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Série “Milton e o Clube da 
Esquina” no Canal Brasil
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Seu Jorge, Criolo e 
Maria gadú são os 
convidados do ter-

ceiro episódio da série 
“Milton e o Clube da Es-
quina”, que vai ao ar nesta 
sexta, dia 14, às 22h30, no 
Canal Brasil. No bate-pa-
po conduzido por gabriel 
leone, Márcio Borges e 
Ronaldo Bastos contam, 
ao lado de Milton Nasci-
mento, histórias marcan-
tes da época em que as 
canções do grupo foram 
gravadas.

a canção escolhida 
para a parceria entre Seu 
Jorge e Bituca é “Tudo 
Que você Podia Ser”, 
escrita por lô Borges e 
Márcio Borges em plena 
época da ditadura no Bra-
sil. Ronaldo Bastos diz 
que uma das coisas que 
o Clube da Esquina mais 
abominava – e abomi-
na – é “gente careta, que 
delimita a vida, a estética 
e o sexo”. ao terminar de 

Caxias: Teatro Raul Cortez 
recebe mostra de teatro 

histórias marcantes

Mulheres 
com samba 

na praça
Samba das Mu-

lheres iguaçuanas 
é o evento que vai 
rolar dia 8 de mar-
ço, a partir das 14 
horas, na Rua Capi-
tão Edmundo Soa-
res, 15, Praça do K 
11, em Nova iguaçu. 
organizado pela du-
pla guerreira, Már-
cia dias e Michelle 
Pessanha, o evento 
contará com a base 
musical do grupo 
Efikaz e tem presen-
ças confirmadas das 
talentosas cantoras, 
Priscila gouvea, 
Nathalia Negres-
co, Will Barros e 
Raquel lopes. “No 
dia internacional 
da Mulher, o sam-
ba vai acontecer em 
tom maior no K 11”, 
prometem Márcia e 
Michelle.

vereador mandrake ganha discípulo

E o mané vereador que faz obra mandrake tá fazendo 
escola e já tem um seguidor na mesma cidade. Ele é do 
ex-terceiro distrito e o outro, que é ex-morador do ex-
-primeiro distrito, nem obra mandrake faz. Aliás, o lugar 
que o cara ganhou eleição é uma sujeirada e fedentina só. 
o sujeito, conforme apurou o agente farejador da colu-
na, Cão Misterioso, perdeu alguns bons cabos eleitorais 
gratuitos. 
*****************************************

“Cabo Jamelão Cozido” tá na bronca

Os dois mandrakões estão querendo continuar vereado-
res, mas há quem afirme que, no voto, já podem se conside-
rar derrotados. “Jamelão Cozido” correu atrás de votos para 
o tapeador de eleitor com asfalto farelo e tá puto da vida. 
“aquele cara é um sete redondo. Faz obra de fachada e tenta 
ganhar nosso voto de novo. É melhor ele jogar 24 no veado 
e meter o pé. aqui ele não arruma nada”, advertiu Jamelão.
*****************************************

Prometeu boquinha e não deu
Já no ex-primeiro distrito o vereador mandado pela mu-

lher é considerado figurinha difícil e até ganhou o sugestivo 
apelido de político sovaco de cobra, o que ninguém sabe; 
ninguém vê. Quanto às obras prometidas para o bairro, nada 
até ontem. “Zé Carlos Boi”, um dos que trabalharam de gra-
ça para o mané anda pisando em chamas de fogueira quei-
mando. “Tô fora dele. Me prometeu uma vaga na prefeitura 
e nada de trabalho. Quanto a fazer obra, nada também”, dis-
se revoltado. 

aquele abraço!!
o festivo “Sarau um dedo de 

Prosa e uma Pitada de Poesia”, ce-
lebrando mais um níver do Naldo 
Calazans ‘Preguinho’ será na segun-
da (17), às 19h, no Bar da vera - Rua 
Frei Caneca 171, Bairro imperador 
(vila Nova), Nova iguaçu. Calazans 
é fundador do Sarau e um dos ícones 
da Cultura na Baixada. Parabéns e 
aquele abraço, Preguinho!!!

A Teia Artística (foto) 
começou suas atividades 
em Novembro de 2018, 
no Teatro Sylvio Mon-
teiro (Complexo Cul-
tural Ney alberto, em 
Nova iguaçu), através 
de uma oficina de tea-
tro gratuita, com apoio 
da Secretaria de Cultura 
de Nova iguaçu. Hoje, 
o trabalho tem até uma 

filial na Federação das 
associações de Bairros, 
conhecida como MaB, 
que também é um lugar 
de muita luta e represen-
tatividade da sociedade 
civil organizada. “Tudo 
começou despretensio-
samente. a ideia era ape-
nas abrir uma turma de 
teatro para uns 20 alu-
nos, mas eu não imagi-

nava a gigantesca carên-
cia cultural existente na 
cidade. Foram cerca de 
700 inscrições. Nasceu 
ali, a Teia Artística, que, 
de lá para cá, só cresceu. 
ocupamos o MaB e es-
taremos entrando em al-
guns bairros iguaçuanos 
nos próximos meses, 
com projeto de aulas de 
canto, dança, desenho e 

muito mais”, explica o 
fundador do movimen-
to, Rômulo aranha.

Este grupo ousado, 
além da criação dos 
polos para dar acesso a 
oficinas artísticas gra-
tuitamente, se mantém 
através do público que 
é formado nas apresen-
tações. “Hoje, estamos 
nos organizando para 

reivindicar a construção 
de um teatro no centro 
de Nova iguaçu, outra 
carência na cidade, que 
possui um teatro público 
e não atende as deman-
das culturais”, finaliza 
Rômulo.

Mais informações so-
bre os cursos gratuitos 
da Teia Artística é só li-
gar para 97574-1503.

Proliferação artística de aranhas em Nova iguaçu 

cantar, Seu Jorge avalia a 
letra da música e faz uma 
relação com sua história. 
“Nós não éramos politiza-
dos. Meu pai e minha mãe 
eram um casal negro, com 
filhos negros, que vivia na 
periferia. É o tipo de gente 
que se falasse alguma coi-
sa, a borracha cantava em 
cima. Essa consciência que 
eu tenho hoje, sobre as lutas 
e a militância do país, quem 
me deu foi a música”, diz.

a composição de “Tra-
vessia” também foi relem-

brada por Milton e Márcio 
Borges, que revela ter fica-
do chocado quando soube 
que Fernando Brant colo-
cou a letra na melodia des-
sa canção, pois, até então, 
ele e Bituca sempre com-
punham juntos. Mas quan-
do ouviu “Travessia”, ficou 
emocionado. Cantada por 
Criolo e Milton, a música 
já foi aplaudida por mais de 
25 mil pessoas em um show 
no Maracanãzinho, no Rio 
de Janeiro.

E para fechar o episódio 

da semana, Maria gadú 
canta “Paisagem na Jane-
la” e faz uma avaliação do 
disco duplo “Clube da Es-
quina”. “Esse álbum tem 
um quê de esperança, mais 
do que qualquer outra coi-
sa. Pode ser também um 
instinto involuntário sobre 
o que estava acontecendo 
e vocês todos depositaram 
ali um lugar de esperança 
amorosa”. Horários alter-
nativos: Sábado, às 13h; 
domingo, às 2h e às 9h; e 
segunda, à 0h15.

Músicas com tom político são reinterpretadas por Maria Gadú e Bituca 
(foto); Seu Jorge e Criolo 
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Médico xinga enfermeira ao buscar 
atendimento em hospital iguaçuano
Bêbado, ele chamou a profissional de ‘miserável’ e f...*  ao procurar a unidade 
particular para ‘se hidratar’ após se ‘exceder na quantidade de vinho’

conduta condenada

3
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um vídeo que 
mostra um mé-
dico humilhando 

uma técnica de enferma-
gem no Hospital Nossa 
Senhora de Fátima  em 
Nova iguaçu (Foto), tem 
repercutido nas redes so-
ciais desde a última ter-
ça-feira. Nas imagens, o 
psiquiatra gilberto luna 
aparece bastante irrita-
do, chama a profissional 
de incompetente e diz 
que vai procurar o geren-
te do hospital. “amanhã 
eu vou chegar no geren-
te geral do hospital para 
falar sobre você, como 
médico. você é uma mi-
serável, sua f...”. 

Segundo informações, 
o médico chegou à iu-
nidade como paciente, 
para “se hidratar” após 
ter “se excedido” em 
uma comemoração com 
funcionários na noite de 
segunda-feira, conforme 

ele mesmo explicou. de-
pois que a profissional 
de enfermagem pediu 
para que ele aguardasse 
um pouco pelo proce-
dimento, gilberto luna 
se irritou, se levantou 
da maca e se identificou 
como médico. Ele disse 
que ele mesmo faria a 
aplicação e começou a 
proferir reclamações e 
xingamentos.

 Coren-rJ 
entrará CoM 

ação Contra 
aGreSSor 

o Conselho Regio-
nal de Enfermagem do 
Rio de Janeiro (Coren-
-RJ) afirmou em nota 
estar acompanhando o 
caso. “Sobre o inciden-
te abusivo e repulsivo 
de um médico contra 
uma profissional de en-
fermagem, informamos 
que já foi designada uma 
conselheira para apurar 
os fatos e, em seguida, 
tomada urgente de pro-

vidências”, diz a publi-
cação.

