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Dumay não 
poderá mais
assumir em 

Itatiaia

Lutador 
de jiu jitsu 

some no 
mar de Copa Milícia 

pode estar 
por trás de 
vandalismo 
no Subúrbio

Juíza manda tirar 
WhatsApp do ar, 

mas Lewandowiski 
derruba a liminar Tragédia em Caxias

Dupla de casal rouba carros e 
vai para motel afogar o ganso

divulgação/polícia civil
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isso não vai dar certo!

Leandro, Thaisa, o adolescente de 16 anos e Amanda Alvim foram capturados em flagrante quando estavam no ‘bem bom’ após atacar as vítimas 

Um dos veículos que foi incendiado pelos criminosos durante a série de ataques

PMs deixam a residência onde ocorreu o crime em que o filho do casal, de 10 anos, foi resgatado após presenciar tudo

Juíza Daniela de Souza é da 2ª Vara Criminal de Caxias
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Homem discutia com a esposa quando pegou a arma e atirou, matando a vítima. Policiais militares 
foram acionados para conter a fúria do assassino, que não se entregou e ainda tirou a prória vida.

Criminosos numa moto 
saíram incendiando tudo 
que era carro que encon-
travam pelo caminho no 
bairro da Tijuca.

roberto Moreyra

reprodução

divulgação

Deputados mudam Estatuto e 
liberam arma pra todo mundo
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Mascarados emperram 
votação da proposta da 
LDO e são expulsos com 

spray de pimenta por 
seguranças da Alerj
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Carpinteiro

Falso!

Muitos não sabiam 
deste detalhe, mas 
nosso famoso Harrison 
Ford já foi carpinteiro 
antes da fama. antes 
de ser nosso Han Solo, 
ele fez vários testes em 
papéis fracassados e 
havia desistido, até 
um cliente insistir pra 
ele voltar. como car-
pinteiro, construiu um 
estúdio musical para o 
músico Sérgio Mendes.

um site fez um comen-
tário informando que o 
titanic demorou para 
afundar o mesmo tem-
po de duração do filme. 
Não há qualquer registro 
que indique que o tem-
po que o titanic levou 
para afundar é o mes-
mo da duração do filme 
original: 3 horas e 14 mi-
nutos. Qualquer informa-
ção postada sobre isso 
na internet, não passa 
de um blefe.

a coisa mais inusitada aconteceu na autrá-
lia. um coala invadiu uma casa e começou a 
'dançar' no pole dance. a moradora disse que 
ficou chocada, pois não é muito comum os 
coalas que vivem na região invadirem casas. 
o encontro ocorreu em agosto do ano passa-
do, mas Nikki só postou o vídeo recentemente.

Muitos acham que não, mas até os animais sabem 
ser românticos. os 'pássaros-pavilhão', são arquitetos 
que reservam suas habilidades para encontrar uma 
companheira, costumam construir ninhos deslumbran-
tes para impressionar as fêmeas, usando enfeites como 
moedas, pregos, folhas, cascas, flores e insetos vivos.

Na semana passada centenas de milhares de pesso-
as saíram nas ruas do estado de uttar pradesh, na índia 
para plantar 50 milhões de árvores em 24 horas, em uma 
tentativa de bater um recorde mundial. embora seis das 
10 principais cidades com pior qualidade do ar do mun-
do estarem na índia, o país de 1,25 bilhão de pessoas.

Pole dance

'Os bichos também amam' Recorde mundial

a croácia reservou uma praia com bar exclu-
sivamente para cachorros. ela fica na cidade de 
crikvenica, no norte da costa adriática do país. 
Na praia, donos e cachorros podem aproveitar 
as delícias do verão juntos. o bar tem sorvete, 
cerveja (não alcoolica) e lanches especialmen-
te fabricados para os cães.

Praia pra cachorro

com o passar dos tempos, as moedas vão 
perdendo seu valor. o brasil é o pais que mais 
teve troca de moedas e cédulas do último sé-
culo. Quem não se lembra dos famosos, cruzei-
ro, cruzado Novo, contos de rés. Num período 
de 50 anos, o país já mudou de moeda 8 vezes! 
É muita troca em pouco tempo.

'breathometer Mint' é um gadget que funciona (literal-
mente) como um bafômetro. ele mede o seu mau-hálito 
e depois passa essa informação para o seu celular (via 
bluetooth ou wireless), te informando em uma escala de 0 
a 5 a gravidade do seu bafo, e se você precisa de uma 
balinha de menta! o gadget faz sua ‘mágica’ utilizando 
a tecnologia de medição de compostos sulfúricos voláteis.

Bafômetro de mal-hálito II

Cozinheiro comida japonesa
restaurante no ramo de comida japonesa abre vaga 

para cozinheiro com experiência comprovada na cartei-
ra, que tenha trabalhado em cozinha japonesa. Salário a 
combinar, vale transporte e refeição no local. interessados 
devem enviar currículo no corpo do email para rhselecao-
curriculos@yahoo.com.br, no campo do assunto 'cozinheiro'.

Estagiário de tecnologia da informação
empresa no ramo de informática abre oportunidade 

para estagiário de suporte de tecnologia da informa-
ção com ensino médio ou cursando graduação em 
informática. receberá bolsa auxílio, auxílio refeição, 
alimentação e vale transporte. interessados devem en-
viar currículo para vaga_rhprev@yahoo.com.br.

Vaga para auxiliar na Tijuca
empresa localizada na tijuca abre vaga para auxiliar 

de almoxarifado com ensino médio completo, cursos na 
área e fácil acesso a tijuca. Salário a combinar, vale trans-
porte, assistência médica, refeição no local, e assistência 
odontológica. interessados devem enviar currículo no cor-
po do email para recruta.tijuca@yahoo.com.br.

Corte de gastos é o melhor caminho
uma pesquisa encomendada pela Fiesp e pelo 

ciesp à ipsos public affairs indica que 88% dos bra-
sileiros acreditam que o melhor caminho para o 
governo federal equilibrar seu orçamento é por 
meio do corte de gastos. Foram ouvidas 1.200 pes-
soas no brasil. 

Projeção para o país melhora
o FMi está um pouco menos pessimista em relação à econo-

mia brasileira. em relatório divulgado ontem, o fundo melhorou 
pela primeira vez, após cinco revisões para baixo, sua projeção 
para o pib do país este ano. a expectativa agora é que a econo-
mia brasileira ‘encolha’ 3,3% em 2016, ante uma queda de 3,8% 
estimada em abril.

Dólar opera em alta
o dólar operou em alta ontem, acompanhando os merca-

dos externos, com investidores evitando ativos de maior ris-
co após vários dias de tom positivo nos mercados globais. Às 
13h30, a moeda norte-amerciana subia 0,78%, vendida a r$ 
3,277, após fechar em queda nas 5 sessões anteriores e acu-
mular baixa de 1,76% no período.

Troca troca

RESTAURANTE

ALMOXARIFADO

CONTAS PÚBLICAS

MOEDA AMERICANA

Seriam árvores em Marte?

Bafômetro de mal-hálito
Seus problemas de mau-hálito acabaram! 

agora você pode descobrir se está com mau-
-hálito sem precisar torturar seu melhor amigo 
fazendo ele testar seu ‘bafo de onça’, e tam-
bém pode esquecer aquele velho truque de 
tampar a boca com a mão pra tentar desco-
brir a gravidade do seu 'bafão'.

INFORMáTICA

PIB

HypeScieNce

uma foto tirada pelo satélite da Nasa mostrou formações que seriam 
supostas 'árvores' no planeta vermelho. Mas não se engane: os supostos 
‘troncos de árvore’ que aparecem na imagem acima são, na verdade, 
grandes filetes de areia escura se espalhando por dunas em Marte. tirada 
em 2008 pela sonda espacial Mars reconnaissance orbiter, a foto mos-
tra uma região próxima ao pólo norte do planeta. as manchas azuis são 
acumulações de ‘gelo seco’ que se desmancharam por causa do sol.

No vale tudo 
o que tem de político fadado ao fracasso 

não está escrito em nenhum livro. deve ser por 
isso que muitos deles recorrem ao sobrenatu-
ral como forma de se fortalecer. e no vale-
-tudo, a fé pode ser exercitada na macumba, 
no protestantismo e até no catolicismo. 

Não se abala 
Quer um exemplo, nobre leitor? um preten-

so candidato à reeleição para vereador da-
qeuela cidade que é berço de uma grande 
escola de samba, utiliza de mandingas para 
continuar no cargo. No terreiro de umbanda, 
do qual é frequentador assíduo e não perde 
uma batida de tambor, o moço costuma fa-
zer 'trabalhos' de oferendas. 

É reza forte 
Mesmo não tendo uma atuação tão ex-

pressiva assim no legislativo, dizem que o tal 
político tem uma reza tão forte que ninguém 
consegue derrotá-lo nas urnas. até os compa-
nheiros de bancada, muitos dos quais, pseu-
dos amigos, ficam impressionados com a for-
ça do vereador, que teria o poder de levar 
tudo mundo na lábia. 

O infiltrado 
com capacidade para transitar facilmente 

pelos corredores da política e de órgãos pú-
blicos da baixada, um pastor que sonha em 
alcançar a graça de ser eleito deputado, vol-
tou à cena. de caráter duvidoso e metido a 
falastrão, o religioso quer tentar, mais uma vez, 
sair vitorioso nas urnas. 

Pires na mão 
Segundo corre na boca miúda, ele já es-

taria planejando sair com um pires na mão e 
pedir apoio financeiro para sua campanha. 
e pelo visto vai ser difícil conseguir arrancar 
cash dos políticos, já que a fama do rapaz 
está no vermelho. 



Condenação em segunda instância 
impede Dumay de assumir cargo
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
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Câmara muniCipal de belford roxo

 Revogação 

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Câmara aprova uso para todos os brasileiros. Estatuto do Desarmamento 
estabelece que é preciso que o solicitante justifique a necessidade de porte.

Ministro liberou aplicativo

Agentes do Bope apreendem farto armamento que estava em poder de traficantes

Inelegível, Dumay responde a 14 ações de improbidade

reprodução

divulgação
reprodução

Governo do RJ chegou a apresentar proposta de mudança 
em agosto do ano 

passado, o governo 
do rio apresentou à 
bancada fluminense 
do congresso uma 

o texto do pro-
jeto que revo-
ga o estatuto 

do desarmamento foi 
aprovado pela câ-
mara dos deputados 
por 129 votos a favor 
e 8 votos contra e as-
segura a todos os ci-
dadãos, a partir dos 
21 anos, o direito de 
possuir e portar armas 
para defesa própria e 
do patrimônio, bastan-
do cumprir e justificar 
requisitos legais.

também poderão 
andar armados de-
putados e senadores, 
além de pessoas que 
respondem a inquéri-

TRE-RJ suspende cerca de 300 
partidos nas eleições deste ano

o tribunal regional 
eleitoral do rio de Ja-
neiro (tre-rJ) determi-
nou a suspensão de 
cerca de 300 órgãos 
partidários, regionais 
e municipais, por não 
terem comunicado 
à Justiça eleitoral sua 
inscrição no cadastro 
Nacional de pessoas 
Jurídicas (cNpJ), con-
forme determina o ar-
tigo 35, § 9º, da reso-
lução tSe 23.465/2015. 
com a decisão, esses 
órgãos ficam impedi-
dos de lançar candi-

datos para as eleições 
de outubro, caso não 
supram a pendência 
até a data de realiza-
ção de suas conven-
ções partidárias. 

além de haver in-
formado previamente 
a todos os órgãos so-
bre a necessidade de 
comunicação de sua 
inscrição no cNpJ, a 
Justiça eleitoral en-
viou, em 21 de junho, 
ofício aos diretórios 
regionais do estado 
alertando-os sobre a 
necessidade de orien-

tarem os diretórios 
municipais que ainda 
não haviam declara-
do o número de cNpJ 
que o fizessem "com a 
maior brevidade pos-
sível, a fim de evitar 
a suspensão de suas 
anotações".
a inscrição no cNpJ é 
necessária para que 
os órgãos partidários 
possam proceder à 
abertura de conta 
bancária específica 
para movimentação 
de seus recursos finan-
ceiros.

o Ministério público 
do estado do rio de 
Janeiro (MprJ) infor-
mou na manhã de 
ontem em sua pági-
na na internet que o 
segundo colocado 
nas eleições de 2012 
em itatiaia, almir du-
may (pr), não poderá 
assumir a cadeira de 
prefeito mesmo que 
a liminar que man-
tém hoje luís carlos 
ypê (pp), no cargo 
seja derrubada.
Segundo a publica-
ção, dumay está ine-
legível por condena-
ção em 2ª instância 
em ação por impro-
bidade administrativa 
movida pelo MprJ. 
a informação é mais 
um capítulo do con-
turbado momento 
político que vive o 
município.
de acordo com a 
promotora da 198ª Ze, 
laura cristina Maia 
costa Ferreira, além 
da condenação por 
improbidade adminis-
trativa, almir dumay 
responde ainda a 
outras 14 ações pelo 
mesmo crime movi-
das pelo MprJ. “ele 
também é réu em 
ação eleitoral que 
possui decisão pela 
cassação de seu re-
gistro de candidatu-
ra e declaração de 

inelegibilidade”, infor-
mou a promotoria.

