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agentes do programa segurança presente receberam alerta 
de assalto dentro de ônibus e prenderam criminoso que fez a 
‘limpa’ nos passageiros da linha Cabuçu-Central do Brasil. 
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do jeito que o diabo gosta 

ElEiçõEs 
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Município do inte-
rior do estado está 
pegando fogo quase 
às vésperas da elei-
ção suplementar 
que vai escolher o 
novo prefeito.  Ex-
-prefeitos  ‘sujos’ 
entram na disputa.

7

Pré-Carnaval deixa cinco mortos durante desfile de blocos de rua no Rio e na Baixada Fluminense. 
7

pM é morto com 9 tiros
o sargento luiz paulo estava na polícia Militar desde 2002. Corporação caça assassinos. 

7

ganso engaiolado 
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político ‘mamador’ 
da Baixada 

Fluminense está 
com medo de perder 

a mamadeira
2

Xô, sarampo!
Belford Roxo imunizou milhares de pessoas durante 
a campanha de vacinação abraçada pelo estado. 
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RaFael, BaRReto/PmBR 

EsPORTE
HORA

12

Nova iguaçu 
morre no grupo da 
Morte e vai brigar 

para não voltar 
pra segundona

anny alves vai 
mostrar ‘o que que 

a baiana tem’ na 
porto da pedra



Musa da porto da pedra mostra
“o que que a baiana tem”
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Baiana por natu-
reza e amante do 
Carnaval carioca, 

a professora de dança 
anny alves já estava de-
cidida a curtir o carnaval 
do Rio apenas como ex-
pectadora, mas o coração 
baiano pulou de alegria 
ao descobrir o enredo 
que a unidos do Porto da 
Pedra levará para a Mar-
quês de Sapucaí este ano 
“o que é que a baiana 
tem? - do Bonfim à Sa-
pucaí”, uma homenagem 
as Baianas. “a faculdade 
de direito consome mui-
to do meu tempo e este 
ano eu já estava decidida 
a não desfilar, justamen-
te para poder me dedicar 
aos estudos, mas quando 
soube do enredo meu co-
ração bateu mais forte, 
me arrepiei todinha e 
pronto, essa era a confir-
mação que eu precisava 
para ter a certeza que eu 
devo continuar”, contou 
empolgada a musa.

a escola de São gon-

Jean Campelo
no top music
desta terça 

o Topshopping re-
cebe o cantor Jean 
Campelo em mais uma 
edição do Top Music. 
Em contato com a 
música desde a infân-
cia, aos 12 anos, Jean 
começou a aprender 
os primeiro acordes 
no violão e, dois anos 
depois, já acompa-
nhava o pai – também 
músico - em trabalhos 
pela noite carioca e 
em casas de espetácu-
los. Jean Campelo se 
apresenta no Top Mu-
sic desta terça-feira, 
dia 18 de fevereiro, na 
Praça de alimentação 
do 2º Piso, às 19h. O 
TopShopping está lo-
calizado na av. gover-
nador Roberto Silveira 
540, Centro – Nova 
iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Político ‘mamador’ está preocupado
aquele político da Baixada que adora um cargui-

nho para distribuir com os cabos eleitorais e garan-
tir sua carreira que já dura um bom tempo, está pre-
ocupado com o futuro. Ele se acostumou a ‘mamar’ 
e pode ficar sem a mamadeira.
*****************************************

Bom de barulho e ruim de trabalho
o SoMBRa explica: ele pertence a uma turma 

que só pensa em fazer barulho contra tudo e contra 
todos. Trabalhar mesmo que é bom para justificar o 
excelente salário que recebe dos contribuintes, qua-
se nada. Não é visto em comunidades sentindo as 
necessidades de quem o elegeu e não anuncia pro-
jeto algum de interesse das comunidades. Prefere 
mais ‘mamar’ do que trabalhar.
****************************************

 

Finge ser religioso para ganhar votos
Religioso, pelo menos finge ser, segundo um dos 

ex-assessores revoltado com ele, vai aos cultos, 
missas e faz fotos para impressionar, tal qual seu 
parceiro de mandato cujo pastor não quer vê-lo nem 
pintado. “É um come quieto do dinheiro público, 
que já foi até corno um dia. Ninguém merece esse 
sujeito que está sempre do lado errado”, declara o 
ex-assessor, um dos injustiçado pelo coisa ruim.

aquele abraço!!
o abraço especial desta terça 

(18) vai para Robison Batalha, de 
Mesquita. aniversariante do dia e 
compositor dos bons, ele integra 
a velha guarda da Beija-Flor, de 
Nilópolis. Como bom sambista, 
curte uma boa roda e sempre tem 
palavras de incentivo a quem está 
começando na carreira. Parabéns e 
aquele abraço, Robison!!!

çalo vai mostrar a história 
das tradicionais baianas, 
desde o surgimento - na 
época do Brasil Colônia e 
da escravidão - até criação 
das alas com essas folcló-
ricas personagens, nos 
desfiles de Carnaval no 

Rio.
“Este desfile será mais 

especial ainda para mim, 
pois tenho a obrigação 
de mostrar o que é que 
a baiana tem e poder re-
presentar a minha Bahia 
no carnaval do Rio vai 

ser lindo. Sou a única 
musa baiana da escola 
então será mágico”, fa-
lou empolgada.

a unidos do Porto 
será a quarta escola a 
desfilar na sexta-feira de 
carnaval.

“Sou a única musa baiana da escola então será mágico”, disse Anny Alves 

diEgo MENdES / divulgação

Bloco Cassianjos abre o carnaval popular em Nova iguaçu

o carnaval popu-
lar em Nova iguaçu, 
não será mais o mes-
mo após o lançamento 
do Bloco Cassianjos, 
que rolou sábado (15) 
na Rua inês, sem nú-
mero, bairro Prata. 
No local funciona o 
Quiosque da Baiana 

Raylane Silva, uma 
das mentoras e ma-
drinha do projeto ao 
lado de Cassiano Sant 
anna, Cida Franco 
& Cia. Foi uma tarde 
noite marcante, sob o 
signo da alegria. No 
palco montado, hou-
ve de tudo um pouco: 

apresentação de can-
tores, grupos de dança 
e até concurso infantil 
de fantasia e caracteri-
zação.

No som eletrônico, o 
axé music botou a ga-
lera presente pra dan-
çar e balançar o esque-
leto até quase o fim da 

noite. “Foi tudo muito 
maravilhoso. obriga-
do à Resenha Cultural 
do HoRa H pela co-
bertura e a todos que 
compareceram”, disse 
Raylane, que é artis-
ta plástica e produto-
ra cultural. Cassiano 
acompanhou a colega 

no agradecimento ao 
HoRa H, destacan-
do a bela experiência. 
“Foi algo novo e que 
estava faltando no car-
naval de rua da nos-
sa cidade. Foi lindo”, 
afirmou o cantor, com-
positor e professor de 
técnicas vocais.

Dois momentos da festa: o grupo de artistas que comandou o espetáculo e este Velho Escriba sendo recepcionado por Raylane Silva e Cassiano Sant Anna
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alerj convoca secretário de 
Witzel para falar sobre grampo 
Decisão aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),em 
reunião extraordinária, foi tomada com base na suspeita de espionagem e dossiê contra deputados 

investigação

3

REPRoduçãoantonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Em reunião ex-
t r a o r d i n á r i a 
realizada on-

tem, a Comissão de 
Segurança Pública 
da assembleia le-
gislativa do Rio de 
Janeiro (alerj) apro-
vou a convocação 
do secretário lucas 
Tristão para explicar 
a suspeita de espio-
nagem e de dossiê 
contra deputados. 
ainda não há data 
para o encontro. Na 
semana passada, em 
outra comissão, os 
parlamentares deci-
diram enviar um pe-
dido de investigação 
sobre o tema ao Mi-
nistério Público es-
tadual.

a suposta irregu-
laridade foi tornada 
pública pelo presi-
dente da Casa, an-
dré Ceciliano (PT), e 
é compartilhada por 
outros parlamenta-
res. o petista diz que 
soube da existên-
cia do suposto dos-
siê por Tristão, que 
nega. “Ele falou, te-
nho testemunha, que 
tinha dossiê contra 
os 70 deputados. E 

Belford Roxo e governo do RJ vacinam 
mais de 6 mil pessoas contra o sarampo

Secretário Christian Vieira supervisionou a vacinação na Praça Eliaquim 
Batista. O pintor José Ribamar aproveitou a unidade móvel e se vacinou

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

vamos mandar reme-
ter também pro Mi-
nistério Público”, pe-
diu Ceciliano na terça 
passada. 

NãO fEz
 COMENtáRiOS 

Tristão, por meio da 

assessoria de impren-
sa de desenvolvimen-
to Econômico, não 
comentou a suspeita 
mas confirmou pre-
sença na sessão.

“Em respeito ao 
princípio da convi-
vência harmônica e 

independente entre os 
poderes, bem como 
ao seu dever legal, 
atenderá à convoca-
ção deferida nesta 
data pela comissão 
de segurança da 
alERJ”, diz a nota.

líder do gover-

no, Márcio Pacheco 
(PSC) diz que não 
há irregularidades. 
“Não há nem do go-
vernador e nem de 
nenhum membro 
do Poder Executivo 
nenhuma ação de 
escuta a parlamen-

tares ou qualquer 
ação que venha agir 
de modo a expor ou 
denegrir qualquer 
imagem deste Par-
lamento. a decla-
ração é oficial em 
nome do governa-
dor”.

Secretário Lucas tristão é convocado pela Alerj para falar sobre suspeita de espionagem; não há data para a reunião

a campanha de vacina-
ção contra o sarampo con-
tinua em Belford Roxo. 
No último sábado, o secre-
tário municipal de Saúde, 
Christian vieira, esteve na 
Praça Eliaquim Batista, 
Centro, acompanhando os 
trabalhos em uma unidade 
móvel do governo do Es-
tado, que firmou parceria 
com a Prefeitura. além da 
unidade móvel, o municí-
pio disponibilizou mais 30 
unidades para imunização. 
No sábado foram vacina-
das 6.396 pessoas. A cam-
panha continua até 13 de 
março. a faixa etária vai 

de seis meses a 59 anos de 
idade.