MédiCo 
puBliCa 

pedidoS de
 deSCulpaS 

após a repercussão, 
o médico publicou um 
vídeo em sua conta 
pessoal no instagram 
assumindo ataques e 
pedindo desculpas a 
profissional. “Com 
certeza, fui incorreto 
e exagerado. acabei 
mencionando pala-
vras que não são pala-
vras adequadas a uma 
funcionária. Eu venho 
de pronto pedir des-
culpas a essa funcio-
nária e à classe da en-
fermagem. […] Hoje 
estão me crucificando 
na internet, dizendo 
que um médico mal-
tratou uma enfermei-
ra. Naquele momento 
eu não era médico, eu 
não sou médico 24h”, 
afirmou.

Circuito Ecobel é sucesso na Prata
a Secretaria de 

Meio ambiente de 
Belford Roxo re-
alizou o primei-
ro Circuito EcoBel 
Pets na avenida dos 
Confrades, bairro da 
Prata. o projeto é 
itinerante e aconte-
ce em um bairro di-
ferente a cada mês, 
sendo uma extensão 
do EcoBel Pets, que 
é realizado todos os 

anos em outubro. o 
evento oferece ser-
viços como o Cas-
tramóvel, cadastro 
para castração, feira 
para adoção de cães 
e gatos, exposição 
e venda de produ-
tos pets, serviços 
gratuitos ou a pre-
ço popular para os 
animais, palestras e 
muito mais.

de acordo com o 

secretário de Meio 
ambiente, Flávio 
gonçalves, foram 
castrados 45 cães e 
gatos machos nesta 
edição. “ao todo, o 
Castramóvel já cas-
trou 140 cães e ga-
tos. Com o projeto 
itinerante, esse nú-
mero irá aumentar 
g r a d a t i v a m e n t e ” , 
informou o secretá-
rio.

Sobe para 11 número de casos 
suspeitos pelo novo coronavírus

o Ministério da Saúde 
atualizou ontem as infor-
mações sobre os casos sus-
peitos de infecção (foto) 
pelo novo coronavírus, o 
Covid-19, no Brasil. 

de acordo com os dados 
do Centro de operação de 
Emergência em Saúde Pú-
blica, o número de casos 
suspeitos passou de oito, 
na última terça-feira, para 
11, hoje, com três novos 
casos no estado de São 

Paulo. assim, no momen-
to, os casos suspeitos estão 
assim distribuídos no país: 
São Paulo (6), Rio de Ja-
neiro (2), Rio grande do 
Sul (1), Minas gerais (1) 
e Paraná (1). até agora, 
o ministério já descartou 
33 casos suspeitos de Co-
vid-19.

Em coletiva de imprensa 
que vem sendo realizada 
diariamente pelo Ministé-
rio da Saúde, o Secretário 

de vigilância em Saúde da 
pasta, Wanderson oliveira, 
deu detalhes sobre o perfil 
epidemiológico dos casos 
suspeitos no país. Segun-
do ele, das 11 notificações 
em avaliação no país, seis 
são homens, cinco são mu-
lheres. a média de idade é 
24,6 anos e todas as pesso-
as estiveram na China, po-
rém nenhuma passou pela 
cidade de Wuhan, que é o 
epicentro do surto.

 Moradores do bairro prata e adjacências tiveram acesso a diversos serviços 
para os animais

 divulgação

Belford Roxo promove palestras 
para profissionais da Saúde

a Secretaria de 
Saúde de Belford 
Roxo realizou  no 
Hospital infantil, 
bairro areia Branca, 
uma série de pales-

tras para os profis-
sionais que atuam 
nas emergências 
(Hospital Municipal, 
uPa Bom Pastor e 
uPa lote Xv) e nas 

unidades de saúde 
básica e especializa-
das com o objetivo 
de viabilizar o me-
lhor fluxo de atendi-
mento das mulheres 

vítimas de violência 
e integrar os servi-
ços de emergência 
com a dEaM (de-
legacia Especializa-
da no atendimento à 
Mulher), a Patrulha 
Maria da Penha do 
39º BPM e o Ceam-
bel (Centro Espe-
cializado de atendi-
mento à Mulher).

o evento foi ide-
alizado pela Secre-
taria Executiva de 
Epidemiologia, atra-
vés da gerência de 
Prevenção à violên-
cia e Cultura da Paz 
e contou com a pre-
sença da delegada da 
dEaM de Belford 
Roxo, Rosa Carva-
lho, cabo Coutinho 

da Patrulha Maria da 
Penha do 39º BPM, 
da secretária da Mu-
lher, alessandra Ba-
tista, do diretor do 
Hospital Municipal, 
William Cabral, e 
da gerente de Pre-
venção a violência e 
Cultura da Paz, Cris-
tina Macedo.

© divulgação/JoSuÉ daMaCENa (ioC/FioCRuZ)
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Faetec abre mais de 600 vagas para cursos técnicos de 
Nível Médio por meio do programa Novos Caminhos

Começar o ano com o pé direito 

um projeto de R$ 2 milhões da Secretaria Esta-
dual de Esporte e lazer do Rio comprou até água 
superfaturada. Entre junho de 2018 e janeiro de 
2019, foram compradas 4.620 garrafas de um litro 
e meio ao preço de R$ 4,90 cada uma. Em uma 
rede atacadista, o produto custa R$ 1,89. 

Com o objetivo de coibir o machismo e o as-
sédio, 30 blocos se uniram à defensoria Pública 
do Estado do RJ para criar uma cartilha contra 
práticas machistas durante o carnaval. a cartilha 
já está publicada no site da defensoria e estará 
disponível nas redes sociais a partir de amanhã. 

Enquanto os órgãos de sáude pública fazem 
campanha para declarar guerra contra o mosquito 
Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela), parece que há pessoas 
remando contra a maré. É o caso do dono de um 
terreno na Rua Emília Danave Pinto, na região cen-
tral de Nilópolis. o local está abarrotado de pneus 
velhos, que acumulam água e se transformam em 
criadouros da larva. alô, Prefeitura!

um prato cheio para o aedes 

arte+Ciência 2020
artistas interessados 

em participar da exposição 
‘arte+Ciência 2020 – o Cé-
rebro e o imaginário’, que 
será montada pelo Museu da 
Justiça, no Centro Cultural do 
Poder Judiciário (CCMJ) em 
março deste ano, têm até o dia 
16 de fevereiro para submete-
rem suas obras para avaliação. 

Redação final 
um projeto de lei da deputada 

Martha Rocha (PdT), define que 
o estado do RJ terá uma Política 
Estadual de Controle e Elimina-
ção da Tuberculose. a proposta 
foi aprovada em redação final 
pela assembleia legislativa na 
última terça-feira e encaminhada 
ao governador Wilson Witzel, 
para sancioná-la ou vetá-la.

a organização Mundial 
da Saúde (oMS) reconheceu 
o trabalho do pesquisador e 
servidor público da Fundação 
oswaldo Cruz (Fiocruz) João 
Aprígio Guerra de Almeida 
à frente da Rede Brasileira 
de Bancos de leite Humano. 

Em maio ele recebe o prêmio 
Dr. Lee Jong-wook de Saúde 
Pública que será entregue na 
assembleia Mundial de Saú-
de, que ocorrerá em genebra, 
na Suíça.

O trabalho de João Aprígio 
foi escolhido por unanimidade 

e o cientista dividirá o prêmio 
de 2020 com um consórcio 
de pesquisadores da Tanzânia 
para a troca de informações 
sobre anemia e outras doen-
ças ligadas às células falcifor-
mes. ao propor a premiação 
ao Conselho Executivo da 

oMS, o painel de especialis-
tas responsáveis pelo prêmio 
afirmou que o brasileiro atua 
na mobilização da rede desde 
1981 e “é considerado a for-
ça motriz por trás da maior e 
mais complexa rede de bancos 
de leite humano do mundo”.

oMS prremia brasileiro por liderar rede de bancos de leite humano

divulgação iNTERNET

direto ao ponto

Justiça manda previdência de 
valença restituir aposentadoria 
a servidora argrei-

bes alves leandro, 
acometida de doença 
que lhe impede de tra-
balhar, foi aposentada 
em 2012 pelo instituto 
Municipal de Previdên-
cia Social dos Servido-
res Públicos de valen-
ça, mas em setembro 
de 2017, apontando 
uma exigência que le-
galmente não se justi-
ficava, a então diretora 
executiva do órgão, Sô-

nia Cristina vasconce-
los vilela, suspendeu o 
benefício. Agora, pas-
sados dois anos e cinco 
meses, numa ação na 
qual a defesa da servi-
dora fala em abuso de 
autoridade, a Justiça 
determinou que o Pre-
vi valença pague os 
proventos devidos, in-
clusive décimo tercei-
ro salários, em valores 
corrigidos, e restitua a 
aposentadoria.