ACUSADO De 
IMPrOBIDADe

dumay foi condena-
do em 2014 por ato 
doloso de improbida-
de administrativa e 
teve seus direitos po-
líticos suspensos por 
sete anos e obrigado 
a ressarcir o erário no 
valor de r$ 100 mil por 
dano.  a condena-
ção está no acórdão 
da 10ª câmara cível 
do tribunal de Justiça 
(processo nº 0009260-
38.2009.8.19.0081). a 
decisão foi mantida 

pelo Superior tribu-
nal de Justiça (StJ), 
e aguarda apenas a 
apreciação de recur-
so extraordinário in-
terposto ao Supremo 
tribunal Federal para 
o trânsito em julgado.
o político também 
foi declarado inele-
gível por um período 
de oito anos a partir 
das eleições de 2012. 
uma ação movida 
pelo Mpe verificou 
uma série de irregula-
ridades na prestação 
de contas de dumay 
e de seu vice, edu-
ardo Kraucs nas elei-
ções daquele ano.

STF suspende decisão da Justiça 
do Rio que bloqueou WhatsApp

o presidente do Su-
premo tribunal Fede-
ral, ministro ricardo 
lewandowski, decidiu 
na tarde de ontem 
derrubar a decisão 
do tribunal de Justiça 
do rio de Janeiro que 
manteve o aplicativo 
bloqueado desde as 
14h.

Na decisão, de ca-
ráter liminar (provisó-
rio), lewandowski ana-
lisou ação impetrada 
pelo ppS (partido po-
pular Socialista), que 
recorreu ao Supremo 
para que fosse suspen-
sa imediatamente a 
ordem judicial da  2ª 

vara criminal da co-
marca de duque de 
caxias, do rio de Janei-
ro.

a decisão foi tomada 
por lewandowski por-
que ele é o ministro de 

plantão no recesso do 
Judiciário. o relator da 
ação do ppS é o minis-
tro luiz edson Fachin. 
após o recesso, Fa-
chin poderá reavaliar 
o caso ou levar a ação 
para decisão do plená-
rio do Supremo.

agora, o Supremo 
vai notificar a Justiça 
do rio de Janeiro sobre 
o restabelecimento do 
serviço. Não há previ-
são de quanto levará 
para o aplicativo voltar 
a funcionar. Mas, por 
volta das 17h50, usuá-
rios de São paulo já re-
latavam que o serviço 
tinha voltado a operar.

Deputados liberam arma pra geral
to policial ou processo 
criminal. a concessão 
para compra de ar-
mas e porte de arma 
de fogo reduz de 25 
anos para 21 anos. o 
estatuto estabelece 
que é preciso que o 
interessado justifique 
a necessidade de ter 
uma arma de fogo, 
e que o pedido será 
analisado pelas autori-
dades e pode ser ne-
gado.

entretato, o texto 
aprovado, que proí-
be porte de arma de 
forma ostensiva, é um 
substitutivo do relator, 
deputado laudivio 
carvalho (pMdb-Mg), 
para o projeto de lei 

3722/12 e outros 47 
projetos apensados. 

existem vários tipos de 
licença, como licen-

ça funcional, pessoal, 
licença para o porte 

rural e a licença de 
atirador e caçador. es-
sas licenças são pesso-
ais e válidas em todo 
o território nacional 
pelo prazo de 10 anos. 
a ressalva da medida 
é que o porte seja re-
novado a cada três 
anos.

para o deputado 
Sarney Filho (pv-Ma), 
facilitar o porte de 
arma é incentivar a 
violência. “a arma é 
a expressão maior da 
violência. Não vejo 
como fazer a defesa 
dos cidadãos ao di-
zer que com a arma 
eles se tornarão mais 
tranquilos. bala chama 
bala, arma chama 
violência”.

eventual mudança do 
estatuto do desarma-
mento. entre as novas 
regras descritas pelo 
secretário de Seguran-

ça, José Mariano bel-
trame, está o aumento 
da pena para o porte 
de arma de uso restrito, 
de seis para oito anos 

de prisão. aquisição, 
fornecimento ou trans-
porte de granadas ou 
explosivos passariam a 
ser punidos com seis a 

12 anos de prisão. o do-
cumento deverá propôr 
ainda que o uso de ar-
mas de brinquedo e si-
mulacros capazes de 

atemorizar vítimas du-
rante a prática de um 
crime seja penalizada 
com até três anos de 
detenção.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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o presidente do Supremo tribunal 
Federal (StF), ricardo lewandowski, 
determinou na última segunda-feira 
que a união libere r$ 237 milhões que 
foram retidos nas contas do estado do 
rio de Janeiro. 

o instituto de He-
matologia do esta-
do do rio de Janeiro 
(Hemorio) começou 
ontem a usar uma 
técnica que aumen-
ta a segurança do 
sangue para quem 
vai receber transfu-
são durante a reali-
zação da olimpíada. 

o deputado Nelson 
gonçalves, que pre-
sidiu a sessão, disse 
que esse transporte 
vai desafogar o trânsi-
to nas rodovias. “Hoje 
iniciamos a batalha 
para retomada do 
trem de passageiros e 
turistas na região Sul 
do rJ. 

o Hemorio já recebeu os kits para fazer a inativação 
de patógenos no sangue doado. com eles, as bolsas de 
plaqueta e de plasma vão passar por um procedimen-
to que elimina vírus, bactérias, fungos e protozoários.

a passarela conhecida como ‘caracol’, no centro 
de Nova iguaçu, ficou mais perigosa. Quem passa por 
ela corre o risco de ser abordado por bandos de dro-
gados e até moradores de rua, que pedem dinheiro. 

Desafogar trânsito Nova técnica

Nova técnica II Perigoso

Eles disseram... nós publicamos!
“Como antes, milhões de pessoas estão separadas de seus amigos, famílias, clientes e colegas hoje, 

simplesmente porque estão pedindo informações que não temos.” presidente-executivo do Whatsapp, 
Jan Koum, que usou sua conta no Facebook para criticar o novo bloqueio do aplicativo no brasil. 

por indisponibilidade de acesso ao site 
www.tjrj.jus.br, causada por um problema 
no banco de dados do portal, a Justiça 
do rio suspendeu ontem os prazos pro-
cessuais no 1º e 2º graus em todo o esta-
do. 

um encontro entre a prefeita de cam-
pos, rosinha garotinho, e o governador 
Francisco dornelles resultou na viabiliza-
ção de ações para reduzir a criminalida-
de no município. o objetivo é a criação 
de parcerias. 

direto ao poNto

Mais uma vez a Justiça do rio determinou o 
bloqueio do whatsapp. a falta do aplicativo de 
troca de mensagens instantâneas, que se trans-
formou numa das maiores ferramentas do admi-
rável mundo novo, parece transformar a vida das 
pessoas num caos ante a necessidade e depen-
dência tecnológica tão importantes nos dias de 
hoje. com um mundo cada vez mais virtual, está 
próximo o dia em que o homem não irá resistir ao 
colapso da era moderna. 

Plataforma Processos sociais ‘Barrinha’ 
a plataforma Juventude Segu-

ra, que tem como objetivo pro-
mover políticas de segurança 
que garantam os direitos sociais 
e combatam os índices de mor-
talidade e apreensão dos jovens, 
será lançada hoje, às 13h30, em 
cerimônia na alerj. 

a iniciativa, da Secretaria de 
estado de Segurança do rio de 
Janeiro (SeSeg), reunirá cerca de 
40 jovens que atuam em projetos 
sociais e contará com a presen-
ça do secretário de Segurança 
do rio de Janeiro, José Mariano 
beltrame.

a reativação da linha férrea 
entre Japeri e barra do piraí, co-
nhecida como ‘barrinha’, foi a 
pauta defendida em audiência 
realizada na segunda-feira pela 
comissão de turismo e pelas co-
missões especiais do Sul Flumi-
nense na alerj. 

Suspensos

Segurança 
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BRASÍLIA
o presidente em exer-

cício, Michel temer, deve 
lançar nas próximas se-
manas um projeto nacio-
nal de reforma de habita-
ções populares, que deve 
atingir, em dois anos, 1 
milhão de residências. 
o ministro das cidades, 
bruno araújo, conversou 
ontem com temer sobre 
o programa e os dois de-
vem voltar a analisar o 
tema até o final do mês 
para definir os detalhes e 
o nome do projeto.

a ideia é a concessão 
de r$ 5 mil por unidade 
que seria repassado para 
a dona de casa definir 

cinco unidades do restaurante ci-
dadão fecharam as portas por falta 
de pagamento do governo aos gesto-
res do serviço. ao todo servem diaria-
mente 12 mil refeições. a dívida com 
as empresas chega a r$ 31,5 milhões. 

O mundo do whatsapp às escuras 

no é de que esse proje-
to terá uma aceitação 
grande das comunida-
des por manter os mora-
dores em seus locais de 
origem.

está confirmada 
para o próximo 

domingo a reapli-
cação da prova 
objetiva aos candi-
datos que se inscre-
veram no concurso 
público realizado 
pela Secretaria de 
educação de Mes-
quita que foram 
submetidos ao tes-
te na tarde do dia 
22 de maio. o novo 
exame é para os 
candidatos que 
concorrem aos car-
gos de professor ii 
- anos iniciais, pro-
fessor ii - educação 
especial, Secretário 
escolar, professor i. 
a prova foi remar-

Domingo é dia de 
prova em Mesquita

cada devido à anu-
lação provocada 
pelas reclamações 
dos inscritos e de 
uma representação 
feita ao Ministério 
público, que rece-
beu várias denún-
cias de candidatos 
apontando supos-
tas irregularidades. 
de acordo com o 
novo cronograma, 
os gabaritos preli-
minares serão divul-
gados dia 26, prazo 
para interposição 
de recursos contra 
as questões das pro-
vas foi limitado ao 
dia 28 e o resultado 
final será divulgado 
no dia 30 de agosto.

Japeri estabelece diálogo para regularizar o trabalho dos sucateiros
orgaNiZaNdo eStruturaS

Os sucateiros além de trabalharem para o seu sustento são fontes de empregabilidade

Projeto para 1 Mi de casas

Município investe no desenvolvimento e formalização de micro empreendedores na cidade.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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Temer lança projeto de moradias
reprodução

Dia 30 de agosto será divulgado resultado final

divulgação

capacidade de se 
reinventar e supe-
rar momentos di-

fíceis são especialidades 
do povo brasileiro. assim 
é o cidadão japeriense, 
que em meio à crise não 
fica parado esperando 
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em meio a campa-
nhas da cedae para 
evitar o desperdício de 
água, o que não faltam 
são moradores colo-
cando a boca no trom-
bone para reclamar do 
descaso da compa-
nhia. em São João de 
Meriti, por exemplo, a 
cena se repete. Na rua 
estudante eliane cas-
tanheira, no Morro do 
carrapato, o aguacei-
ro provocado por uma 
tubulação quebrada 
transformou esse trecho 
da comunidade em um 
enornme lamaçal. 

WaNderSoN de oliveira

que um milagre aconte-
ça, ele arregaça as man-
gas e vai à luta. diante 
deste cenário, a prefeitu-
ra de Japeri, por meio da 

Secretaria do ambiente e 
desenvolvimento Susten-
tável (SeMadeS), acredi-
ta, incentiva e se coloca 
à disposição para os mi-
cros empreendedores da 
cidade. em reunião reali-
zada na última segunda-
-feira, com um grupo de 
sucateiros no prédio da 
secretaria, a equipe do 
poder executivo, debateu 
assuntos de extrema im-
portância como orientar 
estes trabalhadores a te-
rem seus estabelecimen-
tos regularizados dentro 
das normas previstas em 
lei.