Logo pela manhã, a fila 
começou a se formar ao 
lado da unidade móvel. 
Christian vieira – que tam-
bém se vacinou - lembrou 
que o sarampo é perigoso. 
Ele frisou que uma criança 
morreu no início do mês 
em Nova iguaçu vítima 
da doença. “Não podemos 
brincar com Saúde. as pes-
soas precisam se vacinar, 
pois o sarampo mata. até 
o dia 13 de março os pos-
tos estarão vacinando pela 
campanha. Mas, mesmo 
depois, sobrando doses, 

continuaremos imunizan-
do”, destacou o secretário, 
ao lado do secretário exe-
cutivo de Epidemiologia, 
Robson Sarmento.

UM DOS
 PRiMEiROS A 

ChEgAR 
o pintor de automóveis 

José Ribamar dos Santos 
Ribeiro, 53 anos, foi um 
dos primeiros a chegar 
à praça para se vacinar. 
Ele enfatizou que o aten-
dimento foi rápido. “Foi 
tudo tranquilo. Soube que 
a unidade móvel estaria 
em Belford Roxo e apro-

veitei para me vacinar, pois 
sarampo mata”, concluiu o 
pintor, que mora no bairro 
Piam.

Quem também apro-
veitou a oportunidade foi 

a auxiliar administrativa 
Elen Elaine, 34. Ela se va-
cinou e atualizou a cader-
neta. “Não lembrava se já 
havia tomado outra dose. 
a enfermeira também 

conferiu as cadernetas das 
minhas duas filhas e viu 
que está em dia, Sarampo 
é contagioso e mata”, ar-
rematou.

prefeitura faz obras para melhorar acesso 
de pontos de ônibus na Rua Circular

trecho da Rua Circular está sendo recuperado para melhorar acesso aos pontos de ôni-
bus. João Júlio e Silvestre Paes Leme destacaram que a rua Cicular é muito movimentada

 divulgação

 Devido às obras para 
recuperação, um trecho 
de Rua Circular ficará 
fechada por 7 dias. a 
via fica no recuo da rua 
José Haddad, no Centro, 
onde estão localizados 
diversos   pontos de ôni-
bus. a obra no trecho de 
50 metros começou a 
ser feita por uma equipe 
de 15 profissionais da 

Secretaria de Conserva-
ção da Prefeitura.

“aqui é uma das ruas 
mais movimentadas da 
cidade, muita gente pas-
sando pra pegar ônibus. 
as pessoas reclamavam 
do estado da rua”, con-
tou João Júlio de araú-
jo, dono de uma lan-
chonete em frente onde 
estão acontecendo as 

melhorias. Cerca de 15 
linhas de ônibus passam 
por esse lugar e mora-
dores contaram que as 
fortes chuvas danifi-
caram muito a via. “a 
gente estava precisan-
do mesmo que essa re-
cuperação fosse feita”, 
resumiu Silvestre Paes 
leme, morador de Bel-
ford Roxo há 42 anos.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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tecnologia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Escolas Firjan SESI garantem vagas no evento. A conquista das vagas ocorreu 
nos dias 14 e 15 de fevereiro, durante a fase regional em Duque de Caxias

torneio Nacional de Robótica na Baixada 

uma estátua de 400 kg e 2 metros de altura desa-
pareceu do monumento em homenagem a Marechal 
deodoro na glória, Zona Sul do Rio. a gerência de 
Monumentos e Chafarizes do Rio, vinculada à Se-
cretaria de Conservação, informou que a escultura 
representa a mãe do primeiro presidente do Brasil. 

um estudo quer relacionar os hábitos de alimen-
tação do brasileiro com a saúde. Cientistas da uSP 
criaram o Nutrinet Brasil, um estudo que vai monitorar 
200 mil brasileiros pelos próximos dez anos. o obje-
tivo é identificar características da alimentação que 
aumentam ou diminuem o risco de doenças crônicas.

Tramita na Câmara dos deputados, a proposta que 
cria o Programa de Proteção e assistência Social para 
integrantes das carreiras de segurança pública cuja vida 
ou integridade física estejam em situação de risco em 
razão do trabalho ou do local onde residam. a prote-
ção e a assistência serão oferecidas aos integrantes da 
Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros 
militares, agentes penitenciários e socioeducativos, 
além dos familiares.

‘Blindagem’ para área
 de seguraça

denúncia no Mp i
o ex-secretário de Segu-

rança, Romão Roberto de 
Mello vilaça, e o superin-
tendente da guarda Munici-
pal, Worton Câmara França 
Junior, ambos nomeados na 
gestão do prefeito Sandro 
Matos, de São João de Me-
riti, foram denunciados pelo 
Ministério Público à Justiça.

Mais seis citados iv
outras seis pessoas são cita-

das na ação pela pratica de “des-
manche de veículos apreendidos 
irregularmente, com a posterior 
alienação das peças automoti-
vas em favor da empresa”, que, 
denunciou  MP, “emitia cheques 
em nome dos guardas munici-
pais, referentes ao pagamento 
pela aquisição do material”.

dados divulgados 
pelo Ministério da 
Justiça e Seguran-
ça Pública apontam 
que o número de 
homicídios no Bra-
sil diminuiu 21,1%, 
de janeiro a outubro 
do ano passado em 

relação ao mesmo 
período de 2018. o 
levantamento foi 
feito com base nas 
informações do Sis-
tema Nacional de 
informações de Se-
gurança Pública, 
Prisionais, de Ras-

treabilidade de ar-
mas e Munições, de 
Material genético, 
de digitais e de dro-
gas (Sinesp). Com 
isso, segundo o mi-
nistério, mais de 8,7 
mil vidas foram pre-
servadas no período. 

os dados indicam 
ainda diminuição 
nos crimes de rou-
bo seguido de morte 
(23,1%), tentativa de 
homicídio (6,5%), 
lesão corporal segui-
da de morte (5,2%) e 
estupro (5,7%).

Número de homicídios no Brasil em queda 

divulgação iNTERNET

DiReto ao Ponto

silva Jardim rejeita 
ex-prefeitos 

a pequena Silva 
Jardim, no interior 
do estado do Rio de 
Janeiro, está ferven-
do com uma cam-
panha eleitoral fora 
de época, visando à 
eleição do novo pre-
feito da cidade, em 
pleito suplementar 
marcado para o dia 
8 de março. a última 
pesquisa de inten-
ção de votos diz que 
a candidata do Pl, 

Zilmara Brandão, 
estaria liderando a 
disputa com 32%, 
seguida de válber 
Tinoco (Republica-
nos), com 20%, mas 
os números que mais 
chamam a atenção 
na consulta feita nos 
dias 3 e 4 deste mês 
pelo instituto opi-
niun – registrada no 
TSE sob o protocolo 
RJ-05298/16 – refe-
rem-se à rejeição.

Crime de peculato ii
os dois são acusados de 

organização criminosa e de pe-
culato. Segundo o MP, “entre 
o ano de 2015 a julho de 2016, 
veículos estacionados em vias 
públicas do município  passaram 
a ser rebocados de forma irregu-
lar, sendo colocados no depósito 
público municipal para depois 
serem desmanchados”. 

sucatas iii
ainda de acordo com a de-

núncia, uma vez desmancha-
dos, os carro eram vendidos 
como sucata por ordem de 
Worton Câmara França Ju-
nior, então superintendente da 
guarda Municipal, para a em-
presa Balprensa Comércio e 
indústria de Ferro, também ré 
no processo.

Cinco equipes de robóti-
ca, quatro fluminenses 
e uma paulista - foram 

classificadas para o Festival SESI 
de Robótica, etapa nacional que 
acontecerá de 6 a 8 de março, em 
São Paulo. a conquista das vagas 
ocorreu nos dias 14 e 15 de feve-
reiro, durante a fase regional do 
Torneio SESi de Robótica First 
Lego League (FLL) 2019/2020, 
em duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense.

as vencedores foram, respec-
tivamente, as equipes (foto) Fran-
codroid (liceu Franco Brasileiro 
– Rio), Fênix Robots Furious (Es-
cola Firjan SESi São gonçalo), 
lego Masters (associação Be-
neficente Comunitária Olhar de 
laura – São Paulo), iNSP Robots 
(instituto Nossa Senhora da Pie-
dade – Rio) e Wild lions (Escola 
Firjan SESi Nova iguaçu).

Para o evento, a Escola Firjan 
SESi duque de Caxias recebeu 
33 equipes de escolas públicas 
e particulares e de garagem para 
mais uma etapa regional do Tor-
neio Fll, cujo objetivo é explo-
rar a inteligência, a expertise e a 
criatividade de estudantes de 9 a 
16 anos, matriculados nos ensinos 
fundamental e médio.

CiDADES
 iNtELigENtES 

Nesta temporada, batizada de 
City Shaper (cidades inteligentes 
e sustentáveis), os grupos utili-
zaram a robótica para apresentar 
soluções que colaboraram para a 
construção de cidades cada vez 
melhores para as gerações futuras. 
Formadas por até 10 estudantes e 
dois técnicos (um sendo suplen-
te), as equipes foram avaliadas 

divulgação 

em quatro categorias. uma delas 
foi o Desafio do Robô, quando os 
estudantes colocaram os robôs de 
lego para cumprir determinadas 
missões, como capturar, transpor-
tar, ativar ou entregar objetos na 
mesa de competição.

ao todo, foram 14 missões. 
Na mesa de competição, os pro-
tótipos atuaram simulando situa-
ções reais, sempre de forma bem 
lúdica. os robôs, projetados e 
construídos pelos próprios alunos, 
também foram avaliados na ca-
tegoria design do Robô, onde os 
times puderam utilizar sensores 
de movimento, cor, controladores 
e motores, além da estratégia e 
programação.

tRABALhO EM 
EqUiPE 

outra avaliação importante foi 
o Projeto de inovação, quando os 
estudantes apresentaram soluções 

inovadoras sobre o desafio da 
temporada, no caso, o tema “Ci-
dades Inteligentes”. Por fim, 
na categoria Core values, os 
jovens comprovaram a ca-
pacidade de trabalhar em 
equipe, com inclusão, di-
versão e inovação.

alexandre dos Reis, di-
retor superintendente da 
Firjan SESi, destaca que 
as profissões tecnológicas 
estão entre as que mais vão 
crescer nos próximos anos. 
“Nosso propósito é que 
os competidores sejam os 
melhores alunos em suas 
escolas. E é fundamental 
também o papel dos pro-
fessores neste contexto. 
Com certeza, com o apoio 
da robótica, estaremos entre-
gando ótimos profissionais 
ao mercado de trabalho”, 
analisou.