Programação 
a mostra integrará a pro-

gramação da Xi Semana do 
Cérebro do Rio de Janeiro, 
que promove a difusão de 
produções artísticas envol-
vendo a arte e a ciência. Serão 
aceitas diversas linguagens 
artísticas, como desenho, es-
cultura, cerâmica artística, 
colagem, pintura e música.

Tem mais iii
E ainda literatura, instala-

ção, design, quadrinhos, gra-
fite, fotografia, gravura, per-
formance, vídeo arte, mídia 
arte e as demais variações. as 
inscrições para o processo de 
seleção das obras são gratuitas 
e podem ser feitas exclusiva-
mente no link: https://doity.
com.br/arteciencia2020/

a Fundação de apoio à 
Escola Técnica (Fae-
tec), instituição vin-

culada à Secretaria Estadual 
de Ciência, Tecnologia e ino-
vação (Secti), abre a partir de 
amanhã, a oferta de 612 vagas 
em cursos de Nível Médio 
por meio do Programa Novos 
Caminhos (antigo Pronatec), 
na ação do Bolsa Formação e 
MedioTec, para o ano letivo 
de 2020, nas unidades escola-
res da Rede. os interessados 
devem realizar o cadastro no 
site www.faetec.rj.gov.br até o 
dia 2 de março.

“o desemprego é uma re-
alidade, mas falta de qualifi-
cação profissional também é. 
o ensino técnico é uma das 
grandes apostas para mudar 
esse cenário. Essas 600 va-
gas que hoje estão disponíveis 
certamente podem ser a porta 
de entrada para muitos que 
buscam uma colocação mer-
cado de trabalho”, pontuou o 
secretário de Ciência, Tecno-
logia e inovação, leonardo 
Rodrigues.

ConCoMitânCia 
externa 

as vagas oferecidas são 
na forma Concomitância Ex-
terna, destinadas para quem 
esteja no ato da matrícula 
cursando o segundo ou ter-
ceiro ano do Ensino Médio 
comprovadamente. Entre as 
oportunidades oferecidas es-
tão as modalidades Técnicas 
em Edificações, Administra-
ção, informática para internet, 
informática, Fabricação Me-
cânica, Logística, Manuten-

o acúmulo de lixo na Rua 
Nilópolis, no Éden, tem irri-
tado moradores da região. de 
acordo com informaões posta-
das por um internauta, a equipe 
de limpeza da Prefeitura realiza 
o recolhimento de sacolas com 
lixo toda semana, mas tem mo-
rador ‘sujão’ que prefere a via 
da prática irregular e acaba de-
positando restos de móveis, de 
comida e até de animais mortos 
no local. o resultado é a pre-
sença de insetos e muitos ratos. 
E tods sabem que eles transmi-
tem doenças.  

nos bairros

o vai e vem da sujerira em bairro de São João de Meriti 

horahmunicipios@gmail.com

 REPRodução

 entre as  oportunidades oferecidas estão os  cursos de informática para internet  e  informática

-REPRodução/REdES SoCiaiS

ção de Máquinas, Modelagem 
do vestuário, Estética, Meio 
ambiente, dança, Eletrôni-
ca, Rede de Computadores, 
Mecânica, Transporte Metro-
ferroviário, Prótese dentária e 
Eletrotécnica.

“São cursos que, depois de 
concluídos, ajudarão os estu-
dantes a ingressar no mercado 
de trabalho. as empresas preci-
sam de mão de obra qualificada, 
e sabemos o peso que uma for-
mação com a chancela da Faetec 
proporciona, avalia o presidente 
da Faetec, Romulo Massacesi.

a divulgação do sorteio acon-
tece no dia 3 de março e as aulas 
terão início no dia 6 de abril. Os 
alunos bolsistas receberão uma 
assistência estudantil, com aju-
da de custo para uma passagem 
municipal ida e volta, e tam-
bém lanche.
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fica apenas no sonho

Flamengo não pensa em estádio 
próprio, diz presidente rubro-negro

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

Dirigente garante que objetivo é assumir o Maracanã

o sonho do torcedor do 
Flamengo em ter um 
estádio próprio não 

está nos planos da atual dire-
toria do clube. E a informa-
ção é do próprio presidente 
Rodolfo landim. Em entre-
vista exclusiva no programa 
“No Mundo da Bola”, da Tv 
Brasil, o dirigente foi bem 
enfático ao dizer que o pro-
jeto da atual administração 
é conseguir a concessão do 
estádio para os próximos 35 
anos.

“desde o momento em que 
me lancei candidato, penso 
nessa questão. a torcida can-
ta ‘o Maraca é nosso’, então 
temos de atendê-la. além 
disso, o Maracanã está muito 
bem localizado, com trans-
portes públicos bem acessí-
veis, tradição esportiva, his-
tória”, diz landim. “além 

disso, há a questão do custo. 
um estádio simples vai cus-
tar R$ 12,5 mil por assento, e 
se projetarmos 60 mil lugares 
isso nos custaria cerca de R$ 
800 milhões, que somados ao 
custo do terreno iria a R$ 1 
bilhão”, completa.

Segundo Rodolfo landim, 
o valor iria impactar as finan-
ças do Flamengo, que teria de 
assumir um “endividamento 
gigantesco”, que obrigaria o 
clube a consumir cerca de R$ 
120 milhões/ano para amorti-
zar a dívida e pagar os juros. 
“E isso tudo para termos um 
estádio menor, numa locali-
zação pior. Não está nos nos-
sos planos”, garante.

o dirigente revela que o 
Flamengo estuda a retirada 
de cadeiras de alguns setores 
do estádio, desde que consiga 
a concessão – e isso implica-
ria num aumento de cerca de 
15 mil novos lugares. Mas 
isso só será possível no ano 

alEXaNdRE vidal/Fla

a parceria da 
inocentes de 
Belford Roxo 

com a Vila Olímpi-
ca do município deu 
samba. a agremia-
ção, que desfila pelo 
grupo de acesso a, 
apresentará o enre-
do “Marta do Brasil 
– Chorar no começo 
para sorrir no fim”, 
contando a história 
da jogadora alagoa-
na Marta vieira, que 
oriunda cidade de 
dois Riachos, ven-
ceu o preconceito e 
mostrou seu talento 
conquistando o Bra-
sil e o mundo com 
sua habilidade para 
driblar e fazer gols. 
Fãs da jogadora, as 
meninas do projeto 
atletas do Futuro da 
Vila Olímpica estão 
empolgadas com a 
ideia de uma mulher 
do esporte ser home-
nageada. Nos que-
sitos empolgação e 
esperança, elas tiram 
nota 10 mostrando 
harmonia e evolução 
com a bola.

Tal qual em um 
desfile oficial de es-
cola de samba, as me-
ninas da Vila Olímpi-
ca de Belford Roxo 
mantêm o ritmo em 
busca do sucesso. os 
passos precisam ser 
firmes para o “samba 
não atravessar” e a 
evolução ser perfei-
ta, pois, samba e fu-
tebol são as paixões 
do brasileiro.

durante as ativida-

des na Vila Olímpica, 
as atletas de futebol 
receberam a visita 
de um representan-
te da agremiação e o 
samba enredo já está 
na ponta da língua. 
“Cada vez mais as 
mulheres estão tendo 
vez no esporte e mais 
oportunidade. Esse 
samba vai despertar 
a coragem em cada 
uma para seguirem 
seus sonhos e não de-
sistirem”, destacou o 
secretário de Esporte 
e lazer, andrew Re-
nato, o Renatinho.

outra visita ilustre 
às meninas do pro-
jeto foi a da Caroli-
na Martins Pereira, a 
Carol Carioca. a atle-
ta é de Belford Roxo 
e começou a jogar no 
Clube de Heliópolis. 
Se profissionalizou 
no vasco da gama 
junto com a Marta. 
“assisti a primeira 
competição femini-
na em 1999. aquilo 
me chamou atenção 
e eu comecei a jogar 
bola na rua. gostava 
muito da Pretinha, 
Fanta e leda, que 
são do Rio de Ja-
neiro. anos depois 
joguei com elas no 
vasco também. Foi 
uma realização mui-
to grande. Fico feliz 
por ser de Belford 
Roxo, onde comecei 
e a cidade ter esse 
projeto onde outras 
jogadoras irão cres-
cer”, disse Carol.

Carol ainda con-
fessou que foi mui-
to bom jogar com a 
Marta. “Ela é uma 
pessoa carismática 
e simples. aprendi 
muito com ela e con-
versamos bastante. 
Foi em uma dessas 
conversas que fiz o 
convite para que ela 
fosse homenageada. 
vamos fazer um belo 
desfile para que a 
inocentes de Belford 
Roxo seja campeã, 
pois é uma conquista 
gigantesca uma mu-
lher do futebol ser 
homenageada. isso 
mostra que estamos 
sendo valorizadas”, 
destacou.

“a partir de hoje 
você é minha inspi-
ração!”, afirmou a 
jogadora do projeto 
“atletas do Futu-
ro”, gisele loirinha, 
31, à Carol Cario-
ca. “Não conhecia a 
história dela. agora 
que sei que ela é de 
Belford Roxo, vou 
me espelhar nela”, 
completou. loiri-
nha começou a jo-
gar aos nove anos 
na rua. um treina-
dor do bairro onde 
mora, Bom Pastor, 
a chamou para um 
time masculino. de-
pois, a menina par-
ticipou da peneira 
do projeto da vila 
Olímpica e atual-
mente, está no time. 
“Esse é um degrau 
que subo do meu so-
nho”, concluiu.