DeSAFIOS
Há um número cada 

vez maior de pessoas que 
investem em seus próprios 

negócios dentro da ci-
dade, para driblar o mo-
mento econômico difícil 
em que o país atravessa. 
com o alto índice de de-
semprego a nível nacio-
nal, Japeri na contramão 
da crise, vem realizando 
um trabalho constante 
para que possa diminuir 
ao máximo possível o im-
pacto negativo deste ce-
nário na vida dos nossos 
munícipes. os sucateiros 
do município além de tra-
balharem para o susten-
to próprio são fontes de 
empregabilidade, assim 
como contribuem para 
diminuição de descarte 
de diversos materiais re-
cicláveis em locais impró-
prios.

para melhor atender 

a estas dezenas de tra-
balhadores a equipe do 
poder executivo, repre-
sentados pela SeMadeS, 
Secretaria de Fazenda 
(SeMFa) e Secretaria de 
Saúde (SeMuS), juntas es-
tão formando uma equi-
pe de trabalho com o 
objetivo de orientar como 
estes micros empresários 
podem ter seus estabele-
cimentos funcionando de 
acordo com os órgãos 
competentes que regula-
mentam este segmento, 
como diminuir o impac-
to ambiental através do 
despejo de resíduos irre-
gulares no solo e como 
prevenir focos de doen-
ças como a dengue, lep-
tospirose e como poder 
aumentar o faturamento.

as prioridades da reforma, 
como teto, saneamento 
interno, ampliação da resi-
dência entre outros.

pela proposta em discus-
são, cada dona de casa 
definiria como será gasto o 
orçamento em compra de 
material e contratação de 
mão de obra.

a ideia do Ministério das 
cidades é de estimular mu-
tirões em várias comunida-
des para diminuir gastos 
com mão de obra nas re-
formas. também está sendo 
analisado o melhor método 
de fiscalização para evitar 
desvios no programa de re-
formas.

a avaliação no gover-
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Mascarados tentam invadir Alerj
Sessão foi suspensa e seguranças usaram spray de pimenta para dispersar grupo que 
‘armou’ confusão na porta do Palácio Tiradentes. Votação da proposta da LDO foi adiada.

Antonio Carlos
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a sessão de ontem 
da assembleia 
legislativa do rio 

(alerj) foi suspensa por 
causa de uma confusão 
na porta do palácio ti-
radentes, que obrigou 
os seguranças da casa 
a usar spray de pimenta 
para dispersar um grupo 
de mascarados que ten-
tava invadir o plenário. 

o batalhão de cho-
que da polícia Militar foi 
chamado para conter 
o tumulto que interditou 
a rua primeiro de Mar-
ço, no centro do rio. 
Segundo informações, 
cerca de 20 servido-
res públicos do estado 
que acompanhavam 
a sessão iniciaram um 
coro de ‘libera’, para 
que fosse autorizada a 
entrada dos manifes-
tantes. o presidente da 

Manifestantes tentam invadir o Palácio Tiradentes, sede da Alerj, no Centro

Carcaça de carro queimado no Subúrbio carioca

Luiz roberto (d) mergulhou no mar de Copa e sumiu

NicoláS SatriaNo/g1

JaNaíNa carvalHo/g1
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Trânsito ficou bloqueado
por causa do tumul-

to, a sessão votaria a 
proposta de lei de 
diretrizes orçamen-
tárias (ldo) enviada 
pelo governo do es-
tado. de acordo com 
o deputado luiz pau-
lo (pSdb), não haveria 
como aprovar o pro-

jeto devido às emendas 
que foram apresenta-
das pelos parlamentares 
e que devem ser apre-
ciadas pelas comissões 
antes da votação em 
plenário.

após a suspensão dos 
trabalhos, os servidores 
que acompanhavam 

a sessão se juntaram 
aos mascarados e 
bloquearam o trânsi-
to. agentes da cet-
-rio desviaram o fluxo 
de veículos já a partir 
da avenida presidente 
antônio carlos, na di-
reção da avenida al-
mirante barroso.

Vândalos queimam carros na Zona Norte 

Equipe busca lutador que sumiu no mar PRF faz Operação Cinturão na Dutra 

DAS prende dois por sequestro 

a polícia rodoviária 
Federal (prF) realiza a 
operação cinturão de 
policiamento e Fiscali-
zação divisas (cpFd) ou 
cinturão de divisas des-
de o último domingo. 
o objetivo da ação é 
reforçar o policiamento 
e a segurança das áre-
as que fazem divisas do 
estado. 

a ação é um dos 
braços da operação 
olimpíadas que ocor-
rerá em toda a região 
durante o período de 
realização dos Jogos 
olímpicos. Na manhã 
da última segunda-fei-
ra, os agentes prende-
ram em flagrante três 
suspeitos que estavam 
em um carro onde fo-
ram encontrados um 
revolver calibre 38 com 
numeração raspada e 
munições.

a abordagem acon-
teceu no km 326 da via 
dutra, na altura de ita-
tiaia, por volta das 10 

dois autores de 
um sequestro ocor-
rido na última sex-
ta-feira foram pre-
sos por policiais da 
delegacia anti-se-
questro (daS), no 
início da noite da 
última segunda-fei-
ra. um dos suspeitos 
é policial militar do 
14º bpM (bangu). 
Já o outro teria en-
volvimento com a 
milícia de campo 
grande, na Zona 
oeste do rio. 

lotado no bata-
lhão de bangu, da-
niel de Jesus ger-
vazoni, de 41 anos, 
e bruno Farias de 
Souza foram de-
tidos no aeropor-
to Santos dumont, 
onde pegariam o 
dinheiro do resgate 
com a família das 
vítimas.

o delegado edu-
ardo Jorge coor-

horas. os policiais rodoviá-
rios abordaram um veículo 
Ford/Fiesta com placa de 
taubaté/Sp, onde esta-
vam os três homens, entre 
eles, um motorista de 37 
anos, além dos passagei-
ros, com idades de 36 e 
29 anos. “ao revistarmos o 
porta-malas do veículo en-
contramos, enrolado em 
um saco plástico e den-
tro de uma mochila, um 
revólver calibre 38 com 
numeração suprimida e 
duas munições intactas”, 
contou um dos agentes. o 

trio contou aos policiais 
rodoviários que trabalha 
em uma construtora e 
estava indo de taubaté 
para Juiz de Fora (Mg), 
onde trabalhariam. em-
bora o passageiro de 
29 anos tenha assumido 
que a arma lhe perten-
cia, os agentes deram 
voz de prisão para os 
três homens e a ocor-
rência foi encaminhada 
para a 99ª delegacia le-
gal de polícia civil, onde 
foi feito o flagrante por 
porte ilegal de arma.

Agentes encontraram um revólver calibre 38 e munições

divulgação

casa, deputado Jorge 
picciani (pMdb), orde-
nou que os seguranças 
esvaziassem as galerias 
e interrompeu as vota-
ções até que o tumulto 
fosse resolvido. por mais 
de meia hora a equipe 
de segurança impediu 
qualquer pessoa de en-
trar ou sair do palácio. 
até os jornalistas que 
cobriam a confusão fo-
ram barrados na entra-
da do palácio.

os incêndios de nove 
carros ocorridos na ti-
juca, Zona Norte do 
rio, na noite da última 
segunda-feira, foram 
atos de vandalismo. Foi 
o que constatou on-
tem o delegado da 19ª 
dp (tijuca), celso ribei-
ro, acrescentando que 
apenas a perícia vai 
apontar a motivação.

Segundo ele, as 
equipes estão na rua 
para identificar pos-
síveis testemunhas e 
confirmar se todos os 
donos dos veículos fo-
ram ouvidos. “temos in-
formação de que seria 
uma moto com dois 
ocupantes, mas já sur-
giu outra informação 
que teria outro carro 
envolvido nos ataques. 
então, só as imagens 
para comprovar o que 
aconteceu de fato”, 
afirmou. 

os veículos foram 

incendiados em dife-
rentes ruas do bairro. 
todas as vias ficam 
a menos de 500 me-
tros da rua conde de 
bonfim, uma das prin-
cipais do bairro. Foram 
dois veículos queima-
dos na rua guajara-
tuba, às 22h40; quatro 
na rua 18 de outubro, 
às 23h30; dois na rua 
Mário de alencar, 1h10 
e um na rua João al-
fredo às 4h16.

bombeiros do quar-
tel do bairro foram 
acionados por volta 
das 22h40. de acordo 
com a corporação, 
ninguém ficou ferido. 
os donos dos carros 
ficaram em estado de 
choque e usaram bal-
des para tentar con-
trolar o fogo, mas não 
conseguiram.

uma das vítimas dos 
criminosos, que teve o 
carro roubado, tinha 

acabado de chegar 
com o filho recém-
-nascido do médico 
e foi avisado por uma 
vizinha de que o veí-
culo estava pegando 
fogo, na rua João al-
fredo. “os bombeiros 
já estavam no local 
tentando apagar. Me 
senti até aliviado de 
não estar com meu fi-

lho no carro. Nem sei 
o que faria”, afirmou o 
auxiliar administrativo 
Júlio cezar oliva bro-
chado, que acredita 
que o carro tenha tido 
perda total. Segundo 
o corpo de bombei-
ros, dois ocupantes 
de uma motocicleta 
teriam colocado fogo 
nos veículos.

pelo segundo dia 
consecutivo, equipes 
de resgate do corpo 
de bombeiros do rio 
de Janeiro realizaram 
buscas pelo lutador 
brasiliense de jiu-jitsu 
luiz roberto costa, de 

31 anos, que está de-
saparecido desde a 
tarde da última segun-
da, quando mergulhou 
no no mar em copa-
cabana, na Zona Sul 
do rio. 

de acordo com in-

formações de ami-
gos, o atleta viajou 
ao rio para participar 
de uma competição. 
bombeiros fizeram bus-
cas com moto aquáti-
ca, helicóptero e mer-
gulhadores para tentar 
encontrar o lutador. 
a ressaca dificultou o 
trabalho.

até o fechamen-
to desta edição, os 
bombeiros não con-
firmavam a morte do 
atleta e continuavam 
as buscas na região. 
antes mesmo do fim 
da operação, a Fede-
ração brasiliense de 
Jiu-Jitsu publicou ‘nota 
de luto” em uma rede 
social. No texto, a insti-
tuição lamenta a “per-
da” de um “atleta de 
grande importância”. 
No perfil de costa na 
mesma rede social, 
amigos e colegas de 
luta também deixaram 
mensagens de luto.

denou a ação que 
resgatou as duas ví-
timas do sequestro, 
que estavam em 
um contêiner na Fa-
vela da carobinha, 
em campo gran-
de. uma delas foi 
baleada e socorri-
da para um hospi-
tal. o titular da di-
visão antisequestro, 
cláudio góis, expli-
cou que o resgate 
era inicialmente de 
r$ 500 mil, mas que 
chegou a r$ 300 
mil.

“pedimos que a 
família parasse de 
arrecadar o dinhei-
ro, cerca de r$ 100 
mil”, explicou o de-
legado, informando 
ainda que as duas 
vítimas seriam em-
presários no ramo 
de eventos e foram 
rendidas no carro 
próximo ao clube 
anchieta. 
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Homem mata mulher e depois 
dá tiro na cabeça em Caxias

Policial reformado é morto com tiros 
um policial mili-

tar reformado, de 48 
anos, foi morto a tiros 
dentro de um restau-
rante localizado na 
avenida roberto ca-
melier, no bairro do 
Jurunas, em belém, 
na tarde do último sá-
bado. a polícia Militar 
informou que a vítima 
identificada como 
odileno pinto prado, 
conhecido popular-
mente como cabo 
leno, estava com-
prando comida em 
um estabelecimento 
comercial que vende 
frango assado quan-
do foi surpreendido 
por dois tiros nas cos-
tas. Segundo informa-
ções, após os disparos 
os criminosos empre-
enderam fuga em um 
carro tomando rumo 
até então ignorado. 
o policial reformado 

ainda foi socorrido ao 
pronto Socorro Muni-
cipal, mas não resistiu 
aos ferimentos e aca-
bou morrendo na uni-
dade médica. ainda 
segundo a pM, já que 
nada foi levado pelos 
assassinos, o crime tem 
características de exe-
cução. posteriormente 

o carro que os crimi-
nosos utilizaram foi 
encontrado abando-
nado na passagem 
Santa clara. o caso 
está sendo investiga-
do pela divisão es-
pecial de Homicídios 
que trabalha na ten-
tativa de identificar os 
autores do crime.

Odileno Prado comprava comida quando foi morto

Leandro e Thaise estavam em um dos quartos do Motel

Ele manteve a esposa e o filho de 10 anos como reféns numa casa no Parque Paulista. 

terminou em tragé-
dia a briga de um 
casal numa resi-

dência na rua aiala, 
no parque paulista, na 
manhã de ontem, em 
duque de caxias. antô-
nio paes da Silva, de 50 
anos, matou a mulher 
e depois tirou a própria 
vida. antes, ele mante-
ve a esposa e o filho de 
10 anos reféns. o meni-
no presenciou toda a 
cena. 

de acordo com infor-
mações apuradas pela 
polícia civil, a confusão 
foi por volta das 8h50 

quando o casal come-
çou uma discussão. em 
seguida, antônio pegou 
a arma e atirou contra 
a esposa. Nesse mo-
mento, segundo relatos 
de vizinhos, a polícia foi 
chamada. depois de 
intensa negociação, os 
militares do 15º bpM (du-
que de caxias) conse-
guiram a libertação da 
criança, que foi levada 
em estado de choque 
para parque equitativa, 
em Santa cruz da Serra. 