Temporada regional da Fll.
Marcos Sousa, re-

presentante do SESi 
departamento Nacio-
nal (operador oficial 
dos torneios Fll no 
Brasil), parabenizou 
a organização local, 
os competidores e 
destacou a participa-
ção de mais de 5 mil 
estudantes de todo o 
Brasil na tempora-
da regional da Fll. 
“o Torneio SESi de 
Robótica promove a 
igualdade e o equi-
líbrio. do total de 
inscritos, 43% (mais 
de 2,2 mil) dos estu-
dantes são meninas. 
o percentual é um 
recorde da competi-

ção”, disse.
o Torneio SESi de 

Robótica First lego 
league faz parte de 
um programa inter-
nacional de explo-
ração científica, que 
promove o ensino 
de ciência, tecnolo-
gia, engenharia, ar-
tes e matemática no 
ambiente escolar e 
contribui para o de-
senvolvimento de 
competências e ha-
bilidades comporta-
mentais para a vida. 
a cada ano o torneio 
estimula o trabalho 
colaborativo, a criati-
vidade e traz desafios 
do mundo real para os 

alunos.
Criado em 1998 

pela First - uma or-
ganização não gover-
namental dos Estados 
unidos - em parceria 
com o grupo lego, 
a competição propõe 
que estudantes se-
jam apresentados ao 
mundo da ciência e da 
tecnologia de forma 
divertida, por meio da 
construção e progra-
mação de robôs fei-
tos inteiramente com 
peças da tecnologia 
lego Mindstorm. No 
Brasil, desde 2013, o 
SESI é o operador ofi-
cial do torneio (etapas 
regionais e nacional)
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tRoca De coRtesia

mister Jesus e dirigentes do Flamengo 
visitam Bolsonaro antes de viagem

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

Rubro-negros entregaram sugestões ao presidente sobre clubes-empresa
PRESidêNCia da REPúBliCa

pedro Raul deve desfalcar 
Botafogo contra o Náutico

o Botafogo se prepara 
para o confronto contra o 
Náutico, nesta quarta-fei-
ra (19) em Recife, pela 
Segunda Fase da Copa do 
Brasil. Para sua estreia 
no comando da equipe, 
o técnico Paulo autuori 

deverá ter um importan-
te desfalque. o atacante 
Pedro Raul, com um pro-
blema na coxa, está pra-
ticamente vetado para o 
confronto.

Pedro Raul não tem 
treinado com o restante 

do elenco, pois ainda re-
aliza tratamento para se 
recuperar do problema 
físico. o atacante perma-
neceu ausente no traba-
lho desta segunda-feira. 
Por isso, dificilmente terá 
condição de viajar com a 

delegação para Recife.
o jogador deve ser pre-

parado para voltar ao time 
na estreia da Taça Rio, no 
dia 28 de fevereiro ou 1º 
de março, contra o Boa-
vista, no Nilton Santos.

Na Segunda Fase da 
Copa do Brasil, o Bo-
tafogo precisa vencer o 
Náutico para avançar na 
competição. Em caso de 
empate, a decisão será na 
disputa por pênaltis. Atacante está contundido e vetado pelo departa-

mento médico do clube 

viToR Silva/BoTaFogo

Confiando na classifi-
cação para a sequência da 
Conmebol Sul-americana, 
o vasco da gama desem-
barcou na tarde de segun-
da-feira (17) no aeroporto 
internacional viru viru, 
em Santa Cruz de la Sier-
ra. Em solo boliviano, nes-
ta quarta (19), às 21h30, 
o Cruzmaltino encara o 
oriente Petrolero pela par-
tida de volta da primeira 
fase. Na Colina Histórica, 
no jogo de ida, o almirante 
venceu por 1 a 0 e conquis-
tou a vantagem do empate.

Para o importante com-
promisso contra os boli-
vianos, o treinador abel 
Braga relacionou 22 joga-
dores, com destaque para 
a presença do zagueiro Ri-
cardo graça, que retorna 
ao grupo de convocados 
depois de disputar o Pré-

-olímpico com a Seleção 
Brasileira sub-23. outra 
aposta vascaína para a par-
tida é o melhor amigo do 
defensor, o meio-campista 
andrey, um dos principais 
destaques do gigante da 
Colina nas primeiras sema-
nas de 2020.

- É uma competição 
bastante importante para a 
gente. Estamos muito foca-
dos e buscando trabalhar, 
evoluir como equipe. Te-
mos acompanhado alguns 
vídeos do adversário para 
detectar os pontos fortes 
e ver onde podemos apro-
veitar. Queremos chegar 
bem, fazer um bom jogo, 
buscar a vitória. Sabemos 
a importância desse jogo 
para o vasco e faremos de 
tudo para voltar daqui com 
a classificação - afirmou o 
prata da casa andrey.

ao ser perguntado sobre 
o excelente início de tem-
porada, andrey declarou 
que o mesmo é fruto não 
apenas de sua dedicação 
aos trabalhos, mas também 
de seu amadurecimento. a 
boa fase do meio-campista 
pode ser comprovada nos 
números. o prata da casa 
é o cruzmaltino que mais 
realizou desarmes no ano, 
com uma incrível média de 
cinco desarmes por parti-
das.

- Eu amadureci muito. 
venho procurando traba-
lhar mais forte e aprender 
com as pessoas que estão 
aqui, com os meus erros 
também. Conversei com 
muita gente e procurei ab-
sorver as melhores coisas 
para evoluir, conseguir dar 
sempre o melhor pelo vas-
co. Eu fico muito feliz com 

Talles sorri na chegada do time ao hotel em Santa Cruz de la Sierra 

/ RaFaEl RiBEiRo/vaSCo

vasco desembarca na Bolívia 
buscando classificação 

os dirigentes 
do Flamen-
go aprovei-

taram a passagem 
por Brasília para se 
encontrarem com o 
presidente Jair Bol-
sonaro no Palácio 
da alvorada. No 
domingo, o chefe 
do Executivo este-
va no estádio Mané 
garricha ao lado 
de alguns ministros 
para assistir à deci-
são da Supercopa do 
Brasil, conquistada 
pelo Rubro-Negro 
com uma vitória por 
3 a 0 sobre o athle-
tico-PR.

o técnico Jorge 
Jesus acompanhou 
o presidente Rodol-
fo landim e outros 
membros da direto-
ria do Flamengo na 
visita, na qual Bol-
sonaro recebeu uma 
medalha da Super-
copa e posou para 
foto com o treina-
dor.

os dirigentes do 

Flamengo entrega-
ram ao presiden-
te sugestões para o 
texto do projeto de 
lei que trata dos 
clubes-empresa, do 
qual divergem em 
vários pontos.

“Trouxeram su-
gestões de mudan-
ças na legislação 
para ajudar o fute-
bol no Brasil”, afir-
mou Bolsonaro após 
o encontro.

“Posso te adiantar 
que em todos os jo-
gos de futebol que 
eu estive conversei 
com dirigentes de 
clubes, sempre al-
guém tem algo para 
falar de como me-
lhorar o futebol no 
Brasil. Então, não é 
de agora, vou conti-
nuar indo em está-
dio de futebol onde, 
obviamente, ao ser 
convidado, sempre 
eles querem colo-
car alguma coisa 
na mesa. Eu sem-
pre vou acompa-
nhado de ministros 
e a gente vai buscar 
atender o futebol no 

Brasil,” completou.

ViAgEM APóS
 ENCONtRO

após o encontro, 
a delegação do Fla-
mengo seguiu via-
gem para Quito, no 
Equador, onde nesta 
quarta (19) aconte-
cerá o jogo de ida da 
Recopa Sul-ameri-

cana contra o inde-
pendiente del valle.

Sem poder con-
tar com o artilheiro 
gabigol, suspenso 
pela expulsão na fi-
nal da libertadores 
de 2019 contra o 
Ríver Plate, e o za-
gueiro léo Pereira, 
vetado por conta de 
uma lesão muscular, 

o clube divulgou a 
lista dos relaciona-
dos para o jogo des-
ta quarta.

goleiros: diego 
alves, César e ga-
briel Batista. Za-
gueiros: gustavo 
Henrique, Matheus 
Thuler, Rodrigo 
Caio e dantas. la-
terais: Rafinha, Fi-

lipe luís e Renê. 
Meias: de arrasca-
eta, gerson, diego, 
João lucas, Piris da 
Motta, Thiago Maia, 
Willian arão e vini-
cius Souza

atacantes: Bruno 
Henrique, Everton 
Ribeiro, lincoln, 
Michael, Pedro, Pe-
dro Rocha e vitinho.

Jorge Jesus, Jair Bolsonaro e Paulo guedes durante o encontro no Palácio da Alvorada antes da viagem ao Equador

a confiança depositada 
pelo clube e vou procurar 
retribuir da melhor forma 
possível - disse o meio-
-campista, elogiando, por 
fim, um companheiro de 
posição:

- o professor abel sabe 
as carências do time, o que 
a nossa equipe precisa, mas 
irei dar o meu melhor sem-
pre que estiver em campo. 
Temos também o Bruno 
gomes para essa função. 