Carol Carioca conversou com as atletas e mostrou a importância da dedica-
ção e preparação em busca do sucesso

RaFaEl BaRRETo/PMBR

Mais lucrativo - rodolfo landim afirma que quer o Maraca por 35 anos

atletas da vila olímpica se inspiram em 
Marta e buscam oportunidade no futebol

que vem, já que este ano o 
Maracanã será utilizado na 
final da Copa Libertadores e 
há um acordo entre Conme-
bol e CBF para que todos os 
lugares sejam marcados.

“Existe um projeto de lei 
que permite modificar o Ma-
racanã e retirar cadeiras do 
estádio, já sancionado pelo 
governo do Estado”, diz 

landim. “Ficou acertado, no 
Procedimento de Manifesta-
ção de interesse (PMi) que 
está sendo preparado para 
todos os que vão participar 
do processo licitatório, que 
se leve esse aspecto em con-
sideração. É um interesse do 
governo também”, garante o 
presidente do Flamengo.

Por fim, Landim falou da 

renovação do contrato de 
Jorge Jesus. Segundo ele, o 
objetivo é fazer com que o 
técnico português permaneça 
no cargo até o fim de 2021, 
quando termina o mandato 
dele na presidência. o diri-
gente ainda brincou com a 
possibilidade de Jesus assu-
mir o comando da seleção 
brasileira.

“deixa isso pra lá. o Tite 
está muito bem na seleção e 
o Jesus vai ficar apenas no 
Flamengo. Ele e nossos joga-
dores. o grupo do Tite para 
a Copa américa já está prati-
camente fechado e não preci-
sa convocar nenhum de nos-
sos atletas”, concluiu com 
bom humor. (Fonte agência 
Brasil)
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Sergio Moro volta a defender 
prisão em segunda instância

justiça

o ministro da 
Justiça e Segu-
rança Pública, 

Sergio Moro, voltou a 
defender, ontem (12), a 
execução da pena após 
decisão em segunda 
instância. Moro foi con-
vidado a falar na comis-
são especial da Câma-
ra dos deputados que 
analisa a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 199/2019, que 
estabelece o trânsito em 
julgado da ação penal 
após o julgamento em 
segunda instância, ex-
tinguindo os recursos 
aos tribunais superiores.

de acordo com a pro-
posta em discussão, os 
recursos à Cortes supe-
riores se transformam 
em ações revisionais. 
a alteração vale para 
todas as esferas. Ser-
gio Moro defende que 
a aplicação do dispo-
sitivo ocorra tanto na 
esfera criminal, quanto 
na cível. Ressaltou, no 
entanto, que acha pre-
ponderante a aprovação 

MaRCElo CaMaRgo / agêNCia BRaSil 

BRaSil

O ex-juiz quer execução da pena para crimes cíveis e criminais
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

na esfera criminal.
“Particularmente, sou 

favorável para que [a 
execução da pena] valha 
tanto para os crimes cí-
veis quanto para os cri-
minais. o que eu acho 
é que essa extensão aos 
casos cíveis não pode 
ser um peso para impe-
dir a aprovação nos ca-
sos criminais. Mas isso 
vai ser decidido pelo 
Congresso”, disse.

SiSteMa 
peSado

de acordo com o mi-
nistro, o sistema de Jus-
tiça no país é “pesado”, 
e defendeu a necessida-
de de abreviar o tempo 
processual. Segundo 
Moro, o atual sistema de 
recursos acaba por levar 
a uma demora na con-
clusão dos processos. 
Moro disse ainda não 
ver prejuízo para a pre-
visão constitucional de 
presunção de inocência, 
no caso de aprovação da 
PEC.

“[É preciso] abreviar 
o tempo dos processos e, 
para tanto, é fundamen-
tal que o processo pos-

Ministro acha necessário abreviar o tempo processual e combater a desigualdade na aplicação da lei

Maior obra do estado virá com
privatização da Cedae, diz Witzel

o governador Wilson 
Witzel anunciou ontem (12), 
no Palácio guanabara, a rea-
lização da “maior e mais im-
portante obra do estado”, que 
levará 100% de água tratada 
e 90% de saneamento bási-
co aos municípios fluminen-
ses da região metropolitana, 
nos próximos 20 anos. Wit-
zel participou, de manhã, de 
reunião do Conselho delibe-
rativo da Região Metropoli-
tana, que aprovou o modelo 
de concessão da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos 
(Cedae).

Com isso, o governo do 
estado pode dar seguimento 
ao processo de privatização 
da empresa. “Fizemos um 
pacto que será histórico para 
o Rio de Janeiro”, destacou 
Witzel. a Cedae tem leilão 
previsto para o final deste 
ano.

Para cumprir as metas 

previstas nos contratos de 
concessão, os operadores 
privados deverão investir, 
em suas respectivas áreas 
de atuação, R$ 32,5 bilhões 
– R$ 11,9 bilhões em água e 
R$ 20,7 bilhões em esgoto. 
a estimativa foi feita pelo 
Banco Nacional de desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNdES). “vamos 
dar esse presente ao nosso 
estado e aos municípios, que 
receberão parte dessa outor-
ga, para pagar suas contas 
no final do ano”, afirmou o 
governador.

Melhoria
o Conselho deliberativo 

da Região Metropolitana é 
formado por representantes 
de 22 cidades e três enti-
dades da sociedade civil e 
pelo governador do estado. 
das 22 prefeituras, 17 par-
ticiparam da votação. Nova 

reunião foi marcada para 
março.

Para o governo estadu-
al, a privatização da Cedae 
vai melhorar a qualidade do 
serviço prestado aos consu-
midores e garantir às prefei-
turas parte da arrecadação 
gerada com a prestação com 
a atividade, mais impostos. 
deverão ser criados, durante 
as obras, em 2torno de 28 mil 
empregos.

a previsão do governo é 
que as concessionárias invis-
tam R$ 2,8 bilhões em água 
nos primeiros cinco anos de 
concessão, atingindo cober-
tura de 100% em oito ou 14 
anos. Quanto ao saneamento 
básico, a estimativa é que os 
investimentos nos primeiros 
cinco anos atinjam R$ 5,1 bi-
lhões, garantindo 90% de co-
bertura de esgotos no período 
de 15 a 20 anos.

(Fonte: agência Brasil)

aBR

Mesquita atende mais de mil 
pacientes na cardiologia

Todo mês, de segunda a sexta-
-feira, mais de mil pessoas são 
atendidas nos consultórios de car-
diologia da secretaria de Saúde de 
Mesquita. Quatro médicos espe-
cializados fazem o atendimento 
pela manhã a partir de 8h e a tar-
de, com início às 13h, no prédio 
da Policlínica Municipal, situada 
na avenida união, 676, no bairro 
Santa Terezinha.

o atendimento é rápido e sem 
filas. dona darci dos Santos 
dias, 66 anos, por exemplo, dis-
se que entrou no consultório do 
médico Ricardo Fried exatamen-
te no dia e hora marcadas e saiu 
satisfeita com a atenção dedicada 
a ela. “a conversa foi boa. Sou hi-
pertensa, já infartei e venho aqui 
ver meu coração para continuar o 
tratamento”, comenta a paciente.    

de acordo com o diretor da 
Policlínica Municipal, Márcio 
Pereira da Silva, o atendimento 
começa em uma das unidades de 
saúde de Mesquita, mais próxima 

de onde mora o paciente. a partir 
daí, a depender da necessidade, 
ele é encaminhado para o agen-
damento do exame no polo de 
Regulação da Prefeitura, também 
situado aqui no prédio – que fica 
em frente à Clínica da Família, 
cuja obra está em fase final para 
inauguração, onde funcionava o 
antigo Hospital São José. 

o atendimento é feito de se-
gunda a sexta-feira, pela manhã, a 
partir das 8h, e à tarde, a partir das 
13h. São quatro cardiologistas no 
atendimento. Na segunda, quinta 
e sexta-feira, é o dr. Rodrigo So-
ares. Na quarta-feira, dr. leandro 
lacerda. Na sexta-feira tem tam-
bém o dr. Ernandes de oliveira 
e na terça, o dr. Ricardo Fried. 
Segundo este, os principais casos 
são de hipertensão arterial, mio-
cardiopatia hipertrófica (coração 
grande), insuficiência cardíaca 
congestiva (coração grande e 
doente), insuficiência isquêmica 
coronariana, também conhecida 

como angina – cuja doença pode 
levar ao infarto, além de outros 
procedimentos como risco cirúr-
gico.

trataMento
o secretário de Saúde, dr. 

Emerson Trindade informa tam-
bém que os serviços obedecem 
às determinações do governo 
Jorge Miranda, de proceder da 
forma que orienta a organização 
Mundial de Saúde (oMS). “ou 
seja, ao constatar problemas, o 
médico faz a prescrição do trata-
mento. Nos casos que requer de 
exames mais complexos, como 
cateterismo, por exemplo, ou que 
haja necessidade de cirurgias, 
o paciente é encaminhado ao 
Polo de Regulação, para agen-
dar o procedimento”, reafirma. 
“o atendimento agora é bom e 
rápido. antes era um caos. Faço 
acompanhamento e tratamento 
aqui e estou tranquila”, garante 
dona darci.

