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Palestra sobre câncer de próstata
 é realizada em Belford Roxo

Quem tem C...tem medo

Hora H em Foco
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Em Mesquita a 
prefeitura anun-
cia que vai iniciar a 
construção de uma 
nova unidade escolar 
no bairro Coreia, no 
lugar do colégio  On-
dina Couto.

Crianças e adolescentes 
que frequentavam os Cen-
tros Municipais de Referên-
cia a Pessoas com Deficiên-
cia estão desde agosto sem 
atendimento nos postos de 
Irajá, na Zona Norte, e de 
Santa Cruz, na Zona Oeste.

A Corregedoria da PM 
realizou ontem (9), uma 
vistoria na Unidade Prisio-
nal da Polícia Militar, em 
Niterói, Região Metropo-
litana do Rio, para apurar 
ameaças de PMs presos 
contra moradores da região. 

Em Duque de Caxias, 
a população se revolta 
com os próprios mora-
dores da rua Kennedy, 
que após limparem seus 
respectivos quintais, des-
cartam os entulhos em 
terrenos baldios da rua. 

Nova Escola

Deficientes na pista

Vistoria da PM

Morador x Morador

Prevenção

Artesãos de 
Queimados 
recebem
carteiras da prefeitura

edvan almeida
WIllIAM NEttO/DIvUlgAçãO

Fogo no rabo 
e na periquita 

durante desfile 
de rapazes
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EX-PREFEITO DE VOLTA À POLÍTICA

A climatização das salas de aula é mais um marco da gestão do prefeito Dr. João

A Unidade de 
Saúde da Família 
(USF) Sá Rego, na 
vila São luiz, rea-
lizou palestra com 
os pacientes e a po-
pulação para alertar 
sobre a doença e 
sobre a importân-
cia da prevenção. 
todos ouviram o 
que disse sobre o 
assunto o médico 
Alexandre Migliani 
de Castro e ainda 
receberam cuidados 
necessários sobre a 
doença. O médico Alexandre Migliani falou sobre os cuidados do câncer de próstata

Após participar com destaque do concurso Mister 
Rio de Janeiro, na Casa da Cultura de Nova Iguaçu, 
o modelo e fisiculturista, Edvan Almeida, vai brigar 
pelo título do Brasileiro WBBF, em dezembro.

Depois da prisão dos ‘bandidos da Alerj’ na última quinta (8), metade dos prefeitos da Baixada Fluminense 
perderam o sono e amanheceram a sexta-feira sem pregar o olho. Muitos deles apoiavam e acobertavam o Clã 
dos Picciani e corruptos grampeados pela Polícia Federal. Até o troca-troca dos outdoors entrou em atividade. Na 
próxima edição o HORA H dará nome aos bois. Os leitores saberão quem são os afilhados da quadrilha. 

3

2

12

Volante Sandro Silva 
retorna ao America

Esportes

ClAUDIO NUNES/PMBR/DIvUlgAçãO

Escola climatizada será 
reinaugurada em Meriti

A Escola Municipal Roberto Bonifácio 
Queiros, na vila Norma, foi totalmente 
reformada e climatizada pela prefeitura 
e será entregue à população na segunda-
-feira (12). 
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Menores armados iam assaltar na Via Dutra 
Agentes da PRF flagraram os meninos com uma pistola calibre 32 na altura do Km 178 em Nova Iguaçu

7

Seropédica abre
concurso público
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Nossa agente Vó Candinha esteve no desfile 
envolvendo rapazes musculosos naquela cidade 
da Baixada e ficou abismada com o ‘fogo’ de-
monstrado pelas mulheres e certos homens pre-
sentes na plateia e até no corpo de jurados. “Foi 
surpreendente”, diz ela.

Fogo no rabo de alguns no concurso

Queimados

vovó percebeu uma jurada coçando a peri-
quita o tempo todo, principalmente quando 
os concorrentes desfilaram de short, deixando 
claro o volume dos mastros. “Na segunda fila, 
um dos figurões da sociedade local, com jeito 
de sério e pegador de mulher, também alisava 
seu ‘coiso’ durante o passeio da rapaziada sem 
camisa pelo palco”, conta dona Candinha.

Uma conversa quase ao pé do ouvido entre 
duas mulheres casadas fez vovó Candinha, sen-
tada na fila atrás delas, aguçar a audição. “Ami-
ga, tô toda molhada. Olha aquele da esquerda de 
barba cerrada”. “tô vendo, amiga. É hoje que o 
homem lá em casa vai sofrer. A minha perereca 
tá molhada e piscando igual vagalume. O tempo 
todo”. A reação de outros gays encubados fica 
para uma das próximas colunas.