TeNTATIVA PArA 
CONVeNCer ASSASSINO 

os agentes ainda fi-
zeram uma tentativa 

de convencer antônio 
a se render. entretanto, 
ele resistiu e pediu para 
que “cuidassem do filho 
do casal” e depois ati-
rou na própria cabeça. 
Moradores contaram 
que antônio não tinha 
precedentes criminais e 
gostava de beber nos 
fins de semana. ainda 
de acordo com eles, 
o casal se relacionava 
bem entre si e com a vi-
zinhança e estava casa-
do há 10 anos.

a delegacia de Ho-
micídios da baixada 
(dHbF) foi acionada 
para realizar a perícia 
e investigará as causas 

do crime. a identidade 
de ambos ainda não foi 
divulgada. 

a arma usada pelo 
homem era um revólver 
calibre 38 e também foi 

encontrada na casa 
uma espingarda de 
chumbinho.

Policiais do Batalhão de Caxias tentaram convencer homem a se entregar, ele se matou

Nicolas Labre foi resgatado do Souza Aguiar por comparsas
Marco Antonio de Oliveira com o tio José Carlos

um mês depois do 
resgate de Nicolas la-
bre pereira de Jesus 
do Hospital Municipal 
Souza aguiar, no cen-
tro do rio, o trafican-
te continua foragido. 
conhecido como 
Fat Family, ele tem 
28 anos, 140 quilos e 
fugiu com uma bala 
alojada no rosto. 

a polícia realiza me-
gaoperações em di-
versas comunidades e 
não consegue locali-
zar o bandido. o dele-
gado Fábio cardoso, 
titular da divisão de 
Homicídios, disse que 
imagens das câme-
ras de segurança do 
hospital, que pode-
riam ajudar na identi-
ficação dos bandidos 
envolvidos no resga-
te, pouco auxiliaram 
as investigações. o 
vídeo mostra cinco 
criminosos, usando 
toucas, libertando o 
homem e correndo 
pelos corredores do 
local, que é referên-
cia para atendimen-

Buscas por ‘Fat Family’ completa um mês 

Quarteto roda em motel por roubo de carro

to na olimpíada nas 
regiões do centro e 
parte da Zona Norte.

“como não mos-
tram os rostos dos 
bandidos, não con-
tribuíram muito. Nas 
imagens, só Fat Fami-
ly aparece sem tou-
ca. e, diga-se de pas-
sagem, parece estar 
bem, porque é um 
dos que mais correm 
e ainda coordena o 
caminho a ser segui-
do pelo grupo. ainda 
estamos investigando 
o caso e não é possí-
vel dar detalhes para 
não prejudicar o tra-

balho”, disse o dele-
gado.

durante o resgate, 
houve troca de tiros 
entre os cerca de 25 
criminosos e um pM 
que, fora de serviço, 
levava um amigo aci-
dentado para atendi-
mento médico. ronal-
do luiz de Souza, de 
35 anos, foi baleado 
e morreu no local. o 
policial Fábio Ferrei-
ra ficou ferido, assim 
como um funcionário 
do Souza aguiar, Júlio 
césar dos Santos, téc-
nico em enfermagem.

a polícia chegou a 

informar que esteve 
muito perto de pren-
der Fat Family duran-
te operação na fave-
la Nova Holanda, no 
complexo da Maré, 
Zona Norte, em uma 
ação no dia 24. inves-
tigadores localizaram 
o esconderijo do trafi-
cante, mas ele conse-
guiu escapar.

de acordo com re-
portagem da Folha 
de São paulo, com os 
sucessivos fracassos, a 
polícia Militar reduziu 
as buscas ao bandido. 
a corporação infor-
mou que, entre os dias 
20 e 24 de junho, reali-
zou operações com o 
objetivo de recapturar 
Fat Family em 50 fave-
las da região metropo-
litana do rio. após 25 
de junho, “o objetivo 
das operações voltou 
a ser prender bandi-
dos que cometem cri-
mes de latrocínio con-
tra policiais militares e 
cidadãos do rio”, in-
formou a corporação 
em nota.

Mandante do ataque contra 
o prefeito de Paraty é preso

o homem aponta-
do como um dos man-
dantes do crime de 
tentativa de homicídio 
contra o atual prefeito 
de parati, carlos José 
gama Miranda, foi 
preso ontem em uma 
pousada, no bairro 
pontal, em parati. Mar-
co antônio de oliveira 
porto que foi preso em 
uma pousada, no bair-
ro pontal, em parati, 
teria cometido o crime 
em 19 de maio do ano 
passado, 

Na época do ocorri-
do, carlos José saía da 
sede da prefeitura, na 
companhia de Sérgio 

Miranda Silva, por vol-
ta das 19h, quando foi 
alvejado por pelo me-
nos dois tiros. o prefei-
to, mesmo atingido na 
cabeça, sobreviveu 
após ser socorrido de 
imediato. Sérgio tam-
bém ficou ferido na 
mesma ação e sobre-
viveu.

durante as investiga-
ções conduzidas pela 
delegacia de Homicí-
dios da baixada Flumi-
nense (dHbF) também 
foram indiciados pelo 
crime os coautores 
José carlos godoy bus-
tamante, Jorge porto 
Junior e glicério porto.

policiais da 74ª dp 
(alcântara) flagraram 
dois casais dentro de 
um motel, no bairro ar-
senal, em São gonçalo, 
na manhã de ontem, 
após os agentes rece-
berem uma denúncia 
de que um Honda city, 
roubado na noite ante-
rior, em Maricá, foi visto 
entrando no local às 
margens da rJ-106.

de acordo com o 
delegado adriano 
França, titular da uni-
dade, ao chegar no 
local, os policiais veri-
ficaram a planilha de 
entrada e encontra-
ram o veículo no apar-
tamento número 35. os 
ocupantes do quarto, 
um adolescente, de 16 
anos, e amanda alvim 
da Silva, 20, foram de-
tidos. depois de nova 
análise no documento 
da entrada dos carros, 
os agentes encontra-
ram um renault San-

dero, roubado no últi-
mo dia 15, na área da 
distrital, que estava no 
apartamento 36 em, 
poder de leandro pin-
to da rocha, 23, e thai-
se araújo de Moraes, 
21, que também foram 
presos.

“a vítima do roubo 
do veíciulo Honda city 
reconheceu o adoles-
cente e leandro como 
participantes do roubo. 
Há informações que os 

dois estejam pratican-
do diversos roubos na 
região de Maricá”, dis-
se o delegado. 

o adolescente foi 
autuado pelo crime de 
roubo e leandro vai 
responder pelo mes-
mo delito e recepta-
ção. as duas mulheres 
foram autuadas por 
receptação e tiveram 
fiança arbitrada, mas 
como não pagaram a 
quantia permanecem 

divulgação/polícia civil
reprodução/plaNtão policial

reprodução

reprodução/WHatSapp

reprodução
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Trabalho: tudo indica 
que conseguirá sucesso 
profissional na sua 
carreira. Pois, dias 
excelentes estão vindo 
aí! Prepare-se para o 

melhor: Amor: Hoje é preciso ficar 
alerta à vida espiritual. Você pode 
estar precisando de uma ajuda do 
céu. Conecte-se com oração. 

Áries

Trabalho: a semana 
vindoura vai exigir de 
você muito empenho para 
concretizar suas tarefas. 
Pois, tudo seguirá num 
ritmo lento. Amor: clima 

de muita confiança. Entrega total de 
sentimentos e sinceridade no amor. Esse 
é o seu panorama amoroso. Cor: azul-
celeste.

Touro

Trabalho: você 
deverá iniciar bem 
o dia de amanhã. 
Pois, os astros 
prometem sucesso 
em sua atividade. 
Ainda lhe sobrará 

tempo para cuidar da sua vida 
social. Amor: o excesso de 
ciúme geralmente resulta em 
aborrecimentos. Deixe-o distante 
do seu relacionamento.

Gêmeos

Trabalho: a vindoura 
semana será muito 
boa para concretizar 
mudanças iniciadas 
recentemente. A sua 
atividade merece maior 

atenção para acompanhar o ritmo 
do progresso. Amor: acredite na 
possibilidade de um novo romance e 
desta vez duradouro.

Câncer

Trabalho: nestes 
dias, não bastarão só 
criatividade para dar 
andamento ao seu 
trabalho. Será preciso 
também, perseverança. 
Ela alavancará o 

seu serviço. Amor: a lunação 
traz compreensão e mais alegria 
no relacionamento amoroso e 
também, muita curiosidade.

Leão

Trabalho: Use o poder 
da mente e pense 
positivo para sua 
iniciativa dar certo. 
Para chegar onde 
deseja será necessário 

dar o primeiro passo e o resto fluirá 
naturalmente. Amor: exercite a 
generosidade e melhore o convívio 
familiar e social. Boas surpresas 
amorosas. 

Virgem

Trabalho: nestes 
dias, o seu senso 
empreendedor estará 
nas alturas. Os astros 
soprarão a seu favor. 
Poderá fazer bons 
negócios sem ter que 

fazer muita força. Amor: hoje você 
vive um dia de conversas profundas 
com seus familiares. A paz estará 
presente. 

Libra

Trabalho: nessa fase, 
você tende a dar 
mais atenção aos 
assuntos profissionais. 
Então, prepare-se, 
pois problemas não 

faltarão no seu ambiente de trabalho. 
Você terá que ser flexível para se 
entender com os colegas. Amor: dias 
felizes ao lado da pessoa querida. 

Escorpião

Trabalho: seus talentos 
estão em evidência e 
na próxima semana 
terá oportunidade 
de aproveitá-los 
para melhorar muito 

o seu serviço. Qualidade e 
originalidade não faltarão. Amor: 
momento ideal para se divertir. 
Leve a pessoa amada para um 
marcante passeio. 

Sagitário

Trabalho: não tenha 
tanta ambição. 
Nem sempre o que 
queremos é o que 
precisamos. Às 

vezes, o que precisamos, para 
nosso bem, é não ter aquilo 
que pedimos. Então, procure se 
contentar com o que tem. Amor: 
sua animação contagiará as 
pessoas ao seu redor. 

Capricórnio

Trabalho: conselhos 
de pessoas 
experientes podem 
fazer muito por 
você. A fase 
promete muito 

sucesso na sua vida profissional 
desde que você coopere com sua 
dedicação. Amor: sinceridade 
e cumplicidade juntas fazem 
maravilhas nos relacionamentos 
amorosos. 

Aquário

Trabalho: a lunação 

incentiva você a 

experimentar coisas 

novas. Você está sendo 

instado a colocar em 

prática suas ideias. Amor: A energia 

divina precisa de um receptor. Por 

isso, tome cuidado com o que quer 

porque pode acontecer de você 

receber. Peça só amor!          

Peixes
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PORTARIA Nº 2308 DE 06 DE JULHO DE 2016

Nomeia membros da comissão 
de Gestão de contratos e dá 
outras providências.

O Prefeito em Exercício do Município de Porto Real/RJ – josé roberto 
Pereira da Silva, no uso das atribuições legais e de acordo com a lei Municipal nº 
502 de 24/03/2014. 

RESOLVE:

Art.1º Nomear os seguintes integrantes que constituirão a comissão Permanente 
de Gestão contratual:

Segmento de 
atuação

Nomes dos Servidores - Matrícula função

Gestor de 
administração

hugo leonardo carvalho dos Santos – 
5359

Presidente

Gestor de 
administração

leonardo Medeiros couto – 6770 Membro

Gestor de 
administração

irton Marcos da Silva - 918 Membro

Gestor de 
administração

Élida da Silva alves - 7840 Membro

Gestor de 
informática

ramon esteves torres – 7790 Presidente

Gestor de 
informática

joao augusto carvalho da Silva - 5515 Membro

Gestor de 
informática

Victor hugo carvalho dos Santos - 7839 Membro

Gestor de 
informática

Marco cesar lemos da Silva - 5683 Membro

Gestor de obras Graziela de oliveira fonseca - 7881 Presidente

Gestor de obras edson Gomes da Silva - 7892 Membro

Gestor de obras jorge aloisio Maurício - 5404 Membro

Gestor de obras Marcio jose de oliveira lopes - 5189 Membro

Art.2º - revogadas disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

revogação de ato de dispensa de licitação

Processo nº 120/2016 – fMS

dispensa nº 007/2016 - fMS

o fundo Municipal de Saúde, com amparo do artigo 49 da lei 8.666/93, torna 
pública a revogação do ato de dispensa de licitação nº 007/2016 – fMS, motivada 
por razões de interesse público. objeto: contratação de empresa especializada em 
controle de radiação ionizante, através de dosímetro para os equipamentos de raio 
X do centro de especialidades odontológicas, hospital Municipal São francisco de 
assis, centro de diagnóstico, unidades de Saúde da família e Policlínicos.