Consultas cardiológicas oferecidas gratuitamente acontecem na policlínica Municipal 

divulgação

sa ser encerrado e já ser 
executada a decisão ju-
dicial a partir, pelo me-
nos, do julgamento em 
segunda instância. Não 
acredito que há prejuízo 
à presunção de inocên-
cia”, afirmou. “Um dos 

erros foi a preocupação 
excessiva com o acesso 
à Justiça, na perspectiva 
de que chegar ao Judici-
ário seria suficiente para 
chegar a esses direitos. 
Não basta garantir às 
pessoas que demandem 

ao Judiciário, mas ga-
rantir um resultado efe-
tivo”, acrescentou.

Questionado se a exe-
cução da pena após de-
cisão em segunda ins-
tância não aumentaria 
o número de presos no 

país, Moro evitou falar 
sobre a questão. “acho 
que vai diminuir a im-
punidade e gerar um re-
sultado mais rápido para 
a Justiça, vai diminuir a 
desigualdade na aplica-
ção da lei”, disse.

Segundo o governador este é um exemplo que o Rio está dando para o Brasil.
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Cerco a bandidagem em 
boca de fumo de Meriti

7Polícia

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

Um suspeito morreu e cinco foram presos em ação das polícias Civil e Militar em 
duas comunidades contra traficantes envolvidos em homicídios e roubos de veículos 

operação conjunta

um suspeito 
morreu e outros 
cinco foram 

presos durante a ope-
ração Força amiga 1, 
desencadeada em São 
João de Meritio pelo 
batalhão da área (21º 
BPM) e a degacia da 
Polícia Civil do municí-
pio (64ª dP) na manhã 

de ontem. o objetivo 
era prender traficantes 
das comunidades Fave-
la da linha e Jaqueira 
envolvidos com homi-
cídios, roubos de veí-
culos e extorsões. as 
regiões ficam próximas 
ao Complexo do Cha-
padão. 

de acordo com infor-
mações, dos cinco pre-
sos, um foi baleado e le-
vado custodiado para o 

 Os agentes que participaram da operação que sacudiu duas comunidades controladas pelo tráfico. Policiais apreenderam farta quantidade de drogas e uma pistola

Hospital Estadual adão 
Pereira Nunese, em du-
que de Caxias. dos ou-
tros quatro, três foram 
capturados em flagrante 
por associação ao trá-
fico e um era foragido 
da Justiça. Na ação, as 
equipes apreenderam 
uma pistola, drogas e 
radiotransmissores di-
versas barricadas mon-
tadas pelos criminosos 
foram destruídas. 

inveStiGaçõeS 
CoMeçaraM eM 

2019
Segundo o titular da 

64ª dP, delegado vini-
cius domingos, as in-
vestigações na região 
começaram em janeiro 
do ano passado. desde 
antão, a unidade  já fez 
quatro operações na re-
gião. “duas delas foram 
para reprimir um caso 
de sequestro, extorsão, 

roubo e tentativa de ho-
micídio contra duas pes-
soas, além do tráfico de 
drogas e associação ao 
tráfico; as outras duas 
ações foram para pren-
der criminosos envol-
vidos com a morte de 
um comerciante”, disse. 
vinicius enfaza o apoio 
da PM nas ações. “des-
ta vez foi feito um tra-
balho em conjunto com 
a Polícia Militar, já que 

ela tem objetivos em co-
mum nessa área, que é a 
retirada de barricadas e 
repressão ao tráfico de 
drogas. Com isso, au-
menta a nossa capacida-
de operacional e diminui 
a chance de confronto”. 

o nome da operação, 
Força amiga 1, é uma 
alusão a primeira parti-
cipação da PM na ação 
junto com a Polícia 
Civil.

apontado como inimigo 
número um da bandidagem 
que domina várias comuni-
dades naquele município, 
o presidente da Câmara de 
vereadores de São João 
de Meriti, davi Perini ver-
melho, mais conhecido na 
região como didê, esteve 
ontem na delegacia de Ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (dHBF), para fazer 
o registro das ameaças de 
morte que ele e familiares 
vêm recebendo de trafican-
tes que migraram das fave-
las cariocas para a região 
depois da implantação das 
uPPs pelo governo estadu-
al, um projeto de segurança 
que acabou contribuindo 
para que os bandidos am-
pliassem seus territórios.

Presidente da Câmara de Meriti registra ameaças 
de morte contra e ele e membros de sua família

de acordo com o verea-
dor, as ameaças feitas atra-
vés de redes sociais e via 
avisos relatados por mora-
dores, os traficantes dN, 
Neguinho da linha e dl, 
vistos como “donos” das 
comunidades dos bairros 
São Mateus, vila união, Ja-
queira, Engenheiro Belford 
e Favela da linha, querem 
matá-lo pelo fato de ele, 
com apoio do 21º Batalhão 

 REPRodução/REdES SoCiaiS 

Jovens dizem ter sido vítimas do golpe 
‘boa noite, Cinderela’ no Centro do Rio

duas jovens acreditam que 
tenham sido vítimas do golpe 
‘Boa noite, Cinderela’, que 
vem sendo aplicado por su-
postos ambulantes em blocos 
de carnaval. Elas disseram te-
rem sido dopadas em um bar 
na Lapa, ponto turístico do 
Rio.

Segundo relatos, na última 
sexta-feira, giovana lima e 
Karina Medeiros estavam em 
um bar na Rua Mem de Sá e 
consumiram cerveja com um 
grupo de amigos. giovana 
contou que tudo corria bem, 
até que por volta das 3h da 
manhã, começou a se sentir 
mal e o namorado sugeriu que 
eles fossem embora.

No dia seguinte, giovana 

 Didê em frente ao prédio da especializada na Baixada 

PM pega suspeitos e apreende drogas no Buraco do Boi  
dois suspoeitos foram presos 

por policiais do 20º BPM (Mes-
quita), na manhã de ontem, na 
comunidade Buraco do Boi, no 
bairro Ambaí, em Nova Iguaçu. 
Com os marginais foram apreen-
didos farto material entorpecente 
e uma arma. o fllagrante foi feito 
durante incursão na Rua Waldo-
miro Noronha na casa de número 
02. 

de acordo com a equipe co-
mandada pelo tenente amaro, 
formada pelos sargentos george, 

Ribeiro, israel, Maia, aldair e o 
soldado Peter, os PMs realizavam 
a ação na comunidade com o ob-
jetivo de coibir o tráfico de drogas 
quando avistaram os dois homens 
em atitude suspeita. durante a 
abordagem, lucas gonçalves do 
Nascimento, conhecido como 
Mickey e Mexicano, de 27 anos, 
e Cleiton luiz de Sales, o de Pato, 
20, acabaram presos. 

Segundo os policiais, lucas é 
apontado como o segundo mar-
ginal na linha de sucessão da co-

munidade controlada pela facção 
TCP (Terceiro Comando Puro). 
Com a dupla foram aprendidos 
uma pistola calibre 9mm; um 
carregador de pistola e nove mu-
nições; um radiotransmissor; 490 
papelotes de cocaína; 600 cigarros 
de maconha e mais 110 papelotes 
da mesma droga. os criminosos 
vão responder por tráfico de dro-
gas e porte ilegal de calibre restrito

. a ocorrência foi registrada 
na central de flagrante da 52ª dP 
(Nova iguaçu). 

diz ter acordado se sentindo 
muito desorientada e entrou 
em contato com seu banco, o 
itaú, para bloquear os cartões. 
Foi quando descobriu que ha-
via sido roubada pela segunda 
vez. Ela acredita que ela e seu 
grupo de amigos estavam sen-
do observados durante a noite. 
Ela contou que não consumiu 
bebidas de ambulantes e que 
só bebeu cerveja vendida pelo 
bar em que estavam. a estu-
dante registrou o caso na 5ª dP 
(gomes Freire), no Centro.

aMiGa teve oS 
MeSMoS 
SintoMaS 

Karina, que estava no mes-
mo grupo de giovana, teve 

Justiça do Rio proíbe cremação 
de miliciano morto na Bahia

Em decisão profeirida ontem, o 
Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) 
proibiu a cremação do corpo do 
miliciano adriano Magalhães da 
Nóbrega, morto na Bahia pela po-
lícia no último domingo. A família 
do ex-cabo do Batalhão de opera-
ções Policiais Especiais (Bope) fez 
o pedido através de uma liminar, 
recusada pela juíza Maria Izabel 
Pena Pieranti, do Plantão Judiciá-
rio.