Tenho certeza que ele tem 
esse mesmo pensamento, 
está aqui para ajudar, para 
fazer o melhor. Quem sabe 
a gente não pode fazer 
uma dupla no futuro? Tor-
ço muito por ele.
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Sambódromo deve ser liberado 
na quinta-feira após vistoria

caRnaval 2020

desde o ano 2000, 
um bebê de oito 
meses foi a pri-

meira vítima do sarampo 
no Rio de Janeiro. a crian-
ça morreu em 6 de janeiro, 
em Nova iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, região 
que registra o maior nú-
mero de casos. a morte foi 
revelada pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), 
ontem, sexta, 14/02. o Mi-
nistério da Saúde lançou 
nessa semana a primeira 
etapa da Campanha Nacio-
nal de vacinação contra o 
Sarampo.

Segunda a SES, o bebê 
se chamava david gabriel 
dos Santos e deu entrada 
no Hospital geral de Nova 
iguaçu em 22 de dezem-
bro do ano passado, com 
quadro de pneumonia. Ele 
faleceu em 6 de janeiro. 
duas diferentes análises 
de exames laboratoriais 
confirmaram o sarampo.

a criança estava no abri-
go Santa Bárbara, em vila 
de Cava, bairro de Nova 
iguaçu, localizado na re-
gião do antigo 3º distrito.

 FERNaNdo FRaZão / agêNCia BRaSil

 MP/RJ moveu ação civil pública cobrando reparos feitos
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

“Como venho alertan-
do desde 2019, é impres-
cindível que as pessoas se 
vacinem e que os pais le-
vem seus filhos aos postos 
de saúde, já que este é o 
grupo mais suscetível no 
momento. iniciamos uma 

A Marquês de Sapucaí estará aprovada para desfiles 48 horas antes do maior espetáculo da terra

prefeitura de Belford Roxo realiza
planejamento de 2021 para saúde

ontem (17), a 
Secretaria dE 
Saúde de Belford 
Roxo realizou no 
auditório da unia-
beu uma oficina 
de planejamen-
to cujo tema foi 
“instrumentos de 
gestão do Sistema 
único de Saúde 
e Plano de aten-
dimento à Saú-
de 2020/2021”. 
o evento contou 
com a participa-
ção de cerca de 40 
gestores e profis-

sionais da Saúde 
que respondem ao 
relatório quadri-
mestral. a reunião 
se dividiu em duas 
partes, apresen-
tação da impor-
tância do planeja-
mento e discussão 
em grupos sobre 
as planilhas orça-
mentais de 2020 
e previsão das de 
2021.

os objetivos 
principais foram 
anualizar as metas 
do Plano de Saúde 

e prever a aloca-
ção dos recursos 
orçamentários a 
serem executa-
dos. a diretora de 
Planejamento da 
Secretaria de Saú-
de, Marta Tenório, 
enfatizou a impor-
tância da oficina. 
“Planejar é redu-
zir incertezas, por 
mais que ao longo 
do ano as coisas 
precisem mudar 
em algum sentido. 
É importante sa-
bermos do que nos 

espera”, relatou 
Marta.

o presidente do 
Conselho Munici-
pal de Saúde, davi 
Calado, destacou 
a participação da 
área técnica da 
Saúde no evento. 
“É um prazer estar 
aqui participando 
desse planejamen-
to. agradeço a 
cada área técnica  
presente, pois a 
diferença começa-
mos a fazer aqui”, 
afirmou.

RaFaEl BaRRETo/PMBR

campanha em janeiro e, até 
o momento, em torno de 
10% do público aguardado 
buscou a vacina. a previ-
são é que o Rio ultrapasse 
10 mil casos de sarampo. 
E esse número só pode ser 
evitado por meio da vacina-

ção”, afirmou o secretário 
de estado de Saúde, Edmar 
Santos, na manhã de ontem.

a secretaria também atu-
alizou os números de casos 
registrados no Rio. Foram 
20 em 2018 e 333 no ano 
passado. Somente este ano, 

189 pessoas já contraíram a 
doença.

antes dos registros mais 
recentes, há pelo menos 
uma década a doença era 
considerada erradicada no 
Rio. Em virtude do aumen-
to dos casos, uma campa-

nha de combate ao saram-
po está sendo realizada no 
País.

Neste sábado, mais de 
350 postos de Saúde no 
Rio estarão abertos para 
vacinação. (Fonte: agên-
cia Estado)

Davi Calado destacou a participação da área técnica da Saúde no evento

os turistas que 
chegarem ao Rio de 
Janeiro pelo aero-
porto internacional 
Tom Jobim- Rio 
galeão serão recep-
cionados por uma 
exposição com 20 
fantasias e adereços 
de escolas de samba 
do grupo Especial 
do carnaval carioca 
que desfilaram no 
ano passado.

a intenção é fazer 
com que os passa-
geiros entrem no 
clima da folia assim 
que cheguem ao 
terminal. a expo-
sição permanecerá 
montada no corre-
dor de desembarque 
internacional do ae-
roporto de hoje (17) 
até o dia 2 de mar-
ço.

a mostra tem 
curadoria de Célia 
domingues, presi-
dente da associa-
ção das Mulheres 
Empreendedoras do 
Brasil (amebras), 
organização que se 
dedica à qualifica-
ção de pessoas em 
diversas áreas pro-
fissionais ligadas 
ao carnaval e a in-
serção no mercado 
de trabalho.

desde 2007, a 
amebras conta com 

o Centro de Forma-
ção Profissional ar-
mazém do Samba, 
situado no Barracão 
Cultural, na Cidade 
do Samba, região 
central do Rio de 
Janeiro, em espaço 
cedido pela liga 
independente das 
Escolas de Samba 
do Rio de Janeiro 
(liesa).

>> Movimenta-
ção - No período de 
21 a 27 deste mês, 
o Rio galeão espe-
ra receber cerca de 
260 mil viajantes, 
dos quais 160 mil 
são passageiros do-
mésticos e 99 mil 
internacionais.

os dias de maior 
movimento devem 
ser a sexta-feira 
(21), cuja expecta-
tiva de movimen-
tação totaliza 42,9 
mil passageiros, e 
a quarta-feira de 
cinzas (26), quando 
42,8 mil passagei-
ros devem passar 
pelo terminal aéreo 
do Rio.

a concessionária 
Rio galeão é res-
ponsável pela ad-
ministração e ope-
ração do aeroporto 
internacional Tom 
Jobim desde agosto 
de 2014.

aeroporto do Rio recepciona turistas 
com exposição sobre carnaval
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suspeito de assalto a 
ônibus vai em cana 

7Polícia

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

A prisão foi feita por agentes da Operação Segurança Presente. Eles receberam o alerta de roubo e 
conseguiram localizar o suspeito na Rua Dr. Barros Júnior. Caso foi encaminhado à 52ª DP (Nova Iguaçu).

violência em nova iguaçu

um homem foi 
preso com 
uma granada  

(foto) na manhã de on-
tem em Nova iguaçu. 
agentes do Programa 
Segurança Presen-
te faziam um patru-
lhamento próximo à 
prefeitura quando re-
ceberam um alerta de 
roubo a um ônibus da 
linha Central x Cabu-
çu.

Com a discrição do 
suspeito, os policiais 
realizaram buscas na 
região e encontraram 
o suspeito na Rua dr. 
Barros Júnior. a PM 
informou também que 
o suspeito estava com 
uma granada escondi-
da na mochila, junto 
com os objetos rouba-
dos. o marginal e os 
objetos recuperados 
foram encaminhados 
para a 52ª dP (Nova 
iguaçu).

PRiMEiRA DA 
BAixADA 

Nova iguaçu foi a 
primeira cidade da 
Baixada Fluminense 
a receber o Programa 
Segurança Presente, 
desenvolvido pela Se-
cretaria de governo 
e Relações institucio-
nais. o programa foi 
lançado no dia 16 de 
agosto de 2019 e conta 
com 96 agentes fixos, 
entre PMs e civis egres-
sos das Forças armadas.

a operação funciona 
diariamente, das 8h às 
20h, e atua no centro 
comercial da cidade, in-
cluindo as ruas coronel 
Bernardino de Melo e 
parte da via light.

o programa Seguran-
ça Presente tem como 
objetivo promover ações 
de segurança pública, 
reduzindo a incidência 
de crimes, e ações de 
apoio social, como o 
acolhimento de mora-
dores em situação de 
rua.

REPRodução

a Polícia Militar realizou 
nas primeiras horas da ma-
nhã de ontem, uma operação 
no Complexo do Salgueiro, 
em São gonçalo, na Região 
Metropolitana do estado. 
os agentes do 7º BPM (São 
Gonçalo) estão à caça dos 
envolvidos na morte do sar-
gento luiz Paulo Costa Silva, 
de 39 anos, que teriam fugido 
para a região.

durante a ação, quatro 
suspeitos foram baleados em 
confronto com os PMs. Eles 
fora levados para o Hospi-
tal Estadual alberto Torres 
(Heat), que não divulgou o 
estado de saúde deles.