    Porto real, 18 de julho de 2016.

Fabio Schneider
SecretÁrio MuNiciPal de SaÚde

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016-FMS.

oBjeto: aquisição de Medicamentos. retirada do edital em horário comercial. 
local: departamento de licitações do fundo Municipal de Saúde de Porto real 
localizado na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj 
– cep 27570-000, maiores informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. abertura 
da proposta dia 01/08/2016 às 09:00 horas no endereço acima. informações gerais: 
o interessado deverá trazer 02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida em cartório e contrato social 
autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

PORTARIA Nº 2376 DE 19 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de Porto real, No uSo de 
SuaS atriBuiÇoeS leGaiS. 

R E S O L V E:

Art. 1º - RESCINDIR, a pedido, o contrato de trabalho do servidor abaixo relacionado:

•	 LEONARDO SANTOS, a partir de 30/06/2016, matricula 7580, função 
agente comunitário de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, a vista do processo 
nº 2971/16.

Art. 2º -  esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício
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Ingredientes

Modo de preparo

Costela de porco 
com molho barbecue

2 kg de costela de por-
co/Sal grosso/pimenta 
do reino/80 g de açú-
car macavo/4 dentes 
de alho amassados/3 
colheres de sopa de 
mostarda amarela tipo 
americana/80 ml de 
molho inglês/150 ml de 
molho de tomate pe-
neirado.

Fazer pequenos cortes 
sem separar por com-
pleto a costela de por-
co.
temperar com sal gros-
so e pimenta do reino 
a gosto.
pincelar com azeite e 
deixar marinar por 12 
horas em um tabuleiro 
próprio para o forno.
para o molho barbe-
cue: colocar o açúcar 
em uma panela e co-
meçar a caramelizar.
Misturar todos os outros 
ingredientes e desligar 
o fogo quando come-
çar a dar a primeira 
fervura.
preparo da carne: pin-
celar a carne com o 
molho e colocar no 
forno pré-aquecido a 
150 graus por 2 horas, 
enquanto a carne co-
zinha no forno.
continuar pincelando 
de 15 em 15 minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

Arado

300 g de bacon em 
cubinhos/300 g de 
calabresa fatiada/1 
kg de pernil em cubi-
nhos/1,5 kg de alcatra 
em cubinhos/4 toma-
tes em cubinhos/1/2 
pimentão amarelo pi-
cado/1/2 pimentão 
verde picado
3 cebolas em rode-
las/500 g de mussarela 
ralada
10 pães/para preparar 
use um disco de ara-
do.

Frite o bacon e reserve
Na mesma gordura, 
frite a calabresa e re-
serve.
Na mesma gordura, 
cozinhe o pernil e re-
serve.
Na mesma gordura 
cozinhe a alcatra e re-
serve.
coloque no arado os 
tomates, os pimentões 
e as cebolas, refogue.
Junte todas as carnes: 
bacon, calabresa, per-
nil e alcatra, misture 
bem, deixe bem espa-
lhado pelo arado.
Jogue a mussarela ra-
lada por cima.
cubra com os pães 
cortados ao meio, 
aguarde o queijo der-
reter e está pronto.

DECRETO Nº 4.088 DE 19 DE JULHO DE 2016 

altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de fazenda – SeMfa, cria 
por transformação órgão que menciona e dá outras providencias.

Considerando a necessidade de se estruturar administrativa e operacio-
nalmente os segmentos fazendários da receita e fiscalização do município de forma 
racional, ágil e compatível com as disposições legais vigentes; 

Considerando os fundamentos legais constantes da lei Municipal No 146 
de 14 de junho de 2013;

Considerando que o órgão e seus cargos ora criados resultam de transfor-
mação sem aumento de despesas;

Considerando que ao chefe do Poder executivo, cabe toda e qualquer su-
bordinação da estrutura administrativa Municipal; 

o Prefeito MuNiciPal de Belford roXo, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais, e, 

DECRETA: 

artigo 1º - fica criada e vinculada à estrutura da administração fazendária 
Municipal, por transformação, sem aumento de despesas, a iNSPetoria Geral 
de receita e fiScaliZaÇÃo triButaria – iGrf, com as competências e atri-
buições estabelecidas pela lei orgânica do Município, código tributário Municipal 
e o que consta da lei complementar No 146 de 14 de junho de 2013 e as normas 
fixadas no presente Decreto. 

artigo 2º - Passam a integrar a iGrf, com subordinação direta ao inspetor 
Geral, os cargos constantes do anexo Único e que são transferidos da SeMfa. 

artigo 3º - a estrutura administrativa e os cargos constantes criados por 
força do anexo da lei Municipal No 146 de 14 de junho de 2013 e que não foram 
transferidos pelo anexo Único do presente decreto, continuam a existir para todos 
os efeitos legais. 

Artigo 4º - Em decorrência do que consta o presente decreto ficam exonera-
dos todos os cargos em comissão constantes da estrutura, listados no anexo Único. 

artigo 5º - a junta de recursos fiscais, com suas competências, e atribui-
ções estabelecidas por lei, bem como seus cargos em comissão, sua composição 
administrativa de pessoal e patrimonial, passam a vincular-se à inspetor Geral de 
receita e fiscalização tributária – iGrf.  

Parágrafo Único – ficam exonerados todos os cargos em comissão, da 
junta de recursos fiscais.

artigo 6º - a iGrf será dirigida por um inspetor Geral, símbolo Sae, ora 
criado e nomeado pelo chefe do Poder executivo, competindo-lhe por delegação 
administrativa emitir atos como resoluções, Portaria, ordem de Serviço, bem como 
a lotação dos servidores da IGRF ou órgão com competência de fiscalização ou 
qualquer outro que possibilite a execução das políticas públicas nas áreas da recei-
ta e fiscalização tributária.  

Parágrafo Único – dentre as providencias administrativas a serem adotadas 
pelo inspetor Geral necessariamente deverão constar o controle do cumprimento 
do horário dos servidores, o cumprimento das metas estabelecidas no decreto 
Municipal nº 2727, de 17 de novembro de 2009, bem como a adoção das medidas 
operacionais para o recadastramento imobiliário residencial e não residencial do 
município, a ser executado pelo pessoal da fiscalização da IGRF. 

artigo 7º - os ocupantes de cargos em comissão da iGrf serão necessa-
riamente nomeados ad nutum pelo chefe do Poder executivo, por indicação do ins-
petor Geral da iGrt, a quem caberá uma análise da sua competência e experiência 
compatível com o cargo que irá exercer.

artigo 8º - os auditores fiscais de tributos que estiverem cedidos para 
quaisquer dos órgãos municipais, estaduais e federais, e não estiverem exercendo 
cargo de confiança, deverão se apresentar à IGRF dentro de 5 (cinco) dias da vigên-
cia do presente decreto.

Parágrafo Único – os servidores mencionados no caput deste artigo, que 
não se apresentarem no prazo estabelecido, terão seus pontos cortados, além de 
responderem por ato de insubordinação. 

artigo 9º - o inspetor Geral da iGrt, responderá única e exclusivamente ao 
Chefe do Poder Executivo a quem caberá as decisões finais, de forma recursal nas 
questões de receita e fiscalização tributária do Município.

artigo 10 - Por força da lei orgânica da Procuradoria Geral do Município, 
quando os recursos versarem sobre matéria de interpretação legal, os mesmos se-
rão apreciados única e exclusivamente pela Procuradoria Geral do Município e de-
cididos pelo Prefeito.

artigo 11 – fica nomeado ediraldo Matos Silva para exercer o cargo em co-
missão de inspetor Geral de receita e fiscalização tributária, símbolo Sae a contar 
desta data.

Parágrafo Único – como consequência do disposto no caput fica o mesmo, 
exonerado do seu cargo em comissão de Subsecretário Municipal de Planejamento 
da Secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo, símbolo SS.

artigo 12 – o cargo criado pelo art. 6º, deste diploma, é resultante de 1 (um) 
cargo de assessor de assuntos especiais, do Gabinete, símbolo Sae, da Secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo, que ora se remaneja à iGrt.

artigo 13 – o cargo em comissão descrito no Parágrafo único, do art. 11, do 
presente Decreto, fica extinto.

artigo 14 - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
dos as disposições em contrário revogando-se as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ANEXO ÚNICO

Subsecretario Municipal de Finanças
1 SS

Subsecretário Municipal de finanças

Subsecretario Municipal de Receita
1 SS

Subsecretário Municipal de receita

Assessoria Especial Fiscal e Financeira
4 SE-1

assessor especial i

SUBSECRETARIA DE RECEITAS
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Superintendência de Fiscalização Tributária     
1 SE-1

Superintendente de fiscalização tributária

Assessoria Técnica
2 DAS-10

assessor técnico i

Assessoria Administrativa 
2 DAS-10

assessor administrativo i 

Departamento de Fiscalização e Cobrança de IPTU
1 D-1

diretor de fiscalização e cobrança de iPtu

Departamento de Fiscalização e Cobrança de ISS
1 D-1

diretor de fiscalização e cobrança de iSS

Departamento de Fiscalização e Cobrança de Alvarás e 
Taxas 1 D-1
diretor de fiscalização e cobrança de alvarás e taxas

Departamento de Fiscalização e Cobrança de Grandes 
Contribuintes

1 D-1
diretor de fiscalização e cobrança de Grandes contribuin-
tes

Divisão de Controle de Notificações
1 D-2

Chefe de Divisão de Controle de Notificação

Divisão de Expediente
1 D-2

chefe de divisão de expediente

Serviço de Protocolo Interno
1 D-3

chefe de Serviço de Protocolo interno

SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURAS
Superintendência de Posturas     

1 SE-1
Superintendente de Posturas

Assessoria Técnica
2 DAS-10

assessor técnico i

Assessoria Administrativa 
2 DAS-10

assessor administrativo i 

Departamento de Publicidade
1 D-1

diretor de Publicidade

Departamento de Ordem Pública
1 D-1

diretor de ordem Pública

Divisão de Comércio Ambulante
1 D-2

chefe de divisão de comércio ambulante

Divisão de Eventos e Feiras Livres
1 D-2

chefe de divisão de eventos e feiras livres

Divisão de Expediente 
1 D-2

chefe de divisão de expediente 

Serviço de Protocolo Interno
1 D-3

chefe de Serviço de Protocolo interno

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
Superintendência de Receita 

1 SE-1
Superintendente de receita 

Assessoria Técnica
2 DAS-10

assessor técnico i

Assessoria Administrativa 
4 DAS-10

assessor administrativo i 

Departamento de Planejamento e Arrecadação Tributária
1 D-1

diretor de Planejamento e arrecadação tributária

Divisão de Atendimento ao Contribuinte
1 D-2

chefe de divisão de atendimento ao contribuinte

Serviço de Atendimento ao Contribuinte
3 D-3

chefe de Serviço de atendimento ao contribuinte

Divisão de Arrecadação IPTU e ITBI
1 D-2

chefe de divisão de arrecadação de iPtu e itBi

Serviço de Registro Imobiliário
1 D-3

chefe de Serviço de registro imobiliário

Serviço de Recadastramento Imobiliário
1 D-3

chefe de Serviço de recadastramento imobiliário

Serviço de Boletim de Informação Cadastral
1 D-3

chefe de Serviço de Boletim de informação cadastral

Serviço de Cadastro Técnico
1 D-3

chefe de Serviço de cadastro técnico

Divisão de Arrecadação de ISS
1 D-2

chefe de divisão de arrecadação de iSS

Serviço de Controle Mobiliário
1 D-3

chefe de Serviço de controle Mobiliário

Serviço de Controle de Processo
1 D-3

chefe de Serviço de controle de Processo

Divisão de Arrecadação de Taxas e Contribuições
1 D-2

chefe de divisão de arrecadação de taxas e contribuições

Serviço de Controle de Taxas e Contribuições
1 D-3

chefe de Serviço de controle de taxas e contribuições

Departamento de Consulta e Assuntos Tributários
1 D-1

diretor de consulta e assuntos tributários

Divisão de Cadastro e Consulta
1 D-2

chefe de divisão de cadastro e consulta

Divisão de Expediente
1 D-2

chefe de divisão de expediente

Serviço de Protocolo Interno
1 D-3

chefe de Serviço de Protocolo interno

DECRETO Nº 4.089 DE 19 DE JULHO DE 2016

dispõe sobre substituição de Membro da sociedade civil no conselho Municipal 
dos direitos da criança e do adolescente de Belford roxo e dá outras providên-

cias.

o Prefeito do Município de Belford roxo, estado do rio de janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,                                              

DECRETA:

art. 1º- fica designado para compor o conselho Municipal dos direitos da criança 
e do adolescente de Belford roxo, o seguinte membro:

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAL.

titular : Gilvan correia de Medeiros

em substituição a elizabeth Machado de andrade Medeiros

art. 2º- este decreto entra em vigor contar de 30 de junho de 2016, quando são 
revogadas as disposições em contrario.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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DECRETO Nº 4.090 DE 19 DE JULHO DE 2016

dispõe sobre a substituição de membros do conselho 
Municipal de Saúde e da outras providencias:

considerando a lei Municipal nº 1522, de 17 de novem-
bro de 2014, que institui o conselho Municipal de Saú-
de de Belford roxo;

o Prefeito Municipal de Belford roxo no estado do rio 
de janeiro, no uso de suas atribuições legais e consti-
tucionais:

DECRETA:

art. 1º – ficam designados para compor o conselho 
Municipal de Saúde de Belford roxo os seguintes mem-
bros:

SEGMENTO GESTOR, FILANTRÓPICOS E CONVE-
NIADAS:

•	 Sai SuPleNte: Marcelo MoraeS ro-
driGueS
•	 eNtra SuPleNte: roBerta Pereira 
lara.