Casadas e ‘molhadas’ na plateia

Alisando as ‘coisas’ durante o desfile

Neste sábado, abraçamos 
nossa colega de grupo, Ma-
nuela Pereira, moradora da 
cidade do Porto, em Portugal. 
Incentivadora da arte e cultura 
a moça é carismática e sempre 
presente aos eventos da área.

Um grande Abraço, Ma-
nuela!!! 

(21) 98037-1338
          WhAtsAPP

Aquele Abraço!

AlMIR JúNIOR FIlhO/DIvUlgAçãO

Prefeitura entrega carteiras para artesãos

****************************************

****************************************

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Quer ficar por dentro 
das principais tendências 
da moda? Nos próximos 
dias 12, 13 e 14, no top 
Shopping, a Firjan irá 
realizar no “top Nova 
Iguaçu Semana da Moda” 
palestras e workshops 
para que empresários, 
profissionais e estudantes 
do segmento conheçam 
as novidades do verão 
2019/2020. Com inscri-
ções gratuitas, que podem 
ser feitas pelo site www.
firjan.com.br/eventos, 
o evento tem o objetivo 
de fornecer informações 
técnicas atuais e de qua-
lidade, a fim de criar um 
diferencial no produto fi-
nal da empresa no que diz 
respeito à criatividade, 
qualidade e competitivi-
dade no mercado. Além 
de apresentar as infor-
mações coletadas em fei-
ras do setor pelo mundo, 
especialistas em moda 
da Firjan irão apresentar 
direcionamentos de ma-
crotendências de compor-
tamento e consumo. lo-
cal: Avenida governador 
Roberto Silveira, nº 540, 
Centro, Nova Iguaçu.

Leão de Nova 
Iguaçu

DIvUlgAçãO

Morador de Senador 
Camará, na zona 
oeste do Rio, Edvan 
Almeida tem 27 anos, é 
modelo fitness, mister 
representante de Bangu 
e atleta fisiculturista. Sua 
trajetória começou em 
2017 quando entrou para 
uma agência de modelos, 
pela qual participa de 
eventos em todo Estado. 
Recentemente, Edvan se 
inscreveu e participou no 
concurso Miss e Mister 
Rio de Janeiro, sob a 
direção e coordenação 
da dupla, Walber Ribeiro 
e Daniel Nascimento. O 
concurso rolou dia 29 de 
Outubro deste ano, na 
Casa da Cultura de Nova 
Iguaçu (teatro Sylvio 
Monteiro). 

“Foi um momento 
especial, pois tive o 
privilégio de, pela 
primeira vez, participar 
de um concurso de 
beleza. A experiência 
foi ótima! Fiz novos 
amigos, conversei com 

Para reconhecer e 
valorizar os produ-
tos confeccionados 

no município, a Prefeitura 
de Queimados, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e turismo, 
realizou na quinta-feira 
(9) uma cerimônia para a 
entrega da Carteira Muni-
cipal do Artesão a 75 pro-
fissionais. O documento, 
além de viabilizar a par-
ticipação dos artesãos em 

feiras, oficinas e cursos, 
ainda concede descontos 
em compras de produtos 
no comércio local.

Presente como ativida-
de econômica em 78,6% 
dos municípios brasi-
leiros de acordo com o 
IBgE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca), o artesanato surge dos 
feitios com a linha, barro, 
cerâmica, palha, tecido, 
madeira ou até mesmo 
papel. Materiais que pa-
recem pouco nobres são 
transformados manual-

mente em objetos cheio 
de estilo e personalidade.

Presente no evento, o 
prefeito Carlos vilela fa-
lou sobre a importância e 
o valor do microempre-
endedor para a cidade. 
“Para sustentar uma eco-
nomia mais forte e que se 
renova diariamente, nós 
precisamos que os empre-
endimentos autônomos 
também estejam crescen-
do. Por isso, percebemos 
que um documento pode, 
além de tudo, promover 
um incentivo maior para 

atrair novas pessoas a esse 
mercado”, afirmou Vilela.

Para tirar a Carteira 
Municipal do Artesão, 
basta ir até a Secretaria 
Municipal de Cultura e 
turismo com identidade, 
comprovante de residên-
cia, uma foto 3x4 e um 
exemplar do artesanato 
que produz. O órgão fica 
na Rua Macaé, nº 430, no 
bairro São Roque e fun-
ciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. O te-
lefone para contato é (21) 
2665-1541.