Com os margiinais foram 

pM sufoca complexo à caça 
de assassinos de policial 

REPRodução

O corpo do policial estendido no asfalto e as ar-
mas apreendidas 

polícia investiga cinco mortes na folia
as mortes de cinco jovens 

após serem baleados em blo-
cos durante o pré-Carnaval do 
último fim de semana, no Rio, 
estão sendo investigadas pela 
Polícia Civil do Rio. as víti-
mas tinham entre 15 e 27 anos, 
sendo dois deles menores de 
idade. os crimes ocorreram em 
Ramos, na Zona Norte carioca, 
em Paracambi e em São João de 
Meriti. 

de acordo com reportagem 
do jornal Extra, andrey Barbo-
sa guedes, de 15 anos, e lucas 
Edison de alamar Santiago, 22, 
foram mortos na noite de sá-
bado, pouco após o Bloco das 
Caveiras, na Rua Clara Costa, 
no Centro de Meriti, Equipes 
da delegacia de Homicídios da 

artesã é atingida por bala 
perdida na Cidade de deus 

uma mulher foi ferida com 
um tiro no braço na Cidade de 
deus, bairro da Zona oeste do 
Rio, na madrugada do último 
domingo. Testemunhas conta-
ram que a vítima estava dentro 
de um ateliê onde confeccio-
nava fantasias para o carnaval 
quando ouviu um tumulto na 
rua. Ela saiu para ver a filha, 

de 7 anos, e foi baleada.
a artesã foi levada por 

moradores para o Hospital 
lourenço Jorge, na Barra da 
Tijuca, atendida e liberada na 
manhã de ontem. 

a Polícia Militar informou 
que agentes do 18º Batalhão 
(Jacarepaguá) tinham ido à 
comunidade para coibir um 

evento que não tinha autori-
zação. Chegando lá, crimino-
sos armados atiraram contra 
os agentes e houve confronto. 
um homem também foi ferido 
e levado para a mesma unida-
de de saúde. Não há informa-
ções sobre o estado de saúde. 
o caso está sendo investigado 
pela 32ª dP.

Baixada Fluminense (dHBF) 
realizaram perícia e apuram as 
circunstâncias do caso. 

Também na noite de sábado, 
leonardo gomes de oliveira, 
22, foi assassinado na avenida 
dos Campeões, em Ramos, na 
Zona Norte, durante o desfile do 
bloco Bunda Rachada, que não 
tinha autorização da Prefeitura.

imagens de redes sociais 
mostram que os disparos ocor-
reram em frente a uma estação 
de BRT. um homem não identi-
ficado, 20, também ficou ferido 
e foi atendido em um hospital. a 
delegacia de Homicídios da Ca-
pital (dHC) investiga o crime. 

Já em Paracambi, outro ho-
mem foi morto madrugada de 
domingo. o adolescente de 15 

anos, identificado como Patrick 
Matheus lopes Paiva, e lucas 
vieira Braga, de 27 anos, mor-
reram durante um evento de pré-
-carnaval na rua Jonas leal, no 
bairro lajes.

Segundo testemunhas, um 
carro passou no local e um de 
seus ocupantes disparou con-
tra os foliões. uma das vítimas 
morreu no local, e a outra che-
gou a ser socorrida, mas não 
resistiu. um terceiro baleado, 
Emerson da Silva Campos, 27, 
foi hospitalizado e transferido 
para o Hospital geral de Nova 
iguaçu (Posse). atingido na 
perna e braço direitos, cotovelo 
e pé esquerdos, ele passou por 
cirurgia de emergência e segue 
internado em estado estável.

apreendidos um fuzil calibre 
556, duas pistolas e um radio-
transmissor. o sargento luiz 
Paulo, lotado no 25º BPM 
(Cabo Frio), foi assassinado 
a tiros, neste domingo, quan-
do estava saindo do trabalho 

e teve seu carro interceptado 
por outros com bandidos. os 
criminosos atiraram e fugi-
ram.

o corpo do policial militar 
foi enterrado sob forte como-
ção.

Corpo é achado dentro
de tonel em saquarema 
um corpo foi en-

contrado dentro de um 
tonel de ferro na praia 
de Barra Nova, em Sa-
quarema, Região dos 
lagos do RJ no último 
sábado. 

de acordo com in-
formações, agentes do 
25º Batalhão, em Cabo 
Frio, encontraram o 
corpo em avançado es-
tado de decomposição 
na orla e acionaram o 
Corpo de Bombeiros e 
a perícia para o local. o 
cadáver foi encaminha-
do para o instituto Mé-
dico legal (iMl) de 
Tribobó, em São gon-
çalo, na Regão Metro-
politana do Rion. as 
circustâncias da morte 
e a identidade da víti-
ma não foram divulga-
das. o caso é nvestiga-
do pela 124ª dP.

- REPRodução/REdES SoCiaiS

Bombeiros durante o trabalho para retirada do corpo 
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Navir começa ação para o 
combate intolerância religiosa

divulgação/govERNo do ESTado 

Núcleo criado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para oferecer 
assistência social, jurídica e psicológica a quem sofre atos de violência por causa da sua religião já está em ação 

Começou fun-
cionar ontem, 
em  Nova 

iguaçu, o Núcleo 
de Atendimento às 
vítimas de into-
lerância Religiosa 
(Navir), criado pela 
Secretaria de Esta-
do de desenvolvi-
mento Social e di-
reitos Humanos para 
oferecer assistência 
social, jurídica e 
psicológica a quem 
sofre atos de violên-
cia por causa da sua 
religião. No local, 
também serão reali-
zadas ações de pre-
venção e combate a 
esse tipo de violação 
dos direitos huma-
nos.

Resultado de uma 
parceria entre go-
verno do Estado 
do Rio de Janeiro e 
Prefeitura de Nova 
iguaçu, o Navir ini-
ciará suas atividades 
às 11 horas, com a 
presença dos sub-

secretários Thiago 
Miranda (Promo-
ção, defesa e ga-
rantia dos direitos 
Humanos) e Raquel 
Borges (articulação 
Política e acompa-
nhamento dos Muni-
cípios).

Primeiro espaço 
para atendimento de 
vítimas de intole-
rância no Estado do 
Rio, o Navir Nova 
iguaçu vai funcionar 
de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h, 
na Rua Terezinha 
Pinto 297, 3° andar, 
no Centro da cidade.

“a escolha da ci-
dade para sediar o 
Navir é uma respos-
ta à escalada de vio-
lência às religiões 
de matriz africana 
na Baixada Flumi-
nense. a proposta 
destes núcleos será 
facilitar o registro 
em vários pontos do 
estado de casos de 
violência e desres-
peito de todo tipo de 
prática religiosa”, 
disse a secretária 

de desenvolvimen-
to Social e direitos 
Humanos, Fernanda 
Titonel.

CASOS DE
 ViOLAçãO 

de acordo com a 
Coordenadoria de 
Promoção da liber-
dade Religiosa, cer-
ca de 200 templos 
religiosos - a maio-
ria de matriz africa-
na - correm risco de 
ataques na região. 
Em 2019 houve 132 
casos de violação a 
templos registrados 
no Estado do Rio de 
Janeiro e, destes, 15 
ocorreram em Nova 
iguaçu.

o prefeito de Nova 
iguaçu, Rogério lis-
boa, destaca a aten-
ção dada ao municí-
pio “Não tínhamos 
um local de refe-
rência para coibir 
este tipo de crime 
em Nova iguaçu. É 
uma honra e motivo 
de orgulho tê-lo em 
nossa cidade”,  de-
clarou.

TERçA-fEiRA, 18 dE fEvEREiRO dE 2020

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

 

detran faz ação de conscientização 
durante desfile de blocos infantis 

o detran.RJ por meio da 
Coordenadoria de Educa-
ção para o Trânsito voltou 
aos blocos do Rio de Ja-
neiro, neste fim de semana, 
para conscientizar foliões 
sobre o aumento no núme-
ro de  acidentes no período 
do Carnaval. No último sá-
bado, a ação aconteceu no 
Minibloco da Tijuca e no 
domingo, foi a vez do gi-
gantes da lira em laranjei-
ras.

Fernanda Barbosa foi 
com a pequena Maria lui-
za para o bloco que aconte-
ceu na praça general gli-
cério, em laranjeiras: “as 
crianças copiam os adultos, 

temos que dar exemplo e 
começar a mostrar o certo 
desde cedo. vamos curtir o 
carnaval com responsabili-
dade”, disse Fernanda.

os agentes do detran.RJ 
realizaram abordagens in-
terativas e com muito bom 
humor para falar de assun-
tos sérios, como o perigo 
da mistura entre álcool e 
direção e o uso do celular 
ao volante. Também foram 
distribuídos copos eco para 
as crianças que pulavam 
carnaval nos dois blocos 
infantis.  

No domingo, uma equi-
pe da diretoria de Identifi-
cação Civil também mar-

cou presença na quadra 
da escola de samba mirim 
aprendizes do Salgueiro 
para emitir gratuitamente a 
carteira de identidade para 
as crianças da agremiação 
que vão desfilar na Mar-
quês de Sapucaí.

Para o coordenador de 
Educação para o Trânsi-
to, allan Borges, estar nos 
eventos com uma grande 
concentração de pessoas é 
um papel social do detran.
RJ. “Pular carnaval é bom, 
mas não podemos pular as 
regras como usar o cinto de 
segurança, não usar o celu-
lar ao volante e não beber e 
dirigir”., afirmou.

divulgaçãio/govERNo do ESTado 

Fernanda foi com a pequena Maria Luiza para o bloco em Laranjeiras

 

trabalho oferece 1.179 
vagas nesta semana 

a Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda oferece 
1.179 vagas nesta semana, 
todas as oportunidades são de 
empregos com carteira assi-
nada (foto), em várias regiões 
do estado. Na Região Metro-
politana são 632 vagas. 

Já no interior do Estado 
estão disponíveis 212 vagas, 
sendo 107 na Região Médio 
Paraíba, 99 na Serrana, 5 nas 

Baixadas litorâneas e 1 na 
região Centro Sul-Fluminen-
se. Para pessoas com defici-
ência, há 335 oportunidades 
no SiNE NEad (Núcleo 
Estadual de atendimento ao 
Deficiente), para funções va-
riadas e com atuação em di-
versas regiões do Estado. o 
espaço, localizado na Rua do 
lavradio, 42 - Centro do Rio, 
atende prioritariamente a de-

ficientes, de segunda à sexta-
-feira, das 8h30 às 16h30. 

independente da região de 
cadastro, as vagas estão dis-
poníveis em todos os postos 
SiNE e passam por uma ve-
rificação de compatibilidade, 
onde é feita uma análise com-
parativa dos critérios de cada 
vaga com as características 
dos candidatos, fazendo uma 
busca candidato X vaga. 