Segundo informações, por se 
tratar de uma morte violenta, so-
mente a justiça pode autorizar a 

cremação, que estava prevista para 
10h de ontem no Crematório do 
Cemitério São Francisco Xavier, 
no Caju, Zona Portuária do Rio.

a magistrada alega na deci-
são que “não se encontram pre-
enchidos os requisitos previstos 
na lei de Registros Públicos (lei 
6.075/1973)”. Ela também justi-
fica que não constam no pedido 
documentos necessários para a cre-
mação, como a cópia da guia de 
Remoção de Cadáver e o Registro 
de ocorrência.

proCeSSo de 
expulSão de pM 

CoMparSa 
a Justiça do paralisou o proces-

so que pode culminar com a expul-
são da PM do major Ronald Paulo 
alves Pereira, acusado de chefiar a 
milícia de Rio das Pedras, na Zona 
oeste do Rio. a decisão é da de-
sembargadora gizelda leitão Tei-
xeira, da 4ª Câmara Criminal, e foi 
tomada no último dia 14. Ronald é 
apontado como comparsa do ex-
-capitão adriano da Nóbrega, mor-
to na Bahia no último domingo.

da Polícia Militar, promo-
ver ações para retirar as 
barricadas construídas pe-
las quadrilhas nos acessos 
a essas comunidades.

“ameaça de morte não 
é novidade na minha vida. 
Recebi muitas em 2014, 
elas se repetiram em 2016 
e voltaram esta semana 
depois que removemos 
novas barreiras”, disse 
didê.

sintomas parecidos. Em um 
post em uma rede social, ela 
diz ter ficado desacorda-
da. Caí no golpe da droga 
pesada que estão botando 
para a pessoa cair desa-
cordada. Fiquei 4 horas 
desacordada, tomei 3 bol-
sas de soro. acordei no 
uPa desorientada. Só pra 
avisar pra tomarem cuida-
do em qualquer lugar que 
estejam. Tenho visto no-
ticias que têm acontecido 
em blocos mas não só está 
acontecendo em blocos. 
Eu estava em um bar com 
amigos e me doparam pra 
me roubar”, contou ela, 
que também teve o apare-
lho celular roubado.
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Refeição saborosa na rede 
pública de ensino do Estado

divulgação/govERNo do ESTado 

Para os estudantes, ano letivo começa com a certeza de que contarão com a melhor merenda do país. 
Estudo aponta que a merenda foi considerada boa ou excelente por cerca de 90% dos alunos consultados

Estudantes da 
rede pública 
estadual ini-

ciam o novo ano le-
tivo com a certeza de 
que contarão com a 
melhor merenda do 
país (foto). a quali-
dade da alimentação 
servida nas escolas da 
Secretaria de Estado 
de Educação (Seeduc) 
foi comprovada por 
meio de um relatório 

elaborado pelo Minis-
tério da Transparência 
e Controladoria geral 
da união (Cgu).

o estudo apontou 
que a merenda foi 
considerada boa ou 
excelente por cerca 
de 90% dos alunos 
consultados. a nota 
média registrada pe-
los estudantes para a 
merenda servida nas 
escolas analisadas 
também ficou entre 
boa e excelente.

o resultado foi 

comprovado pela pes-
quisa de satisfação 
realizada pela Seeduc 
em 2019. aproxima-
damente 50 mil estu-
dantes participaram 
do levantamento e 
cerca de 80% dos alu-
nos aprovaram a ali-
mentação servida nas 
escolas da rede públi-
ca estadual.

Para garantir e man-
ter a qualidade da ali-
mentação, o governo 
do Estado reformou 
cerca de 200 cozi-

quinTA-fEiRA, 13 dE fEvEREiRO dE 2020

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

nhas e refeitórios em 
2019, destinou verba 
para compra de equi-
pamentos e, também 
disponibilizou mais 
de R$ 7 milhões para 
o incremento das re-
feições dos alunos no 
final do ano passado.

“É importante que 
os estudantes tenham 
uma alimentação de 
qualidade. uma me-
renda de qualidade 
também implica a me-
lhoria do rendimento 
e concentração dos 

alunos, entre outros 
aspectos”, informa o 
governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel.

 loGíStiCa 
requer

 Controle 
a oferta da merenda 

para os alunos acon-
teceu regularmente 
em todo o ano letivo 
de 2019. a operação 
da alimentação es-
colar é uma logística 
que requer controle, 

acompanhamento e 
gestão para a prepa-
ração e entrega de 
mais de um milhão 
de refeições diárias 
nas 1.222 escolas da 
rede pública estadual. 
“Também é essencial 
destacar o trabalho 
das merendeiras e de 
outros profissionais 
que fazem as refei-
ções para os alunos 
diariamente”, reforça 
o secretário de Estado 
de Educação, Pedro 
Fernandes.

 

Prorrogado prazo de inscrições para
 o projeto Conexão Mata atlântica

os produtores ru-
rais interessados em 
participar do segun-
do edital do proje-
to Conexão Mata 
atlântica no Rio 
de Janeiro terão um 
prazo a mais para 
se inscreverem no 
processo seletivo. 
as inscrições fo-
ram prorrogadas até 
o dia 27 de março. 
o edital de seleção 
pública nº 006/2019 
está disponível para 
consulta no site da 
Finatec: o projeto 
valoriza e recom-

pensa, por meio do 
mecanismo de Pa-
gamento por Ser-
viços ambientais 
(PSa), produtores 
rurais do estado do 
Rio de Janeiro que 
desenvolvem ações 
de restauração flo-
restal e conversão 
produtiva de áreas 
com baixa produti-
vidade, a partir da 
implementação de 
sistemas silvipasto-
ris e agroflorestais.

No estado do Rio 
de Janeiro, o proje-
to abrange seis mi-

crobacias localiza-
das nos municípios 
de italva, Cambuci, 
varre-Sai  e Porci-
úncula (Região No-
roeste) e valença e 
Barra do Piraí (Mé-
dio Paraíba), áreas 
estratégicas para 
a manutenção dos 
fragmentos flores-
tais de Mata atlân-
tica e dos recursos 
hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul. O 
projeto é conduzi-
do pela Secretaria 
de Estado do am-

biente e Sustentabi-
lidade, por meio do 
instituto Estadual 
do ambiente (inea), 
que é responsável 
pela coordenação 
geral, e pela Secre-
taria de Estado de 
agricultura, Pecuá-
ria, abastecimento 
e Pesca.

os valores do PSa 
são definidos de 

acordo com a área, 
tipos de práticas e 
ações aplicadas na 
propriedade, com 
valor que varia de 
R$1.200 a R$20 
mil, individualmen-
te. o edital permite, 
ainda,  a submissão 
de projetos grupais, 
os quais recebem 
acréscimo de 30% 
do recurso individu-

al para ser aplicado 
em ações coletivas 
com impactos so-
cioambeitais ainda 
mais significativos. 
os recursos devem 
ser investidos no 
Salto Tecnológico, 
diretriz do proje-
to que determina a 
aplicação em inova-
ção e melhorias no 
negócio rural.

divulgação

Podutores rurais precisam desenvolver ações de restauração florestal e conver-
são produtiva de áreas com baixa produtividade

 

Queimados recebe mega 
ação social no sábado

Embalada pela ba-
teria da Caprichosos 
de Pilares, iniciati-
va oferecerá serviços 
como isenção para 2ª 
via de documentos, 
cadastro em progra-
mas sociais e orienta-
ção jurídica

Queimados será 
palco de uma mega 
ação social no pró-

ximo sábado. o Pro-
grama ‘Chega Mais’, 
do governo do Esta-
do do Rio de Janeiro, 
terá sua primeira edi-
ção na cidade. a ini-
ciativa, que tem como 
objetivo promover 
ações de cidadania a 
moradores de baixa 
renda ou em situação 
de vulnerabilidade 

social levará diver-
sos serviços gratuitos 
à Escola Municipal 
Scintilla Exel (Tra-
vessa Campo alegre, 
s/nº, Belmonte), a 
partir das 9h.

além de curtir o 
ritmo trazido pela ba-
teria da Caprichosos 
de Pilares, exposi-
ções de artesanato e 

apresentações artísti-
cas de música, ginás-
tica, capoeira, zumba 
e ballet, quem passar 
pelo local poderá ter 
acesso a uma gama 
de facilidades, como: 
isenção na 2ª via de 
documentos, orienta-
ções acerca da defesa 
do consumidor, aten-
dimento jurídico e psi-
cossocial, defensoria 
Pública, lei Maria da 
Penha, Cadastro Úni-
co, atendimentos em 
saúde e vacinação, 
distribuição de mudas, 

troca de óleo usado 
por material de limpe-
za, e emissão de iden-
tidade* (inclusive com 
nome social).

de acordo com o 
Prefeito Carlos vilela, 
a iniciativa visa facili-
tar a vida das pessoas 
que trabalham duran-
te a semana e não têm 
tempo de resolver pen-
dências do cotidiano. 
“Estamos quebrando 
barreiras entre os ór-
gãos públicos e a po-
pulação, levando até 
eles os atendimentos 

de diversos setores 
do governo do Esta-
do, como o detran, 
a alerj, entre outros 
parceiros em um dia 
de sábado”, destacou o 
gestor.

*vale lembrar que 
para este serviço é ne-
cessário portar origi-
nal e cópia da certidão 
de nascimento/casa-
mento, uma foto 3x4 
e, caso queira incluir, 
documentos como PiS, 
Carteira de Trabalho, 
Título de Eleitor e 
CPF), entre outros.