SEGMENTO USUÁRIOS:

•	 Sai titular: Paulo faBiaNo aZeVedo 
doS SaNtoS
•	 eNtra titular: GilVaN correa de Me-
deiroS

•	 Sai SuPleNte: alMeZiNdo alVeS da Sil-
Va
•	 eNtra SuPleNte: SoNia reGiNa Macha-
do da SilVa

•	 Sai SuPleNte: NaiaNe catariNe liMa 
Prata
•	 eNtra SuPleNte: NelBia caroliNe 
liMa Prata

art. 2º- este decreto entra em vigor contar de 30 de 
junho de 2016, quando são revogadas as disposições 
em contrario.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N° 4.091  DE 19 DE JULHO DE 2016.

“dispõe sobre exclusão de agentes públicos de decre-
to Municipal e da outras providências”.

o Prefeito Municipal de Belford roxo no estado do rio 
de janeiro, no uso de suas atribuições legais e consti-
tucionais:

D E C R E T A:

art. 1º - ficam excluídos do decreto Nº 4.062 de 
12 de maio de 2016, anteriormente lotados na SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBA-
NISMO – SEHURB os seguintes agentes públicos:

i. VaNeSSa doS SaNtoS oliVeira SaNtaNa 

ii. dieGo riBeiro doS SaNtoS
iii. PaMela aireS fortuNato
iV. joÃo carloS NoGueira MoNtaNholi

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N° 4.091  DE 19 DE JULHO DE 2016.

 “dispõe sobre a substituição de membros para com-
por a comissão de avaliação de bens imóveis e dá 

outras providências.”

o Prefeito Municipal de Belford roxo no estado do rio 
de janeiro, no uso de suas atribuições legais e consti-
tucionais:

DECRETA:

Art. 1º Em substituição de Membros ficam designados 
para compor a comissão Permanente de avaliação de 
Bens imóveis do Município de Belford roxo em confor-
midade com o decreto – nº 2196/2006, os seguintes 
membros sem prejuízos de suas atribuições:

I - Diego Ribeiro dos Santos – matrícula nº 
60/56.504
II - Alexandre Barbosa Gomes – matrícula 
nº 11/020.371
III - Fernando Antônio Martins Duarte Jú-
nior – matrícula nº 11/017.880

Parágrafo Único: esta comissão será presidida pelo 
primeiro membro.

Art. 2ª este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria Nº 1139/GP/2016, de 29 de aBril de 
2016 

exonerar a pedido BruNa aNiSio da SilVa, Profes-

sor ii, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
turismo, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 
10/44.498 a contar de 02/02/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/0443/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado Por Incorreção

Portaria Nº 1660/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido aliNe tataGiBa de faria, Profes-
sor ii, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/22.310, a 
contar de 06/04/2016, conforme o contido nos autos do 
processo nº 37/1497/2016.

Portaria Nº 1661/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido aNdrea PiMeNtel ferreira, 
Professor ii, da Secretaria Municipal de educação, 
esporte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 
10/53.011, a contar de 23/05/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/2700/2016.

Portaria Nº 1662/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido Marcio Pereira MoraeS, Pro-
fessor ii, da Secretaria Municipal de educação, espor-
te, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/9925, 
a contar de 16/05/2016, conforme o contido nos autos 
do processo nº 37/2521/2016.

Portaria Nº 1663/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido lucaS coelho, Professor ii, da 
Secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e 
turismo – SeMect, matrícula nº 10/43.672, a contar de 
13/05/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/2464/2016.

Portaria Nº 1664/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido leticia coNceiÇÃo doS SaN-
toS, Professor ii, da Secretaria Municipal de educa-
ção, esporte, cultura e turismo – SeMect, matrícula 
nº 10/53.058, a contar de 11/04/2016, conforme o conti-
do nos autos do processo nº 37/1587/2016.

Portaria Nº 1665/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido aNa Paula GoMeS de liMa, as-
sistente Social, da Secretaria Municipal de assistência 
Social e direitos humanos – SeMaSdh, matrícula nº 
10/49.734, a contar de 29/02/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/0797/2016.

Portaria Nº 1666/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido Stela GaBrielle MariNho Ve-
raS, Professor ii, da Secretaria Municipal de educa-
ção, esporte, turismo e cultura – SeMect, matrícula 
nº 10/56.669, a contar de 21/03/2016, conforme o conti-
do nos autos do processo nº 37/1181/2016.

Portaria Nº 1667/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido thiaGo coutiNho SaNtaNa, 
Professor ii, da Secretaria Municipal de educação, 
esporte, turismo e cultura – SeMect, matrícula nº 
10/43.725, a contar de 10/03/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/1040/2016.

Portaria Nº 1668/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido VaNeSSa ferreira da coSta, 
Professor ii, da Secretaria Municipal de educação, 
esporte, turismo e cultura – SeMect, matrícula nº 
10/44.776, a contar de 02/05/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/1976/2016.

Portaria Nº 1669/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido luciaNe ferNaNdeS raNGel 
de freitaS, Professor ii, da Secretaria Municipal de 
educação, esporte, turismo e cultura – SeMect, ma-
trícula nº 10/47.285, a contar de 14/06/2016, conforme 
o contido nos autos do processo nº 37/3157/2016.

Portaria Nº 1670/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido criStiaNe Maria BarroS Valei-
ro GoNÇalVeS, Professor ii, da Secretaria Municipal 
de educação, esporte, turismo e cultura – SeMect, 
matrícula nº 10/45.008, a contar de 09/06/2016, confor-
me o contido nos autos do processo nº 37/3041/2016.

 Portaria Nº 1671/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido leoNardo MattoS cruZ, Pro-
fessor de língua Portuguesa, da Secretaria Municipal 
de educação, esporte, turismo e cultura – SeMect, 
matrícula nº 10/51.227, a contar de 30/05/2016, confor-
me o contido nos autos do processo nº 37/2773/2016.

Portaria Nº 1672/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido duarte riBeiro de oliVeira 

Pedro, Professor ii, da Secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, turismo e cultura – SeMect, matrí-
cula nº 10/58.073, a contar de 17/05/2016, conforme o 
contido nos autos do processo nº 37/2552/2016.

Portaria Nº 1673/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido iZaBele araujo da SilVa, Pro-
fessor ii, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
turismo e cultura – SeMect, matrícula nº 10/46.304, a 
contar de 29/03/2016, conforme o contido nos autos do 
processo nº 37/1330/2016.

Portaria Nº 1674/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido aleSSaNdra Pereira leal 
BarroS, Professor ii, da Secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, turismo e cultura – SeMect, matrí-
cula nº 10/44.598, a contar de 18/04/2016, conforme o 
contido nos autos do processo nº 37/1743/2016.

Portaria Nº 1675/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido aNa caroliNe Pereira, Profes-
sor ii, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
turismo e cultura – SeMect, matrícula nº 10/44.918, a 
contar de 13/06/2016, conforme o contido nos autos do 
processo nº 37/3101/2016.

Portaria Nº 1676/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido aNdrea queiroGa Pereira, 
Gastroenterologista, da Secretaria Municipal de Saú-
de – SeMuS, matrícula nº 10/25.284, a contar de 
26/04/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/1874/2016.

Portaria Nº 1677/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido joSe edSoN Marciel, Maqueiro, 
da Secretaria Municipal de Saúde – SeMuS, matrícula 
nº 10/25.677, a contar de 12/04/2016, conforme o conti-
do nos autos do processo nº 37/1609/2016.

Portaria Nº 1678/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

exonerar a pedido lucia raMoS BarBoSa, Supervi-
sor escolar, da Secretaria Municipal educação, esporte, 
turismo e cultura – SeMect, matrícula nº 10/14.806, a 
contar de 06/05/2016, conforme o contido nos autos do 
processo nº 37/2132/2016.

Portaria Nº 1679/GP/2016 de 19 de julho de 
2016.

demitir eValBer diaS ferreira, Motorista, matrí-
cula nº 10/19.773, com fulcro no artigo 132, inciso ii e 
artigo 140 inciso i, da lei complementar n.º 014/97, a 
contar da data da publicação, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/3819/2013.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

errataS:

Nas PortariaS Nº 1651, 1652/GP/2016 de 18 de 
julho de 2016, publicada em 19/07/2016.

onde se lê: o cargo em comissão de assessor espe-
cial i, símbolo Se-1.
leia-se: o cargo em comissão de assessor de assun-
tos especiais, símbolo Sae;

Na Portaria Nº 1657/GP/2016 de 18 de julho de 
2016, publicada em 19/07/2016. 

onde se lê: 01/07/2016.
leia-se: 21/06/2016;

No DECRETO N° 4085  DE 15 DE JULHO DE 2016, 
publicada em Jornal Hora H em 16/07/2016.

onde se lê: rita de cÁSSia thieNGo
leia-se: rita de cÁSSia thieNGo freitaS

despacho do Prefeito (Processo nº 44/0612/2015):ho-
MoloGo a presente licitaÇÃo na modalidade Pre-
gão Presencial n°. 036/2016 – adjudicando seu objeto 
à empresa: VolKSWaGeN do BraSil iNdÚStria 
de VeiculoS autoMotoreS ltda, no valor de 
r$332.465,20 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocen-
tos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), conforme 
ata de julgamento/mapa de lances e ata de adjudica-
ção da comissão Permanente de licitações, Materiais 
e Serviços às fls. 307/312, e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria Geral do Município em fls. 76/77 e da Se-
cretaria municipal de Controle às fls. 314/315. Em 14 de 
julho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

ProceSSo adMiNiStratiVo: 08/0753/2015.
ParteS: o Município de Belford roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Mer-
riaM farMa coMÉrcio de ProdutoS farMa-
cÊuticoS ltda (cNPj: 05.896.551/0001-07).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 

GLOBO
05:00 - Hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com Fátima ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - - Jornal Hoje
14:11 - vídeo Show
15:12 - Sessão da tarderio vê 
'Flashdance - em ritmo de em-
balo'
16:42 - vale a pena ver de Novo-
anjo Mau
17:50 - Malhação: Seu lugar no 
Mundo
18:22 - Êta Mundo bom!
19:16 - praça tv - 2ª edição
19:36 - Haja coração
20:30 - Jornal Nacional
20:56 - velho chico
21:45 - Futebol
23:45 - profissão: repórter
00:26 - Jornal da globo
01:03 - programa do Jô
01:46 - agentes da S.H.i.e.l.d.
02:31 - uma Família da pesada
02:54 - corujãoouro Negro

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:30 – casos de Família
15:30 – a Mentira
16:30 – Mar de amor
17:30 – abismo de paixão
18:30 – Meu coração é 
teu
19:45 – Sbt brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:00 – pra ganhar é Só 
rodar
22:30 – programa do 
ratinho
00:15 – the Noite 
01:15 – Jornal do Sbt
02:00 – okay pessoal
03:00 – dois Homens e 
Meio
03:30 – Mike & Molly
04:00 – Jornal do Sbt
05:00 – Jornal do Sbt

REDE TV
05:00-igreja internacional 
da graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá Sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é Sua 
17:00-igreja universal do 
reino de deus 
18:00-olha a Hora 
19:15-redetv News 
20:30-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:30-tv Fama 
22:30-Superpop 
00:05-leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-viagem cultural 
02:00-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da graça no 
Seu lar

06h00 - balanço geral Manhã
07h30 - Sp no ar
08h55 -+ Fala brasil
10h00 - Hoje em dia
12h00 - balanço geral Sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h30 - gugu
00h15 - Heroes reborn – 1ª tem-
porada
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