Neste domingo 
(11), com início às 
18h, começará a 
semifinal de samba 
da Escola de Sam-
ba leão de Nova 
Iguaçu. Cinco sam-
bas que falam da 
Amazônia estarão 
na disputa. Segundo 
o assessor de comu-
nicação e imprensa 
Fernando Del Cas-
tillo, a final será 
no dia 17 deste no-
vembro, logo após 
os festejos pelos 50 
anos da escola no 
próximo dia 15.

O documento viabiliza participação em feiras, oficinas e cursos

Edvan Almeida, modelo e fisiculturista  

jornalistas, desfilei para 
o público e jurados ali 
presentes... Enfim, foi 
maravilhoso!”, vibra.

Agora, Edvan se 
prepara para o próximo 
desafio, uma competição 
de fisiculturismo. Ele será 

um dos participantes do 
Campeonato Brasileiro 
WBBF- RJ, dia 16 de 
dezembro, no Clube 
dos Aliados, em Campo 
grande. “Em busca de 
mais uma conquista darei o 
melhor de mim”, promete. 

“Sou determinado e bem 
direcionado pelo que quero 
e sonho. Para isso é preciso 
garra, foco, disciplina, fé 
e acreditar em si mesmo. 
Estou focado e acreditando 
no resultado positivo”, 
finaliza Edvan Almeida.
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Traição políTica

Ex-prefeito Altamir Gomes anuncia 
pré-candidatura a vereador em 2020

POLÍTICA

Racha entre os irmãos Gomes pode ser pior para Alcemir atualmente com mandato

3sábado, 10 dE novEmbro dE 2018  

Finalizadas as elei-
ções deste ano, o 
ex-vereador e ex-

-prefeito de Nova Iguaçu, 
Altamir gomes, resolveu 
abrir o coração e colocar 
para fora o sentimento de 
frustração com o irmão 
Alcemir gomes.

Na redação do hORA h, 
ele confessou o desejo de 
ressuscitar o ‘Homem da 
Camisa Vermelha’, perso-
nagem criado na sua elei-
ção de vereador em 1988 
e mantido na campanha e 
vitória à prefeitura, quatro 
anos após.

“Depois de tudo que 
fiz pelo meu irmão em 
duas jornadas com êxito 
à Câmara de vereadores 
de Nova Iguaçu (2012 e 
2016), não esperava ser 
apunhalado, receber in-
gratidão, ser traído por ele 
quanto ao apoio para de-
putado federal. O chamei 
para apoiarmos Dr. luizi-
nho (eleito) e ele recusou 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

argumentando que já tinha 
fechado com o presidente 
do legislativo, Juninho 
do Pneu (também eleito)”, 
conta.

Para quem conhece pou-
co os dois, pode parecer 
que Altamir perdeu o con-
trole político da família. 
“Não é o caso”, afirma 
um amigo de muitos anos, 
que prefere não ser iden-
tificado. “Ele é o político 
do clã e responsável dire-
to pela eleição do irmão, 
um sujeito marrento e que 
parece não é muito chega-
do a povo. É só dar uma 
volta em Morro Agudo 
para sentir a liderança do 
Altamir e a rejeição cres-
cente do Alcemir junto às 
pessoas”, acrescenta o co-
nhecido da família gomes 
Moreira.

DOIs MANDAtOs e 
MuItO APreNDIzADO

Altamir gomes se ele-
geu vereador em 1988 
com 1.900 votos pelo 
PDt de Brizola e pre-
feito (1992) ainda sob “Depois de tudo que fiz pelo meu irmão não esperava receber ingratidão”, lamenta Altamir

DIvUlgAçãO
a mesma sigla obtendo 
mais de 154 mil votos. 
“A vitória sobre meu 
adversário, Fábio Rau-
nheitti, do PtB, então 
deputado federal e um 
dos caciques da política 
na época, foi surpreen-
dente para muita gen-
te, mas não para mim e 
meu grupo”, relembra 
gomes. “Nas últimas 
semanas de campanha 
viramos o jogo em cima 
do favorito nas pesqui-
sas”, frisa o ex-prefeito.

Altamir usou toda ex-
periência adquirida nos 
dois mandatos para ele-
ger o irmão Alcemir 
gomes. Agora ele quer 
testar sua popularida-
de junto ao eleitorado 
iguaçuano. “Não posso 
esquecer o apoio total 
que recebi e ainda rece-
bo dos desportistas ama-
dores da cidade, com os 
quais ainda penso contar 
na próxima jornada. Por 
tudo que fiz nas comuni-
dades e no esporte, estou 
acreditando”, finaliza.

