a empresa: 
MONTSERV SERVIÇOS INDuSTRIAS EIRILI, no valor de R$ 3.913.932,77 
(Três milhões e novecentos e treze mil e novecentos e trinta e dois reais e se-
tenta e sete centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de 
adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 
884 a 887 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 
394 a 401 e da Controladoria Geral do Município as fls. 903 a 906. Em 09 de 
Janeiro de 2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, projetos, Captação de Recursos e Convênios. 
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um olhar especial sob
     os cuidados de um gênio 

O olhar feminino pode re-
velar beleza, mistério e 
sedução. E bem cuida-

do melhora a autoestima da mu-
lher. E foi pensando nesse seg-
mento que Paula Mota, expert 
na área de extensão de cílios, 
decidiu investir. Hoje,depois de 
mais de 2 anos e meio no mer-
cado, a moradora de Belford 
Roxo é uma das profissionais 
mais requisitadas pelas mulhe-
res que desejam um olhar mais 
especial, sem a necessidade de 
uma maquiagem mais densa. 

Aos 28 anos de idade e casa-
da, Paula possui três certifica-
ções internacionais, um mérito 
para pouquíssimas profissionais 
da sua área. “Trabalhava como 
costureira, ajudando minha mãe, 
e fiz o primeiro curso de cílios a 
pedido dela que queria que eu 
colocasse cílios nela. Assim, fui 
me apaixonando pela técnica”, 
diz. Ainda segundo Paula, em 
2018, fiz meu primeiro curso 
internacional, até que em 2019 
participei do campeonato Copa 
América de Cílios 2019  e venci 
em 1º lugar na categoria volume 
russo”, conta a profisisonal, que 
neste mês consequiu a terceira 

c o l o c a ç ã o , 
n a categoria 

m e g a 
v o - lume, 
e m u m 
c a m -
peonato 
interna -
cional.

 UM 
MERCADO

 QUE 
CRESCE 

 O mundo das 
extensões de cí-
lios, também co-
nhecida como 
a longamento , 
tem crescido 
cada dia mais e 
conquistado as 
brasileiras por 
dar volume 
e curvatura 
aos fios sem a 
necessidade de 
aplicar diversas 
camadas de rí-
mel. de acordo 
com Paula Mota, a 
vantagem de recorrer a 
essa técnica é que, além 

de valorizar o olhar, a mu-
lher já acorda com os cí-
lios com se estivessem 
maquiados.

 “Atualmente cuido 
do olhar das mulheres  

na cidade de Belford 
Roxo”, conclui 

(@paulamo-
ta_lash). 

  Paula no campeonato de 
2019 em São Paulo quando 
ganhou o 1º lugar em volume 
russo