As decisões que precisa 

tomar no trabalho ou 

para a saúde exigem de 

você novas condutas 

para se relacionar com as 

pessoas do seu convívio. Mas o céu lhe 

traz pessoas boas, que colaboram com 

parcerias e ampliam novos contatos.

Uma pessoa 

importante para o seu 

desenvolvimento passa 

por uma transição 

importante e está sendo 

levado a desapegar-se de planos 

futuros. Mas o céu também favorece 

as decisões a dois e a realização de 

novos projetos a dois.

Áries

Existem aspectos 

complicados no 

trabalho que devem 

ser eliminados 

urgentemente. Mas 

o céu lhe dá condições de tomar 

decisões de uma forma mais 

assertiva, com foco em sua realização 

profissional.

Touro

Você está em 

condições de eliminar 

mazelas emocionais 

que o impedem de 

desenvolver o seu 

verdadeiro potencial. A autoestima é 

um fator essencial para encontrar o 

seu caminho. O céu lhe dá condições 

de se sentir realizado com estudos. 

O momento está ótimo para tomar 

decisões com uma pessoa.

Gêmeos

Você é levado a encarar 

situações difíceis 

no relacionamento 

amoroso e familiar e, 

dessa forma, eliminar 

o que não lhe serve mais por meio da 

maturidade. O céu lhe dá condições 

de tomar decisões assertivas para 

promover uma rotina organizada para 

o seu desenvolvimento.

Câncer

Leão

O autodesenvolvimento 

vai ajudá-lo a superar 

desafios financeiros, 

principalmente a 

atuar em parcerias 

comerciais. É um bom 

dia para tomar decisões com foco na 

realização profissional.

Virgem

É preciso eliminar 

relações que são 

nocivas para o seu 

desenvolvimento e 

soltar aspectos da 

família que não cabem no novo 

contexto. É chegada a hora de ser 

feliz, mas para isso é preciso saber, de 

fato, quem é você. O céu colabora com 

a autorrealização.

Libra

O céu pede que você 

descarte relações 

que geram controle 

e manipulação, 

principalmente com 

pessoas do seu convívio e parentes. 

O autoconhecimento colabora para a 

realização na família e lhe traz boas 

decisões financeiras.

Escorpião

As atividades em 

equipe passam por 

reformulações e o levam 

a refletir sobre mudanças 

e novas condutas no 

setor financeiro. Mas 

tal percepção vai ajudá-lo a tomar 

decisões assertivas para desenvolver as 

suas ideias com pessoas que favorecem 

os seus projetos.

Sagitário

O céu pede que você 

reflita sobre o seu 

comportamento em 

relação a pessoas e 

situações que não 

cabem mais neste novo cenário. A 

sua mudança vai colaborar com novas 

decisões e lhe trazer oportunidades e 

realização no âmbito profissional.

Capricórnio

É preciso vencer-se 

para interagir com 

novas ideias e relações. 

Avalie os seus medos 

e solte tudo aquilo 

que colabora para o 

seu desenvolvimento emocional. O 

céu favorece decisões assertivas para 

desenvolver os seus projetos.

Aquário

É possível enxergar o 

que deve ser eliminado 

dentro de um projeto 

ou com um grupo de 

pessoas. O céu colabora 

com decisões profissionais e traz 

resultados interessantes, a partir do 

momento que você estiver disposto a 

mudar o curso.

Peixes

aToS oFiciaiSquinTA-fEiRA, 13 dE fEvEREiRO dE 2020

Não jogue  lixo nas ruas. 
a população agradece!

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ABAnDOnO DE EMpREGO

Eu, Tania Maria Pereira Bastos, portadora do CPF: 
019.275.717-23, comunico o abandono de emprego da 
Sra. ADRIANA DA SILVA PEREIRA, portadora da car-
teira de trabalho de Nº 14660, Série 136 RJ.

ERRATA DE puBLiCAÇÃO:

pREGÃO pRESEnCiAL n.º 001/2020 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de aparelhos de AR CONDICIONADO DO 
TIPO SPLIT COM INSTALAÇÃO, para serem utilizadas pela 
Câmara Municipal de Itaguaí, conforme as características, 
especificações, quantitativos, obrigações e condições 

estabelecidas no Termo de Referência.

Onde se lê: 
DATA, HORA E LOCAL: 25/02/2020, às 10h00min, no 
Auditório da Câmara Municipal de Itaguaí, situada na Rua 
Amélia Louzada, n° 277, Centro, Itaguaí – RJ.

Leia-se:

DATA, HORA E LOCAL: 27/02/2020, às 10h00min, no 
Auditório da Câmara Municipal de Itaguaí, situada na Rua 
Amélia Louzada, n° 277, Centro, Itaguaí – RJ.

Telefone: (21) 2688-1136 – Ramal: 234.

Samuel Moreira da Silva
pregoeiro

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 

12 DE FEVEREIRO DE 2020. PuBLICADO EM 13/02/2020 – CÓD-PMBR 030.

DECRETO N° 4.836, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 9.940.000,00 (Nove 
milhões e novecentos e quarenta mil reais), para reforço das dotações consignadas 
no orçamento vigente.

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

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 9.940.000,00 (Nove milhões 
e novecentos e quarenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo 
I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão 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

SEMuS SEMuS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 92 460.000,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.92.00 16 455.000,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.92.00 16 115.000,00

SEMOCAP SEMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 6.100.000,00

SEMOCAP SEMOCAP 73.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 00 2.810.000,00

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 9.370.000,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.92.00 16 400.000,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 70.000,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 100.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

DECRETO Nº 4.837 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
“Dispõe sobre a exoneração de membro na Diretoria da Fundação de Desenvolvi-
mento Social de Belford Roxo”.

O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 193/2017:
DECRETA:

Art. 1º. Exonerar ROSANA FRANCISCO DE MOuRA CORREIA, do cargo de Diretor 
Presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo – FuNBEL.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

PORTARIA Nº004/GP/2020 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LuIS CARLOS FERREIRA CORREIA, do cargo em co
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CORRECIONAL
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DESAOT
CONCORDATA
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Elástico 
(fig.)

Gemidos
(bras.) 

Objeto 
de estudo
da Meta-

física
Baby-(?),
roupa de
dormir

feminina

(?) ou U,
o som do

W no
português

O sofá do
consul-
tório do
analista

Henrique 
(?): fundou

a Igreja
Anglicana

Contrário
ao sentido

natural

Check-(?),
ferra-

menta do
Facebook

O povo
sem re-
sidência

fixa

Diz-se 
do sorriso
malicioso

A pena
para pe-
quenos
delitos

Código
da Rús-
sia, na
internet

Servidor
público

típico da
Ditadura 

Terceira
nota na
escala

diatônica

Princípio
acústico
do sonar

e do radar

Marido,
em

francês

Acessório
do traje
da oda-

lisca

Estado do
porto de
Tubarão
(sigla) 

Richard
Rorty,

filósofo
dos EUA

Orlando
Teruz, 

pintor de
"Negra"

País muçulmano
visado pelos

EUA na questão
nuclear 

Pequenos
golfos

(?) Jaime,
cantor

Grupo 
de dois
Dez, em
inglês

Medida preventiva
contra a falência

Profissional que tra-
balha com seguros

Dor, em
inglês

Reali-
zação 
do TSE
Sequela

da
miséria

Operação da Otan
contra a Iugoslávia

em 1999

Muito 
frio;

gélido
Sem (?)!: não concordo (gíria)

Adoçante natural
vedado a bebês
Propaganda (?),

técnica de persuasão 

Pintor baiano de 
"O Sacrifício de Abel"
e "O Último Tamoio"

3/ten. 4/doll — mari — pain. 6/álgido.
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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.
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SLaura

Tipo de café
De onde 
conhece

D
e 

on
de

 
co

n
h

ec
e

N
om

e

Marília

Tânia

Academia

Faculdade

Vizinha

Ca
pu

ci
n
o

E
xp

re
ss
o

M
oc
h
a

A
ca
d
em

ia

Fa
cu
ld
ad

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

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
retire e desenforme.
hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na fõrma forrada.
coloque o bolo sobre o lí-
quido.
cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
salsa picada a gosto
sal e pimenta do reino a 
gosto

ingredientes

Modo de preparo

corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
acrescente o repolho pi-
cado.
tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
se necessário, respingue 
um pouco de água.
sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

missão de Secretario Municipal, símbolo SM, da Secre-
taria Municipal de Serviços Públicos.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº0637/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar a pedido, a contar desta data, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ALEXANDRO MARCOS SANTOS DE 
LIMA, do cargo em comissão de Subprocurador, sím-
bolo CC-1, da Procuradoria Geral Do Município.

PORTARIA Nº0638/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SILAS DOS SANTOS BORGES, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, do Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº0639/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRÉ DA SILVA BARBOSA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, no 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0640/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PRISCILA OLIVEIRA GuIMARÃES DOS SANTOS, do 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0641/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
AILTON MARIANO, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0642/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, AMANDA FuRTADO DE FREITAS, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de urbana.  

PORTARIA Nº0643/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JuLIANA SILVA ALVES DA COSTA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana.  