Para se candidatar, o inte-
ressado deve se dirigir a uni-
dade SiNE mais próxima e 
realizar o cadastramento no 
sistema para verificação de 
oportunidades. Caso o perfil 
do candidato esteja compa-
tível com o perfil das vagas 

oferecidas, é feito o posterior 
encaminhamento para entre-
vista de emprego. 

O candidato à vaga de em-
prego com carteira assinada 
também poderá se cadastrar 
e se candidatar por meio do 
aplicativo Sine Fácil, através 

do QRCode obtido nos postos 
SiNE ou pelo site Emprega 
Brasil, através do link ht-
tps://empregabrasil.mte.gov.
br/  Encontre o posto SiNE-
-SETRaB mais próximo no 
link: https://n8qhg.app.goo.
gl/aofq 

 REPRodução

parTe dos aTaques Tem como alvo religiões aFro 

Em 2019, houve 132 ca-
sos de violações atendidos/
verificados pela Superinten-
dência de igualdade Racial 
e diversidade Religiosa, 
por meio da Coordenadoria. 
a maior parte dos ataques 
(102) é direcionada às re-
ligiões de matriz africana. 
Foram registradas duas vio-
lações ao espiritismo. 

Religiões como catoli-
cismo e protestantismo e 
rituais religiosos ligados a 

wicca (bruxaria) e ecume-
nismo (busca de uma práti-
ca universalista) receberam, 
cada uma, um registro de  
violação. Em 23 casos a re-
ligião não foi declarada pe-
las vítimas.

além de acompanhar 
de perto esses casos e au-
xiliar no seu encaminha-
mento junto à Polícia Civil, 
a secretraia tem prestado 
atendimento às vítimas de 
intolerância religiosa, com 

orientação jurídica, assis-
tência social e encaminha-
mento à rede de atendimen-
to.

Por iniciativa da Coor-
denadoria, foi elaborado o 
Projeto de lei 4146/2018 
que propõe a criação do 
Plano de Assistência às 
vítimas de intolerância 
Religiosa, atualmente em 
trâmite na assembleia le-
gislativa do Rio de Janeiro 
(alerj).



É um dia ótimo para 

inovar a sua atuação no 

trabalho; convites podem 

acontecer. O céu fortalece 

as suas decisões para ser 

mais produtivo e inovar os hábitos 

visando qualidade de vida e também 

relações com colaboradores.

É um excelente dia 

para focar na carreira 

e nos planos futuros. 

A carreira e os planos 

futuros passam por 

inovações, o que é ótimo para o seu 

desenvolvimento. É um dia para dar 

passos novos e para recomeçar a 

escrever a sua história profissional. 

Evite exageros.

Áries

É um dia ótimo 

para tomar decisões 

ousadas e conscientes 

para concretizar cursos 

e viagens. Além disso, 

você está aberto a receber novos 

aprendizados e a fortalecer as crenças 

que o libertam.

Touro

Por meio do desapego 

será possível 

reconstruir o seu 

futuro. As mudanças 

são bem-vindas e 

retiram de suas costas privações e 

dificuldades materiais. Mas é preciso 

soltar as amarras e olhar para a sua 

experiência com aceitação. O céu traz 

soluções materiais.

Gêmeos

O cônjuge está 

passando por um 

processo importante 

de mudanças e de 

tomada de decisões. 

A experiência impulsiona as 

experiências e os projetos a dois. Esta 

fase também é propícia a inovações 

com sócios, parceiros e clientes.

Câncer

Leão

É um dia ótimo para 

tomar decisões que 

fortalecem a autoestima 

e os seus talentos. 

Você está em busca da 

felicidade, então o céu 

colabora com o autodesenvolvimento. 

As decisões podem ser direcionadas 

ao namoro, ao lazer e aos filhos.

Virgem

Você está se 

posicionando de uma 

forma nova em família 

e está consciente 

das limitações que 

bloqueavam o seu progresso. O céu 

colabora com investimentos para a 

família e para o imóvel. É um novo 

ciclo familiar.

Libra

Há decisões 

importantes com 

pessoas do seu convívio 

e com parentes. O céu 

lhe dá a possibilidade 

de estudar e viajar! Uma nova forma de 

pensar inova os pensamentos e recicla 

as relações de convivência.

Escorpião

É um dia ótimo para 

tomada de decisões 

importantes envolvendo 

investimentos e novas 

propostas profissionais 

podem acontecer. O 

céu lhe dá condições de ousar e 

avaliar o cenário de trabalho com 

foco na organização da rotina ou em 

funcionários.

Sagitário

É um excelente 

dia para focar no 

autodesenvolvimento e 

para tomar decisões de 

uma forma mais ousada 

e assertiva. O céu aponta um novo 

cenário e traz novas possibilidades para 

o seu progresso e o seu crescimento. 

Você está atravessando uma ponte 

entre uma situação já desgastada e uma 

nova vida.

Capricórnio

O momento é agora, se 

quiser tomar decisões 

conscientes sobre o 

seu futuro. A situação 

é… Melhor ir com 

medo mesmo, em vez 

de protelar e manter uma postura 

fechada. Você está em condições de 

vencer os seus medos e de vencer-se 

também.

Aquário

É um excelente dia para 

tomar decisões com um 

grupo de pessoas, ou 

para desenvolver os seus 

projetos. Há vontade de 

mudar a sua atuação com um grupo de 

pessoas e com projetos. Os resultados 

dependem exclusivamente de você.

Peixes
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Câmara Municipal de nova iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal convida a sociedade a participar de 
Audiência Pública, no próximo dia 28 de fevereiro às 9 horas, 
na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova 
Iguaçu, para apresentação, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, 
do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do 
exercício de 2019. 
    

FELipE RAnGEL GARCiA
presidente

Câmara Municipal de Duque de Caxias
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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 

17 DE FEVEREIRO DE 2020. PuBLICADO EM 
18/02/2020 – CÓD-PMBR 033.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SE-
MAD

PORTARIA Nº0756/SEMAD/2020 DE 17 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, 
RAIMuNDA SANTANA DOS SANTOS ESTEVAO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0757/SEMAD/2020 DE 17 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, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem  o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Educação. 
RAFAEL COSTA DE LIMA
WASINGTON LuIZ COSTA DE LIMA

PORTARIA Nº0758/SEMAD/2020 DE 17 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, 
JESSICA DE SOuZA LuCAS, do cargo em comissão de 
Secretário Executivo, símbolo CC-2, no Gabinete do Pre-
feito.

PORTARIA Nº0759/SEMAD/2020 DE 17 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, 
ALEXSANDRO DE SOuZA LuCAS, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, no 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0760/SEMAD/2020 DE 17 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, 
JONAThAN ALVES DE SOuZA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0761/SEMAD/2020 DE 17 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, 
SERGIO PEÇANhA MARINS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0762/SEMAD/2020 DE 17 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, 
WAGNER LuIS DE SOuZA RODRIGuES, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 
urbana.  

PORTARIA Nº0763/SEMAD/2020 DE 17 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, 
AMANDA FuRTADO DE FREITAS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 
urbana.  

PORTARIA Nº0764/SEMAD/2020 DE 17 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, 
MAuRICIO DE SOuZA FERREIRA, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secre-

taria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade urba-
na.

PORTARIA Nº0765/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dispos-
to no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LE-
ANDRO DOS SANTOS DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobili-
dade urbana.

PORTARIA Nº0766/SEMAD/2020 DE 17 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, 
ALINE DA SILVA DE OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Mobilidade urbana.

PORTARIA Nº0767/SEMAD/2020 DE 17 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, 
BRAuLIO DA SILVA FERREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobili-
dade urbana.

PORTARIA Nº0768/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LuCIANE FERNADES GuIMARÃES DA SILVA, do cargo 
de Diretor de Escola, símbolo CC-7, na Escola Municipal 
PEDRO ANTONIO, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0769/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RENATA BOTELhO FREITAS CORREIA, para exercer 
o cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7, na Escola 
Municipal PEDRO ANTONIO, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº0770/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar de 21 de janeiro de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, LADY DIANE ALVES DOS SANTOS, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0771/SEMAD/2020 DE 17 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, 
hALIDA FERREIRA PAJEu DE ANDRADE, do cargo em 
comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Se-
cretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº0772/SEMAD/2020 DE 17 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, 
CRISTIANE ELISABETE DE SENA SILVA RODRIGuES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº0773/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RODRIGO MARACAJÁ 
CANTALICE, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Planejamento e Gestão Social, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0774/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE NUNES GONÇALVES, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Planejamento e Gestão Social, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
ERRATA:     
NA PORTARIA Nº0670/SEMAD/2020 DE 13/02/2020, 
publicado em 14/02/2020.
ONDE SE LÊ: ASSESSOR DE SERVIÇOS II, SÍMBOLO 
CC-11;
LEIA-SE: ASSESSOR DE SERVIÇOS I, SÍMBOLO CC-
10.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SE-
MAD

PORTARIA Nº0775/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o 
inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar 
nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
DEMITIR ADRIANO MOTTA DA COSTA, função de PRO-
FESSOR DE MATEMÁTICA - D, da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED, matrícula nº 10/5.405 por ter in-
fringido o disposto no inciso XIV do Artigo nº 132 da Lei 
Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar 
da data da publicação, conforme o contido nos autos do 
Processo nº04/3393/2019

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.340
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

                 
PORTARIA Nº0776/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de 
GIAN CARLO OLIVIERI VILLAFANA, ocupante do Cargo 
de MEDICO CIRuRGIAO, matrícula nº. 10/25.370, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde - SEMuS, por ter infrin-
gido o Artigo nº 116, incisos II, IX, XI, 138 e 139 todos da 
Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, con-
forme o contido nos autos do Processo nº 08/146/2020.

PORTARIA Nº0777/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de 
ROSELANE SILVA DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo 
de INSPETOR DE DISCIPLINA, matrícula nº. 10/7621, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 
por ter infringido o Artigo nº 132, incisos VI, da Lei Com-
plementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 07/123/2019. 