BAND
06:00 - Jornal bandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição brasil
09:05 - dia dia
10:05 - os Simpsons
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa
18:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - Sila: prisioneira do 
amor
21:15 - Show da Fé
22:10 - Maratona rio 2016
22:15 - diário da euro
22:20 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que Fim levou?
01:35 - the Walking dead
02:25 - Só risos - pegadi-
nhas
03:00 - igreja universal
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Ingredientes

Modo de preparo

Rocambole 

1 kg de carne moída/1 ce-
bola grande picada/200 g 
de presunto fatiado/200 g 
de mussarela fatiada/1/2 
pacote de farinha de ros-
ca/1 ovo/1 creme de ce-
bola/sal e tempero de seu 
gosto/catupiry ou requei-
jão de desejar
orégano
cheiro-verde a gosto
bacon a gosto

em uma vasilha grande, 
misture a carne, os tempe-
ros, a farinha de rosca, o 
ovo, o cheiro verde bem 
picado, o creme de cebo-
la e a cebola.
abra bem a massa sobre 
um pano de prato bem 
limpo, tem que ficar bem 
fina para não ficar crua no 
meio.
Forre o presunto e o quei-
jo em camadas, coloque 
o catupiry ou o requeijão 
e salpique orégano em 
cima.
em uma forma média, for-
re o fundo com um pouco 
de bacon.
coloque o rocambole por 
cima e coloque o restan-
te do bacon em cima da 
carne.
enrole a carne e reserve
leve ao forno por 50 minu-
tos ou até que a carne fi-
que bem assada e macia

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

Ingredientes

Modo de preparo

Carne assada ao 
molho de cerveja preta

1,5 kg de lagarto ou 
pá/1 colher de sopa 
de alho triturado/Sal 
e tempero misto em 
pó a gosto/1 colher 
de sopa de louro em 
pó/2 cebolas pe-
quenas em rodelas 
grossas/1 pimentão 
em rodelas gros-
sas/1 cerveja preta 
long neck/1 xícara 
de molho de toma-
te/300 ml de água/2 
tablete de caldo de 
costela

em um recipiente fun-
do, tempere a carne 
com alho, sal, tempero 
misto e louro.
coloque as rodelas de 
cebola e pimentão 
por cima da carne e 
deixe descansar por 
20 minutos para pegar 
gosto.
em uma panela de 
pressão coloque a cer-
veja, polpa de tomate, 
a água e o caldo de 
costela.
deixe ferver, sempre 
mexendo, até dissolver 
os caldos de costela.
adicione a carne com 
todo o tempero e leve 
ao fogo por 40 minu-
tos.
após o cozimento fa-
tie e coloque em um 
tabuleiro enfileirada e 
regue com todo molho 
que ficou na panela.
adicione batatas coura-
das e leve ao forno por 
10 minutos para dou-
rar as fatias da carne.
Sirva com arroz e sa-
lada.

lhe forneceu os serviços os medicamentos para atender mandados judiciais durante 
o período compreendido do mês de novembro de 2013 à setembro de 2014, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 016 - SuS 
Valor: r$ 944.060,88 (novecentos e quarenta e quatro mil, sessenta reais e oiten-
ta e oito  centavos).
data da aSSiNatura: 01/06/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

A P O S T I L A M E N T O  N º 0 2 4 / 2 0 1 6            

aPoStilaMeNto relatiVo ao terMo N°0025   
PROCESSO: Nº 03/00166/2009
PARTES: Município de Belford roxo e luiZ alBerto Guerriere GradeS
OBJETO DO CONTRATO: locaÇÃo de iMÓVel
OBJETO DO APOSTILAMENTO: correção do cabeçalho do contrato
onde se lê: terMo° 0025

leia-se: 013/SeMaSdh/2016
em razão da correção promovida, de ciência ao locador e registre-se o presente 
apostilamento à margem do contrato mencionado.

Belford Roxo, 18 de julho de 2016.

Município de Belford Roxo
ALEXANDRE B. MOREIRA

Procurador Geral
Mat. 80/046515-PGM

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 289 DE 15 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de STEFANIE CAROLI-
NA DE BARROS MANOEL, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 
10/47.433, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Tu-
rismo – SEMECT, por ter infringido os artigo 138 da lei complementar nº 014/97, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 37/2611/2016.

PORTARIA N.º 290 DE 18 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de LETÍCIA KELLY MOTA, 
ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/44.657, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, por ter infringi-
do os artigo 138 da lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 37/2610/2016.

PORTARIA N.º 291 DE 18 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de MONICA LIMA DIOGO 
DOS ANJOS DE MACEDO GUARANY, ocupante do cargo de Professor II, ma-
trícula nº. 10/53.277, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cul-
tura e Turismo – SEMECT, por ter infringido os artigo 138 da lei complementar nº 
014/97, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/2609/2016.

PORTARIA N.º 292 DE 18 DE JULHO DE 2016    

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da 
lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.

        RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor JOSE PEREIRA, matrícula 10/11.992, ocu-
pante do cargo de Inspetor de Disciplina, lotado na Secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, cultura e turismo – SeMect. o tempo de serviço de 4.444 (Quatro 
mil, quatrocentos e quarenta e quatro) dias, correspondendo a 12 (doze) anos, 
02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, conforme certidão de tempo de contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o proces-
so administrativo nº. 37/2365/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 293 DE 18 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da 
lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.

      RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARTA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR 
matrícula 10/15.021, ocupante do cargo de Professor II, lotado na Secretaria Muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo – SeMect. o tempo de serviço de 
3.740 (Três mil, setecentos e quarenta) dias, correspondendo a 10 (dez) anos e 
03 (três) meses, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/0835/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 294 DE 18 DE JULHO DE 2016

o SecretÁrio MuNiciPal de adMiNiStraÇÃo e SerViÇoS PÚBlicoS, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

excluir da portaria nº 195 de 04 de maio de 2016, publicada no jornal hora h de 
05/05/2016, o processo nº 04/3013/2014, Assunto: Abono de Faltas, formulado 
pela servidora Ana dos Santos Barreto Monteiro.

PORTARIA N.º 295 DE 18 DE JULHO DE 2016

o SecretÁrio MuNiciPal de adMiNiStraÇÃo e SerViÇoS PÚBlicoS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 83 parágrafo 1° e 
2°, da lei complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a FABIANA VASCONCELLOS DA SILVA LIMA, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo - SeMct, matrícula nº. 10/15.229, LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE PESSOA DA FAMÍLIA, de 60 (sessenta) dias, a contar de 18/03/16 a 16/05/16, 
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/1173/2016. a publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 296 DE 18 DE JULHO DE 2016-

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITI-

VO

PERÍODO 
DA LI-

CENÇA
BEATRIZ 
MENDES

37/1167/2016 5704 PROFESSOR II 02/03/00 A 
01/03/05

03/07/16 A 
02/03/16

BEATRIZ 
MENDES

37/1166/2016 5704 PROFESSOR II 02/03/05 A 
01/03/10

03/10/16 A 
02/01/17

BEATRIZ 
MENDES

37/1168/2016 5704 PROFESSOR II 02/03/10 A 
01/03/15

01/02/17 A 
30/04/17

EVANI DA 
SILVA BRITO

37/1632/2016 5288 PROF. LÍNGUA 
PORTUGUESA

02/03/10 A 
01/03/15

02/05/16 A 
01/08/16

JORGELINA 
DA SILVA

04/2601/2006 17.007 PROFESSOR II 23/09/99 A 
22/09/04

09/05/16 A 
08/08/16

JORGE XA-
VIER DAS 
NEVES

37/1937/2016 18.284 TRABALHA-
DOR BRAÇAL

24/07/10 A 
23/07/15

01/08/16 A 
30/10/16

PRISCILLA 
SOUZA VIA-
NA CARVA-
LHO

37/1180/2016 22.845 PROFESSOR II 02/08/07 A 
01/08/12

20/05/16 A 
19/08/16

PAULO CO-
ELHO DA 
SILVA

37/5065/2015 18.443 MOTORISTA 25/05/00 A 
24/05/05

01/07/16 A 
30/09/16

RUTH IGUA-
CI MENDES 
MAGALHÃES

37/0140/2015 15.656 PROFESSOR II 23/04/08 A 
22/04/13

04/05/16 A 
03/08/16

VALDEIR 
DOMINGOS

37/0251/2016 19.582 MECÂNICO DE 
AUTO

01/06/05 A 
31/05/10

01/10/16 A 
30/12/16

                          a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 297 DE 18 DE JULHO DE 201

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 057/2002.

R E S O L V E :

conceder a servidora MARINALVA VIANA CABRAL, ocupante do cargo de Meren-
deiro, matrícula nº 10/6256, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 37/1567/2016.

PerÍodo aquiSitiVo PerÍodo da liceNÇa

03/03/00 a 02/03/05 01/04/16 a 31/07/16

03/03/05 a 02/03/10 01/08/16 a 31/10/16

03/03/10 a 02/05/15 01/11/16 a 31/01/17
 a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA N.º 298 DE 18 DE JULHO DE 2016 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei 
complementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 
de 27/12/2006, 

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

 NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍO-
DO

ADRIANA COLEHO 
PIRES DO NASCI-
MENTO

37/3776/2016 20.024 GARI 05 08/07/16 
A 

14/07/16
ARIADNE VIANA 
REIS GOMES

37/3755/2016 57.375 PROFES-
SOR II

03 05/07/16 
A 

07/07/16
BRUNA ALVES 
SANTIAGO

37/3742/2016 44.798 PROF. MA-
TERMATICA

30 05/07/16 
A 

03/08/16
BRUNA DOS SAN-
TOS MENEZES

37/3771/2016 25.404 AUX. EN-
FERMAGEM

30 04/07/16 
A 

02/08/16
CARLOS ALBERTO 
DE ARAUJO

37/3668/2016 20.970 VIGIA 90 13/07/16 
A 

10/10/16
CRISTIANE GAYO-
SO CALDAS

37/3744/2016 51.437 PROFES-
SOR II

15 08/07/16 
A 

22/07/16
DEBORAH SANTOS 
FARIAS

37/3791/2016 10.387 AUX. EN-
FERNAGEM

03 30/06/16 
A 

02/07/16
DAYANA BARROS 
AZEVEDO

37/3757/2016 53.185 PROFES-
SOR II

60 30/06/16 
A 

28/08/16
ESTER MESSIAS 
DE ARAUJO

37/3796/2016 14.974 PROFES-
SOR II

10 07/07/16 
A 

16/07/16
ERICA MOREIRA 
REIS

37/3772/2016 49.055 PROFES-
SOR II

30 04/07/16 
A 

02/08/16
HEBE BRITO DE 
OLIVEIRA

37/3746/2016 43.808 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

15 07/07/16 
A 

21/07/16
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IVONE DE MATOS 
AUGUSTO RIBEIRO

37/3761/2016 52.797 PROFES-
SOR II

30 13/07/16 
A 

11/08/16
KARINA DA COSTA 
BARBOSA

37/3793/2016 44.690 PROFES-
SOR II

05 06/07/16 
A 

10/07/16
KELY CHRISTINA 
DA SILVA COSTA

37/3765/2016 20.866 AG. ADMI-
NISTRATIVO

30 27/06/16 
A 

26/07/16
KELY DE JESUS 
NUNES

37/3760/2016 44.864 PROF. LIN-
GUA POR-
TUGUESA

60 03/07/16 
A 

01/09/16
LETICIA DE MORA-
ES LEITE

37/3789/2016 44.784 PROFES-
SOR II

30 06/07/06 
A 

04/08/16
MARCIA PORTO DE 
CARVALHO VIANNA

37/3778/2016 44.247 PROF. MA-
TEMATICA

30 06/07/16 
A 

04/08/16
MARIA CECILIA 
SOARES

37/3758/2016 22.238 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

60 06/07/16 
A 

03/09/16
PRISCILA MEDEI-
ROS DOS SANTOS

37/3795/2016 52.803 SUPERVI-
SÃO ESCO-

LAR

30 06/07/16 
A 

04/08/16
PALOMA OLMO 
TEIXEIRA SOUZA

37/3740/2016 58.085 PROFES-
SOR II

15 08/07/16 
A 

22/07/16
RESIMERI LACOR-
TE PEREIRA

37/3803/2016 22.581 PROF. HIS-
TORIA

30 10/07/16 
A 

08/08/16
ROSIMERI DA CON-
CEIÇÃO SANTOS 
SOARES

37/3743/2016 14.920 PROFES-
SOR II

30 30/06/16 
A 

28/07/16
REGINA LUCIA DE 
CARVALHO

37/3790/2016 25.786 AUX. EN-
FERMAGEM

07 10/07/16 
A 

16/07/16
SUZAN OLIVEIRA 
CIRNE DE MENE-
ZES

37/3764/2016 53.008 PROFES-
SOR II

16 28/06/16 
A 

13/07/16
VALTER LUIZ DE 
CARVALHO SILVA

37/3784/2016 18.424 GARI 60 12/07/16 
A 

09/09/16
                                    a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 299 DE 18 DE JULHO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 057/2002.