PORTARIA Nº0644/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PRISCILA BRAGA SILVANO NEVES, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de urbana.

PORTARIA Nº0645/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EDER DA SILVA BARBOSA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi-
lidade urbana.

PORTARIA Nº0646/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MARCELO MONTEIRO DE SOuZA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, sím-
bolo CC-11, na Casa Civil.

PORTARIA Nº0647/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MONIQuE GOMES FERREIRA DA CONCEIÇAO, do 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0648/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LIGIA LACERDA DE SANTANA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 

símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0649/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDERSON RENATO DA SILVA SANTOS, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-
10, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº0650/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, JuNIO CESAR DA SILVA SARDINhA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer.

PORTARIA Nº0651/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PAuLO ROBERTO NASCIMENTO MARIANO, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-
11, da Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº0652/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DAMIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de Esporte 
e Lazer.

PORTARIA Nº0653/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 0445/SEMAD/2020 
DE 31/01/2020, publicada em 01/02/2020.

PORTARIA Nº0654/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ISAIAS LuIZ DA SILVA, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na 
Casa Civil.

PORTARIA Nº0655/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de 
Atenção à Saúde da Mulher, símbolo AES, da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0656/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MICHELE CARO-
LINA JATOBA GONÇALVES, para exercer o cargo de Diretor de 
Escola, símbolo CC-7, na Escola Municipal Arbogasto Medeiros, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0657/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSE NATAIL 
GONÇALVES MARTINS, para exercer o cargo de Vice Diretor de 
Escola, símbolo CC-9, na Escola Municipal Arbogasto Medeiros, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0658/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANGELICA CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS, para exercer o cargo de Diretor de Esco-
la, símbolo CC-7, na Escola Municipal Professor Alcides Cabral de 
Freitas, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0659/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VANESSA RODRI-
GUES MARTINS, para exercer o cargo de Vice Diretor de Escola, 
símbolo CC-9, na Escola Municipal Professor Alcides Cabral de 
Freitas, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0660/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VANIA GONÇAL-
VES BRUM, para exercer o cargo de Diretor de Escola, símbolo 
CC-7, na Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira, na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0661/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VICTOR ALEXANDRE 
PINTO DA SILVA, para exercer o cargo de Vice Diretor de Escola, 
símbolo CC-9, na Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0662/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-

RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANTONIO CARLOS 
LUSTOSA, para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Pesqui-
sas, Estudos e Avaliação Educacional símbolo CC-5, na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0663/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MEIREJANE DE 
ALMEIDA TAVARES COSTA, para exercer o cargo de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0664/SEMAD/2020 DE 12 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
LETICIA ESTEVÃO BECKER
EZEQUIEL SILVA

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº0587/SEMAD/2020 DE 07/02/2020, 
publicado em 08/02/2020.
ONDE SE LÊ: A CONTAR DE 05 DE AGOSTO DE 2019;
LEIA-SE: A CONTAR DESTA DATA.

NA PORTARIA Nº0591/SEMAD/2020 DE 07/02/2020, 
publicado em 08/02/2020.
ONDE SE LÊ: ROBERTO FRANCISCO ARMANDO 
ABILIO; 
LEIA-SE: ROBERTO FRANCISCO ARMANDO AVO-
LIO.

NA PORTARIA Nº0554/SEMAD/2020 DE 05/02/2020, 
publicado em 06/02/2020.
ONDE SE LÊ: MAXEL DA SILVA GOMES; 
LEIA-SE: MAXWEL DE SOuZA GOMES.

NA PORTARIA Nº0586/SEMAD/2020 DE 07/02/2020, 
publicado em 08/02/2020.
ONDE SE LÊ: A CONTAR DE 05 DE AGOSTO DE 2019;
LEIA-SE: A CONTAR DESTA.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
          
SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que o cargo lhe confere, e
Considerando o número elevado de vagas ofertadas no 
Processo Seletivo;
Considerando que o número de candidatos superou e 
muito a expectativa desta Secretaria;
Considerando que o Critério de Seleção compreende a 
análise de toda a documentação enviada para o Site no 
ato da inscrição, incluindo análise de Diplomas e Cur-
sos; 
Considerando que, além da análise dos documentos, 
compete à Comissão analisar e atribuir a pontuação 
devida de acordo com cada documento (diploma) apre-
sentado;
Considerando que o volume de chuva dos últimos dias 
foi muito grande e que Belford Roxo foi um dos 05 muni-
cípios mais afetados da Baixada Fluminense, conforme 
noticiado na televisão;
Considerando que as fortes chuvas tornaram a conexão 
com a internet instável nesses últimos dias, impedindo 
a conferência dos documentos. 
Considerando, por derradeiro, que a análise da docu-
mentação com a atribuição dos pontos é primordial para 
a obtenção da lista dos classificados
Resolve alterar a data para a publicação do resultado 
preliminar para o próximo dia 05/03/2020.

    
  Belford Roxo, 12 de fevereiro de 2020.
Denis de Souza Macedo

Secretário Municipal de Educação

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

MOCAP

DEVOLuÇÃO DE PRAZO
Ref.: Processo: N° 52/0082/2017  
Contrato: N° 52/00026/2017
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: Ricos Serviços e Construções Ltda- ME.
Fica devolvida a contagem de prazo da Obra de Cons-
trução da Nova Praça de Areia Branca, situada à Estra-
da da Mineira – Bairro Areia Branca  no município de 
Belford Roxo – RJ,  a partir de 30/01/2020 com término 
em 08.06.2020.              .   

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

Recursos e Convênios
Mat. 60.60/494
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ingredientes

Modo de preparo

FilÉ dE PEiXE aSSado

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

tempere o filé de peixe 
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco 
de sal e junte o cheiro 
verde e coentro
reseve
unte um refratário com 
azeite, e forre com as ba-
tatas cruas
cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua a mistura do tomate
regue com bastante 
azeite e leve ao forno 
por mais ou menos 30 a 
40 minutos
Quando secar o líquido 
que acumula no fundo 
da forma quando está 
assando e ficar dourado 
está pronto
sirva com arroz intergal 
ou branco, é uma delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
Mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
junte o azeite de dendê 
e adicione sal
retire do fogo e sirva

MoQuECa dE PEiXE
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Câmara Municipal de Belford Roxo

REPuBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA

REPuBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA

REPuBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA

REPuBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA

REPuBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA REPuBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA
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jOTA cARvAlHO

jota.carvalho@yahoo.com

No domingo (9), a 
Prefeitura de ita-
tiaia, através da Se-

cretaria Municipal de Espor-
te e Lazer, promoveu o início 
do 21º Campeonato amigos 
de Penedo, competição reali-
zada por iniciativa dos mora-
dores do bairro.

Os jogos: JI Mulekada 
saiu na frente (2 a 0) sobre 
a Vila Odete; pelo mesmo 

placar, o Resenha venceu o 
Marechal e o Revelação le-
vou a melhor sobre o Nova 
geração. 

destaque da rodada, o 
Porto goleou o Serrinha por 
4 a 0.

após a realização da pri-
meira rodada, no topo da 
classificação do certame es-
tão JI Mulekada e Revelação 
(Grupo A); Porto e Resenha 
(grupo B). o Marechal ocu-
pa a terceira posição no gru-
po a, enquanto vila odete 

e Nova geração estão em 
terceiro no grupo B, segui-
do pelo Serrinha, na quarta 
posição.

a segunda rodada do 
“amigos de Penedo” vai ro-
lar no domingo (16), a partir 
das 9h, no campo de futebol 
de Penedo - Rua Esporte 
Clube, s/nº, ao lado do Colé-
gio Fernando otávio Xavier 
(FoX). a entrada é gratuita. 

>> Próximos jogos (16/02) 
- 9h: Marechal x Porto; 11h: 
Revelação x Vila Odete; 13h: 

Nova geração x Serrinha e às 
15h, JI Mulekada x Resenha.

“Este é um campeonato 
já tradicional em itatiaia e 
a expectativa é que seja um 
sucesso, com bons jogos e a 
presença maciça das torci-
das. a nossa secretaria busca 
cumprir o papel de ampliar 
o número de projetos dentro 
do município e apoiar toda 
iniciativa que condicione à 
prática esportiva”, destacou 
o secretário de Esporte e la-
zer da cidade, alex gomes.

Próximos jogos pela segunda ro-
dada vão acontecer no domingo 
(16), a partir das 9 horas

Campeonato amigos 
de Penedo começa 

com 10 gols em 
quatro jogos 

Para o secretário de Esporte e Lazer, Alex 
Gomes, foi um bom início de bola rolando

os times foram divi-
didos em dois grupos 
(a e B), com quatro 
equipes cada. Neste 
modelo, os participan-
tes de uma chave en-
frentam os clubes do 
outro grupo, em turno 
único e os dois melho-
res colocados de cada 

grupo classificam-se 
para as semifinais.

grupo a: Ji Mu-
lekada, Serrinha, Re-
velação e Marechal. 
grupo B: vila odete, 
Resenha, Porto e Nova 
geração. (Fonte: Bru-
no Barreto / ascom/
PMi).

REgulaMENTo 
da CoMPETição

aRiaNE alvES / PMi