PORTARIA Nº0778/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o 
inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar 
nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
DEMITIR SABRINA MONTEIRO DA SILVA, função de 
AuXILIAR ADMINISTRATIVO, da Secretaria Municipal 
de Administração - SEMAD, matrícula nº 10/20.201 por 
ter infringido o disposto no inciso II do Artigo nº 132 da Lei 
Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar 
da data da publicação, conforme o contido nos autos do 
Processo nº04/068/2018
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

laGaRto À 
PoRtUGUeSa

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

molHo:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/orégano/se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
tire a carne e deixar esfriar
corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FIlÉ De SalmÃo ao 
FoRNo FaCÍlImo

500 g de filé de salmão/
azeitonas fatiadas sem 
caroço/orégano/3 colhe-
res de sopa de molho de 
soja (shoyu)/sal a gosto/
azeite a gosto/limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

ingredientes

Modo de preparo

lave o salmão com 
suco de limão.
aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
sirva com legumes e 
salada verde.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.340
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº0779/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 
014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
DEMITIR ShEILA BOEChAT FERREIRA, função de Inspetor de Disciplina, da Se-
cretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/15.717 por ter infringido o 
disposto no inciso II do Artigo nº 132 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro 
de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do Processo 
nº04/6356/2018

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.340
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.340

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

PORTARIA N° 16/SEMED/2020 DE 17 DE FEVEREIRO 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; 
Resolve: 
 Designar os servidores abaixo relacionados para fiscais do Contrato no 07/0001/2020, 
objeto do procedimento administrativo n° 21.000009/2019 Contratação de empresas 
para aquisição de mobiliários, para atender a Secretaria Municipal de Educação de 
Belford Roxo.

• AMILTON MACEDO– MATR.11/18533;
• THIAGO ARRUDA DOS SANTOS – MATR.60/70077.

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 001/SEMASC/2020, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual referente à ata de registro de preço 
nº 13/2019 aprovada para a prestação de materiais diversos à Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania e dá outras providências.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania no Município de Belford Roxo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores FLAVIO SANTOS DA SILVA – Matrícula nº 60/74214 e 
JOSÉ MARCIO NEVES DE SIQuEIRA – Matrícula nº 60/60425, respectivamente, para 
exercerem a fiscalização da execução contratual referente à ata de registro de preço nº 
013/2019, aprovada para a prestação de materiais diversos à Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania, para atendimentos de programas e projetos desta se-
cretaria, em conformidade com o que dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93, oriundos 
dos processos nº 56/172/2018 e apensos nº 56/226/2018, 56/290/2018, 56/292/2018 
e 56/394/2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 002/SEMASC/2020, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual referente à prestação de serviços 
de reprografia e impressão à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e 
dá outras providências.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania no Município de Belford Roxo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores FLAVIO SANTOS DA SILVA – Matrícula nº 60/74214 e 
JOSÉ MARCIO NEVES DE SIQuEIRA – Matrícula nº 60/60425, respectivamente, para 
exercerem a fiscalização da execução do contrato nº 010/SEMASC/2019, que trata da 
prestação de serviços de reprografia e impressão à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania, para atendimentos de programas e projetos desta secretaria, em 
conformidade com o que dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93, oriundo do processo 
administrativo nº 56/000058/2019.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA MuLhER - CMDM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELhO MuNICIPAL DOS DI-
REITOS DA MuLhER

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no uso das atribuições CONVOCA AS    
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAS E A SOCIEDADE para participar do pro-
cesso de eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Cap. I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.1º - O procedimento de habilitação, inscrição e seleção será regido por este Edital 
e executado pela Comissão Organizadora, conforme o Decreto Nº 4829 de 05 de Fe-
vereiro de 2020, para a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
seguirá calendário que consta no ANEXO I.
Art.2º - A Comissão Organizadora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será 
indicada por Decreto Nº 4829 de 05 de Fevereiro de 2020.
Art.3º - havendo indisponibilidade ou quaisquer ocorrências que impossibilitem a rea-
lização do referido evento ou do local divulgado, será dada ampla e prévia divulgação.
Art.4º - Das 16 (Dezesseis) vagas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, de 
composição e distribuição serão distribuídas mediante processo eleitoral regulamenta-
do pelo presente Edital:
I. 08 (Oito) vagas de titular, com igual número de suplente, para as entidades 
não governamentais com notório conhecimento das questões de gênero e atuação pela 
promoção e defesa das mulheres de Belford-Roxo, comprovados através de relatórios 
de atividades, livro ata da instituição, Estatuto, fotos de ações e outros que comprovem 
a atuação da entidade.
II. 08 (Oito) vagas de titular, com igual número de suplente para a representação 
governamental.
Cap.II – DOS DOCuMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO
Art.5º - Para participar das eleições para ocupação das vagas disponíveis para as Con-
selheiras, as candidatas deverão no ato da inscrição, entregar os documentos abaixo 
relacionados conforme os segmentos apresentados no Art.4º, formulário de inscrição 
(Anexo II e Anexo III) devidamente preenchidos, assinados pelo/a representante da 

instituição, indicando a candidata a titularidade e suplência, e solicitando o seu creden-
ciamento e a concordância com a assinatura das indicadas, comprovante de residência 
da Cidade de Belford-Roxo.
•	  ENTIDADES
I. Cópia da última Ata da diretoria estatutária
II. Cópia do Estatuto
III. Cópia do Regimento Interno da Instituição
IV. Cópia do Relatório de atividades observados os requisitos do inciso I, Art.8º.
V. Cópia do CNPJ da entidade
•	 CANDIDATAS 
I. Documento oficial com foto da candidata e da sua respectiva suplente: cédu-
la de identidade (RG), ou cédula de identidade de classe profissional, ou carteira de 
trabalho.
§1º - A habilitação está condicionada ao recebimento e análise, pela Comissão 
Organizadora do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, de todos os documentos 
mencionados neste artigo.
§2º - A candidata e sua respectiva suplente devem ser maiores de 18 anos.
§3º- As cópias dos documentos deverão ser conferidas com o original no ato da entrega.
Cap. III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES
Art.6º - Os formulários para as inscrições deverão ser solicitados na sede da Secretaria 
Municipal da Mulher.
Art.7º - É vedada a inscrição condicional, fora do prazo, pessoalmente.
Art.8º - As instituições serão as únicas responsáveis pela veracidade e autenticidade 
dos documentos apresentados, bem como pelo seu conteúdo.
Art.9º - A documentação citada no Art.5º poderá se entregue a partir do dia 20/02/2020 
a 10/03/2020, das 08:00 às 16:00h na Secretaria Municipal da Mulher, cito à Avenida 
Joaquim da Costa Lima, 2490, Santa Amélia – À Comissão Organizadora do Conselho 
Municipal de Direitos da Mulher, pessoalmente.
PARÁGRAFO ÚNICO: Somente serão consideras inscritas as candidatas cuja docu-
mentação seja recebida dentro do prazo previsto no Edital, não se responsabilizando 
a Comissão Organizadora por entrega fora do prazo previsto no edital e por eventuais 
atrasos ou extravio da documentação.
Art.10º - A Comissão Organizadora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher enca-
minhará para publicação nos Atos Oficiais da Prefeitura de Belford-Roxo as candidatas 
habilitadas a compor o colégio eleitoral.
Art.11º - Do ato de inabilitação das inscrições, caberá recurso à Comissão Organizado-
ra do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no prazo estipulado neste edital em 
envelope identificado e lacrado.
PARÁGRAFO ÚNICO – Todas as decisões de recursos tomadas pela Comissão Orga-
nizadora da eleição do CMDM serão irrevogáveis não cabendo mais recursos.
Cap.IV – DA ELEIÇÃO DAS REPRESENTANTES
Art.12º - A eleição para composição do conselho, pelas candidatas previamente habili-
tadas, dar-se-á no auditório da FABEL (Faculdade Belford-Roxo) no dia 21 de Março de 
2020 na plenária V Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.
Art.13º - A Plenária terá por finalidade garantir a legitimidade, formalidade e eleição das 
candidatas a conselheiras titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher.
Art.14º - As candidatas previamente inscritas e habilitadas poderão acompanhar todo o 
processo eleitoral e sendo necessário recorrer à Comissão Organizadora do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher.
Art.15º - A Plenária será conduzida pela Comissão Organizadora do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher com apoio do Poder Público Municipal.
Art.16º - Será de responsabilidade da Comissão Organizadora do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher a confecção da ata do processo eleitoral que deverá ser assina-
da pelas presentes no ato da proclamação do resultado.
Art.17º - A votação será secreta e conduzida pela Comissão Organizadora do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher, que disponibilizará cédulas devidamente rubricadas;
Parágrafo Único – O período de votação ocorrerá de 09:30 ás 12:30h do dia 21 de 
Março de 2020 no Auditório da Fabel (Faculdade Belford-Roxo).
Art.18º - A apuração dos votos será realizada pela Comissão Organizadora do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher, que disponibilizará cédulas de votação devida-
mente rubricadas;
Art.19º - Serão declaradas conselheiras – titular e suplente - as representantes que 
obtiverem maior votação em cada área específica conforme Art.4º deste edital;
Art.20º - A homologação do resultado geral desse processo será feita por intermédio da 
Comissão Organizadora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
Art.21º - O resultado oficial será publicado nos atos oficiais do município de Belford 
Roxo;
Cap. V – DAS ELEITORAS
Art.22º - Poderá votar mulheres com domicílio eleitoral em Belford-Roxo, que preencha 
os seguintes requisitos:
I. Comprovar a condição de eleitora em Belford Roxo, mediante apresentação 
do Título Eleitoral ou Certidão Eleitoral, ou comprovante de votação;
II. Apresentação de Documento Oficial com foto: cédula de identidade (RG), ou 
cédula de identidade de classe profissional, ou carteira de trabalho, ou carteira nacional 
de habilitação (CNh);
Cap. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.23º - As representantes eleitas deverão se comprometer mediante assinatura de 
termo de compromisso, a:
I. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher;
II. Participar das comissões para as quais forem indicadas;
III. Participar sempre que possível de fóruns e movimentos organizados que tra-
tem da questão da mulher;
IV. Bem como registrar ciência de que no exercício das funções de membro do 
Conselho dos Direitos da Mulher é gratuito, considerado serviço relevante prestado ao 
município;
Art.24º - A inscrição da candidata implicará na aceitação das normas para eleição dos 
membros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher contidas 
neste Edital e em outros a serem eventualmente publicados;
Art.25º - É de inteira responsabilidade da candidata, acompanhar as publicações refe-
rentes ao processo eleitoral, respeitando o previsto neste edital e o calendário eleito-
ral (ANEXO I), em caso de dúvidas a candidata poderá solicitar informações na sede 
da Secretaria Municipal Mulher; cito à Avenida Joaquim da Costa Lima, 2490 – Santa 
Amélia.
Art.26º - As conselheiras titulares e suplentes do Poder Público, das Organizações não 
Governamentais, tomarão posse em 06 de Maio de 2020, podendo ser necessária alte-
ração da data mediante aprovação da Comissão Organizadora das Eleições do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher;
Art.27º - Os casos omissos e/ou dúvidas acerca da interpretação dos dispositivos deste 
Edital serão apreciados e deliberados pelo Conselho Municipal da Mulher;
Art.28º - O presente edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
resoluções anteriores.