R E S O L V E :

conceder a servidora ELIANE SARAIVA FERERIRA, ocupante do cargo de Pro-
fessor Língua Portuguesa, matrícula nº 10/5202, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/1418/2016.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
02/03/00 A 01/03/05 01/07/16 A 30/09/16
02/03/05 A 01/03/10 03/10/16 A 02/01/17
02/03/10 A 01/04/15 02/02/17 A 01/05/17

                     a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assen-
tamentos funcionais.                        

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de administração e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚde 

PORTARIA N° 15 DE 19 DE JULHO DE 2016

o Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, designa os 
servidores, ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA, matrícula n°60/053614 e 
ROZILENE DE SOUZA MORAES DOS ANJOS, matrícula n° 80/047964, para fisca-
lizarem a prestação do serviço oriundo do processo administrativo n° 08/1455/2014, 
firmado com a empresa INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRA-
BALHO, OPORTUNIDADE E SAÚDE, cNPj n° 29.014.008/0001-99 revogando-se 
com a presente qualquer ato anteriormente praticado.

MARCIO VALERIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

PORTARIA Nº 010/SEHURB/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016.

o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais: 

RESOLVE:

Art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, 
para responder acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços prestados, referente 
execução do trabalho técnico Social nos empreendimentos do Programa Minha 
casa Minha, Minha Vida – McMV em Belford roxo, conforme os convênios n° 
0364.209-96; n° 0303.812-26; n° 0303.814-44; n° 0316.652-7; n° 0364.215-75; n° 
0364.211-37; n° 0365.880-63; n° 0365.548-21; n°0365.565-41; n° 0365.569-88 e n° 
0366.086-60 da caiXa ecoNÔMica federal, estabelecidos no Contrato N°001/
SEHURB/2015 - Processo n° 12/00564/2014:

•	 JORGE RICARDO ZUZARTE FERREIRA - MATRÍCULA 10/18.411 – Área 
de formação: Gestão ambiental

•	 RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA - MATRÍCULA 60/47.580 – Área de 
formação: ASSISTÊNcia SOCIAL

•	 DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS – MATRÍCULA 60/56.504 – GESTÃO PÚ-
BLICA

Art. 2º - esta portaria produz seus efeitos a contar de 04 de janeiro de 2016, confor-
me ordem de início emitida e entregue por esta Secretaria a empresa contratada no 
processo licitatório.

MARCELO MORAES RODRIGUES
Secretário Municipal de habitação e urbanismo - SehurB

ERRATA: 

Na PORTARIA Nº 009/SEHURB/2016, DE 15/07/2016, publicada em Jornal Hora 
H em 16/07/2016.

Onde se Lê: RITA DE CÁSSIA THIENGO
Leia-se: RITA DE CÁSSIA THIENGO FREITAS

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 
Nº001/2016

Conforme publicação no Diário Oficial do Município do dia  17/06/2016 e  
após análise, julgamento e seleção dos Projetos pela comissão própria constituída, 
que observou o mérito  da proposta e o atendimento dos critérios estabelecidos, 
bem como o limite orçamentário previsto para a despesa e a demanda territorial 
sugerida, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, notifica  
as entidades abaixo, conforme classificação dos projetos apresentados, respeitando 
as ressalvas apresentadas pela comissão, para cumprir as exigências documentais 
até a formalização do termo de colaboração.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS

CRITÉRIOS
PONTUÇÃO 

MÁXIMA

ABRIGO

CALVIRIO

ABRIGO

AVICRES

ABRIGO

ABRACE
adequação da proposta ao 
edital Até 3,0 

pontos
3 3 2

Metodologia criativa e 
estratégias de ação Até 2,0 

pontos
1,5 2 1,5

objetivos e Metas 
correspondem à realidade 
identificada e estão em 
coerência com a metodologia 
definida

Até 2,0 
pontos

2 2 2

cronograma Mensal de 
execução das atividades por 
Meta

Até 1,0 
pontos

1 0 1

experiência comprovada 
da instituição na 
elaboração,coordenação e 
execução de programas com 
população em  situação de 
risco e vulnerabilidade social

Até 2,0 
pontos

2 2 1,5

TOTAL MÁXIMO 
ALCANÇÁVEL 10 PONTOS 9,5 9 8

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS A PARTIR 
DE 60 (SESSENTA) ANOS

CRITÉRIOS
PONTUÇÃO 

MÁXIMA

ABRIGO

BRISA DA MANHÃ
adequação da proposta ao edital

Até 3,0 pontos 3,0

Metodologia criativa e estratégias de 
ação Até 2,0 pontos 2,0

objetivos e Metas correspondem à 
realidade identificada e estão em 
coerência com a metodologia definida

Até 2,0 pontos 1,5

cronograma Mensal de execução das 
atividades por Meta Até 1,0 pontos 1

experiência comprovada da instituição 
na elaboração,coordenação e 
execução de programas com 
população em  situação de risco e 
vulnerabilidade social

Até 2,0 pontos 2

TOTAL MÁXIMO ALCANÇÁVEL

10 PONTOS 9,5

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

CRITÉRIOS PONTUÇÃO MÁXIMA APAE

1ª

ABRACES

2ª

adequação da proposta ao 
edital

Até 3,0 pontos 3 2

Metodologia criativa e 
estratégias de ação

Até 2,0 pontos 2,0 2

objetivos e Metas 
correspondem à realidade 
identificada e estão 
em coerência com a 
metodologia definida

Até 2,0 pontos 2,0 2

cronograma Mensal de 
execução das atividades 
por Meta

Até 1,0 pontos 0,5 0

experiência comprovada 
da instituição na 
elaboração,coordenação 
e execução de programas 
com população em  situação 
de risco e vulnerabilidade 
social

Até 2,0 pontos 2,0 2

TOTAL MÁXIMO 
ALCANÇÁVEL

10 PONTOS 9,5 8

Não houve retirada do Edital para o Serviço de Acolhimento em Abrigo 
Institucional para População em situação de Rua (18 anos a 59 anos e 11 
meses). 

Belford roxo, 19 de julho de 2016.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

Secretário Municipal de assistência Social e

direitos humanos – interino- Mat.60/046.511

Ingredientes

WAFFLE PARA A 
CRIANÇADA

1 xícara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (chá) de fer-
mento em pó/1/2 colher 
(chá) de sal/1 colher (sopa) 
de manteiga derretida/1 co-
lher (chá) de açúcar/1 xícara 
(chá) de leite/1 gema/1 clara

Modo de preparo

peneire todos os ingredientes 
secos.
acrescente a gema, o leite, a 
manteiga derretida aos ingre-
dientes secos e misture-os bem
Junte a clara batida em neve, 
incorporando delicadamente.
despeje aproximadamente 1/2 
xícara de chá de massa na for-
ma de Waffle quente.
a luz do indicador deverá estar 
apagada, quando a massa for 
colocada a luz acenderá.
Quando a luz apagar nova-
mente, o Waffle está pronto.
você poderá servir estes Wa-
ffles com geleia ou até mesmo 
requeijão.
o único inconveniente desta 
receita é que você tem que 
ter a máquina de waffle (nun-
ca tive a experiência de fazê-
-lo sem a máquina).

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE ENSOPADO 
AO MOLHO 
VERMELHO

4 postas inteiras de pintado ou 
surubi/4 tomates maduros/1 
molho de tempero verde/1 
cebola média/1 pimentão/1 
cabeça alho/1 caixa de extra-
to de tomate/3 limões verdes 
comuns/Sal (pode ser tempero 
completo arisco ou similar) e 
pimenta-do-reino a gosto (de-
pende muito de pessoa a pes-
soa - esta quantidade é para 
quatro pessoas que comem 
bem ou seja 4 pedaços para 
cada uma, mas dá para 6 seis 
pessoas no máximo).

retirar a pele e dessossar as 
postas formando 16 pedaços 
de aproximadamente 5 cm 
quadrados.
temperar com limão, alho 
e sal a gosto e deixar por 1 
hora dentro de um recipiente 
fechado curtindo (pegando 
o gosto), pimenta-do-reino a 
gosto.
MolHo:

cortar os tomates com ou sem 
pele se preferir - cortar os tem-
peros verdes , cortar a cebola 
,4 dentes de alho e colocar 
tudo dentro do liquidificador e 
liquidificador.
depois preparar uma panela, 
colocar um pouco de azeite, 
deixar aquecer e colocar todo 
o conteúdo do liquidificador 
na panela para ferver em fogo 
médio.
adicionar o extrato de tomate 
na panela.
após ferver por aproximada-
mente 1 hora retirar a acidez 
do molho utilizando açúcar, 
pequenas porções, até sentir 
que o molho não está mais 
ácido (não salgar).
continuar a fervura, se neces-
sário adicionar um poco de 
água.
pegar o peixe que está cur-
tindo no tempero adicionar à 
panela (com todo o tempero) 
e deixar ferver por uns 10 minu-
tos, retirar a acidez novamente 
utilizando pequenas proções 
de açúcar (sempre experimen-
tar), estando a gosto então sim 
salgar ao gosto e deixar por 
mais no máximo 10 minutos e 
então servir junto com arroz 
branco, vinho branco bem ge-
lado, pão e salada mista.
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BAIXADA

Anderson Luiz

Campeonato Sub-15 está 
pegando fogo em Nova Iguaçu
Na11ª rodada do Iguaçuano de Futebol sub 15, Galácticos e Fogo Azul lideram em suas chaves.

O Galácticos desperdiçou a chance de ampliar vantagem empatando o jogo

Divulgação

Nova Iguaçu vence a oitava seguida
restando três ro-

dadas para o en-
cerramento da 1ª 
fase do campeo-
nato iguaçuano de 
Futebol sub 17, va-
rias equipes já ga-
rantiram presença 
na próxima fase da 
competição.

pela chave a, o 
Nova iguaçu con-
quistou a oitava vi-
tória consecutiva 

ao derrotar em seu 
ct a equipe do bayer 
por 1 x 0 liderando 
com folga com 24 
pontos. 

o otaciano em 
uma espetacular re-
ação conquistou sua 
quinta vitória conse-
cutiva ao derrotar o 
líder da chave ge-
ração Futuro pelo 
placar de 3 x 2 em 
partida disputada as três partidas 

disputadas no úl-
timo sábado va-

lidas pela chave a na 
categoria sub 15 termi-
naram com o placar 
de 1 x 1. No ct laranjão 
o confronto do terceiro 

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NILÓPOLIS
AVENIDA GETÚLIO  DE MOURA, 943 - CENTRO  NILÓPOLIS - RJ

21 2691-6296 / 21 2691-6297
21 2691-6298 / 21 2691-2099 / 21 3762-8241

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU I
RUA COR. FRANCISCO SOARES, 245 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 2667-1108 / 21 2768-4851
21 3776-0549 / 21 2667-2110

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU II  - UNIDADE SER E CRESCER
AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 509 E 537 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 3776-0561 / 21 2668-1133
21 3745-4553 / 21 2797-3123

no campo do Éden 
em São João de 
Meriti. o iF chatuba 
jogando no campo 
do brasileirinho de 
Mesquita venceu o 
gospel Queimados 
por 4 x 1 entrando 
na briga por vaga. a 
portuguesa que não 
faz boa campanha 
passou pelo ce tes-
tagol por 2 x 0, e o 
projeto biriba folgou.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

colocado Nova iguaçu 
e do vice-líder bayer foi 
bastante equilibrado 
com as duas equipes 
ainda brigando pela li-

derança da chave. 
No campo do inde-

pendência no bairro 
da posse, o galácticos 
desperdiçou a chance 
de ampliar vantagem 
sobre seus adversários 
empatando em 1 x 1 
com o Miguel cou-
to, e na outra partida 
a escolinha do artsul 
quarta colocada com 
13 pontos e tupy que 
soma 7 ficaram no 1 x 

1, e o Japeri folgou na 
rodada.

Na chave b, o líder 
Fogo azul foi derrotado 
pelo estrela vermelha 
por 1 x 0 em partida 
disputada no campo 
do Xv de Novembro no 
bairro carmary. com a 
vitória o estrela foi para 
11 pontos na quinta co-
locação. o celecau/
lageense jogando em 
lages conquistou boa 

vitória em cima do 
bom de bola por 5 x 1 
mantendo o quarto lu-
gar com 15 pontos, e 
o aymoré venceu por 
2 x 0 a escola de Fu-
tebol olé pelo placar 
de 2 x 0 permanecen-
do na terceira coloca-
ção com 16 pontos, se 
aproximando do vice 
líder bNH que tem 18 
pontos e folgou na ro-
dada.