Alessandra Batista da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher em Belford Roxo

ANEXO I

CALENDÁRIO DA ETAPA

20/02 à 10/03/2020 – Inscrição das Candidatas

11/03 à 12/03/2020 – Análise dos Documentos

13/03/2020 – Divulgação das habilitadas

17/03/2020 – Prazo para Recursos
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

CoStelINha 
assada CoM
 MaNdioCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

eStRoGoNoFe 
de CaRNe

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

18/03/2020 – Julgamento dos Recursos

19/03/2020 – Divulgação do Resultado dos Recursos

21/03/2020 – Plenária Eleitoral

23/03/2020 - Recursos

24/03 e 25/03/2020 – Análise dos Recursos

26/03/2020 - Publicação do Resultado Final

03/04/2020 – Posse das Conselheiras e Reunião Ordinária

CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA MuLhER
CMDM

ANEXO II

DECLARAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

Todas as Instituições, Candidatas Titulares e Candidatas Suplentes deverão preen-
cher este formulário.

Declaro ter ciência das normas, procedimentos e critérios definidos no Edital visando 
ao procedimento de Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, bem como 
da Legislação pertinente RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES FORNECI-
DAS NO ATO DA INSCRIÇÃO.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

1- Nome da Instituição/Movimento Social:

2- Inscrição no CNPJ Nº - (Somente Institucional)

3- Endereço/contatos: (Somente Institucional):
Rua/Av.:

Bairro:                                                                                         CEP:

Telefone:                                                                                     CELuLAR:

E-mail:

Site:

4- Responsável Legal (Somente Institucional):
Nome:

RG:                                                           DATA DE EMISSÃO:    /    /                     uF:

CPF:                                                          Telefone:

E-mail:

Bairro:                                                         Região:

Obs.:

     5 -   Candidata Titular
Nome:

RG:                                                           DATA DE EMISSÃO:    /    /                     uF:

CPF:                                                          Telefone:

E-mail:

Bairro:                                                         Região:

Obs.:

1- Qual a função da candidata Titular representante da instituição e desde 
quando participa das atividades da instituição. (Máximo 10 linhas).

2- histórico da Candidata Suplente. (Máximo 10 Linhas)

8-  Qual a função da Candidata Suplente representante da instituição e desde 
quando participa das atividades da instituição. (Máximo 10 linhas)

9-Belford-Roxo, ____ de ________________2020

__________________________________________________
10- Assinatura Responsável Legal (Conforme RG)
__________________________________________________
11- Assinatura Candidata Titular (Conforme RG)
__________________________________________________
12- Assinatura Candidata Suplente (Conforme RG)

Esta formulário contém 12 (doze) itens que deverão ser preenchidos corretamente 
(LETRA DE FORMA), exceto os itens 10(dez), 11(onze) e 12(doze).

CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS MuLhER
CMDM

ANEXO III
FORMuLÁRIO DE INSCRIÇÃO
Todas as Instituições, Candidatas Titulares e Candidatas Suplente deverão preencher 
este formulário.
1- Nome da Instituição/Movimento Social:

2- Inscrição no CNPJ Nº - (Somente Institucional)

3- Breve histórico Institucional/Movimento Social, como e onde começou a 

atuar? (Máximo 10 linhas)

4- Descrição resumida das principais atividades Institucionais/Movimento Social 
desenvolvidas: ano local – cidade. (Máximo 10 linhas)

5- histórico da Candidata Titular (Máximo 10 Linhas)

6 - Candidata Suplente
Nome:

RG:                                                           DATA DE EMISSÃO:    /    /                     uF:

CPF:                                                          Telefone:

E-mail:

Bairro:                                                         Região:

Obs.:

                                                                        7-         Belford Roxo, ___ de _________
de 2020
        ________________________________________
8- Assinatura Responsável Legal:
(Somente institucional/conforme assinatura do RG)
__________________________________________
9- Assinatura Candidata Titular:
(Conforme assinatura RG)
___________________________________________
10-Assinatura  Candidata Suplente:
(Conforme assinatura RG)
Este formulário contém 10 (dez) itens que deverão ser preenchido corretamente com 
letra de forma, exceto os itens 8(oito), 9 (nove) e 10 (dez).

CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA MuLhER
CMDM

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA INDICAÇÃO
Todas as Secretarias e autarquias que representarão a Administração Pública Muni-
cipal  deverão preencher este formulário para indicação das participantes (Titular e 
Suplente) que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Declaro ter ciência das normas, procedimentos e critérios definidos no Edital visando 
ao procedimento de Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, bem como 
da Legislação pertinente, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES FORNECI-
DAS NO ATO DA INSCRIÇÃO.
1- Nome da Secretaria:

2- Endereço/Contatos: (Somente Institucional):
(  ) Rua  (  )Avenida  (   ) Outros:

Bairro:

Cep:

Telefone:

E-mail:

3- Responsável Legal pela Indicação:
Nome:

RG:                                                                  Data de Emissão:   /    /           uF:

CPF:                                                                TELEFONE:

E-MAIL:

Endereço:

Bairro:                                                                   Região:

4- Participante Titular:
Nome:

RG:                                                                  Data de Emissão:   /    /           uF:

CPF:                                                                TELEFONE:

E-MAIL:

Endereço:

Bairro:                                                                   Região:

5- Participante Suplente
Nome:

RG:                                                                  Data de Emissão:   /    /           uF:

CPF:                                                                TELEFONE:

E-MAIL:

Endereço:

Bairro:                                                                   Região:

   6-Belford Roxo, ____ de _____________________2020

__________________________________________________
7. Assinatura Responsável Legal (Conforme RG)

__________________________________________________
8. Assinatura Participante Titular (Conforme RG)

__________________________________________________
9. Assinatura Participante Suplente: (Conforme assinatura RG)

Este formulário contém 09(nove) itens que deverão ser preenchido corretamente com 
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Nova iguaçu morre no grupo 
da Morte e vai jogar o grupo Z

fRizão 1 a 0

Agora o time Laranja brigará para não voltar à Segunda Divisão

o Nova iguaçu está 
eliminado do grupo 
X, o grupo da Mor-

te do Cariocão. a equipe do 
técnico Hermes Junior visi-
tou o Friburguense na tarde 
de sábado (15) e foi derro-
tada por 1 a 0, pela penúl-
tima rodada da competição. 
através deste panorama, os 
laranjas terão pela frente o 
grupo Z, que decide quem 
cairá para a segunda divisão.

o Nova iguaçu voltará a 
jogar nesta quarta-feira (19), 
contra o america, no laran-
jão, às 15h, pela última ro-
dada antes do grupo Z. os 
dois clubes cumprem tabela.

O JOgO
o Friburguense resolveu 

a partida em apenas sete mi-
nutos. Nesta marca, Jhona-
than realizou a boa jogada 

individual na pequena área 
e marcou para o Tricolor: 1 
a 0. o golpe sofrido abalou 
a equipe laranja, que não 
conseguia ter a mesma efi-
cácia no setor ofensivo.

Contra-ataques e pouca 
combatividade no setor 
da meia foram os princi-
pais problemas encontra-
dos pelo time da Baixada. 
assim, o técnico Hermes 
Junior voltou do intervalo 
com duas alterações, sain-
do galhardo e Filipe Silva, 
e entrando Pedro China e 
Wellington. Porém, fato 
que não deu resultado.

Com a vantagem no 
placar, o Friburguense 
se recolheu, sem dar bre-
chas no setor defensivo. o 
time visitante ainda teve a 
chance de empatar na reta 
final, após a boa jogada de 
Fabinho pela esquerda. Mas 
a bola acabou parando na 
trave de afonso.

Laranjão da Baixada não joga bem e retorna de friburgo eliminado e rebai-
xado ao grupo z

divulgação

Times
friburguense: afon-

so; Rodriguinho, Raniel, 
Bruno leal (Magrão, 
7?/1ºT) e Ricardo (Es-
tevão, 34?/2ºT); diogo 
alves (Mancini, inter-
valo), Jeffinho e Jorge 
luiz; lucas, Jhona-
than e Toshiya. Técni-
co: Cadão.

Nova iguaçu: Zé Car-
los; leonardo, gilberto, 
Jamerson e Jeanderson; 
Filipe Silva (Welling-
ton, intervalo), Kayque 
(Dieguinho, 19?/2ºT) e 
gabriel galhardo (Pe-
dro China, interva-
lo); luã lúcio, Fabi-
nho e Bruno Santos. 
Técnico: Hermes Ju-
nior. (Fonte: asses-
soria de imprensa/
NiFC)