Prefeitura de Belford Roxo faz campanha 
preventiva contra o câncer de próstata 

Para conscientizar os 
homens sobre a im-
portância de cuidar da 
saúde, a Prefeitura de 
Belford Roxo, através 
da Secretaria de Saúde, 
está engajada na cam-
panha do Novembro 
Azul, que tem como 
foco a importância da 
prevenção ao câncer de 
próstata. Além da cor 
azul, há também o sím-
bolo do bigode. A Uni-
dade de Saúde da Fa-
mília (USF) Sá Rego, 
na vila São luiz, re-
alizou uma palestra 
com os pacientes e a 
população para alertar 
sobre a doença e sobre 
a importância da pre-
venção.

O público, formado 
em sua maioria por ho-
mens, assistiu a uma 
palestra sobre o assun-
to do médico Alexan-
dre Migliani de Cas-
tro e ainda recebeu os 
cuidados necessários 
sobre a doença. De 
acordo com o médico, 
o câncer de próstata é 
a segunda maior cau-
sa da morte no Brasil, 
seguida pelo câncer de 
pele. “A prevenção se 
faz importante e é re-
comendado que os ho-
mens comecem a fazer 
o exame a partir dos 45 
anos.  Quanto mais rá-
pido for descoberto a 
doença, maiores são as 
chances de cura”, disse 
o médico.

O administrador da 
USF, lúcio Mauro da 

Silva, o garrincha, in-
formou que durante 
todo o mês de novem-
bro a unidade estará 
atendendo os pacientes 
e tirando dúvidas sobre 
o câncer de próstata.  
“É importante que os 
homens façam a pre-
venção e procurem o 
posto de saúde mais 
próximo de casa”, fri-
sou.

Fábio Paúra, repre-
sentante da unidade de 
saúde, acrescentou que 
apesar de todas as cam-
panhas, o preconceito 
ainda existe. “geral-
mente os homens não 
gostam de ir ao médico 
e ainda mais tratar des-
ta doença.  temos que 
mudar este quadro. A 
prevenção é muito im-
portante”, disse.

luiz Carlos de Oli-

veira, 65 anos, assistiu 
a palestra e disse que 
os homens tem que le-
var a saúde a sério. “A 
prevenção e informa-
ção são essenciais para 
evitar danos sérios à 
saúde do corpo e da 
alma”, acrescentou.   

A USF Sá Rego foi 
reinaugurada em se-
tembro passado e fun-
ciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, 
na Rua 8 de Dezembro, 
vila São luiz- helió-
polis. A unidade conta 
com os serviços como 
Odontologia, Fonoau-
diologia, Fisioterapia, 
Educador Físico, Nu-
tricionista, Preventivo, 
Pré-natal e vacina.  

CâNCer De 
PróstAtA  

No Brasil, o câncer de 

A equipe da unidade de saúde da Família participou ativamente do evento

EDNIlSON DOS ANJOS/DIvUlgA

Prefeitura de São João reinaugura mais
uma escola, na segunda-feira (12)

A Prefeitura de 
São João de Me-
rit i  vai  reinau-
gurar mais uma 
escola,  na próxi-
ma segunda-feira 
(12),  às 10h. A 
Roberto Bonifá-
cio Queiros,  na 
vila Norma, será 
a 13ª unidade cli-
matizada.

Para o secretá-
rio de Educação, 
Bruno Correia,  a 
climatização das 
salas de aula é 
mais um marco 
da gestão do pre-
feito Dr.  João. 

“Investimos em 
educação porque 
sabemos que é o 
melhor caminho 
para um futuro 
melhor.  E,  quan-
to mais os alunos 
t iverem um espa-

ço digno para es-
tudar,  com uma 
i n f r a e s t r u t u r a 
boa, melhor será 
a qualidade do 
ensino”, comen-
tou ele.  Além de 
ar-condicionado, 
a escola ganhou 
pintura nova e 
um parquinho 
com grama sinté-
t ica.

Serviço
R e i n a u g u r a ç ã o 

da Escola Mu-
nicipal Roberto 
Bonifácio Quei-
ros

D a t a : 
12/11/2018

horário :  10h
Local :  Rua An-

tônio gonzaga, 
s/n -  vila Norma, 
São João de Me-
rit i

A escola Municipal roberto Bonifácio Queiros, na 
Vila Norma, foi totalmente reformada e climatizada

próstata é o 2º mais co-
mum entre os homens 
(atrás apenas do câncer 
de pele não-melano-
ma), segundo o Institu-
to Nacional do Câncer 
José Alencar gomes da 
Silva (INCA).

Bons hábitos, a práti-
ca de atividades físicas 
e uma alimentação rica 
em vegetais e pobre em 
gorduras são importan-
tes para a prevenção da 
doença. O diagnósti-
co do câncer de prós-
tata só é possível por 
meio de dois exames: 
o antígeno prostático 
específico (PSA), que 
permite rastrear e de-
finir a sequência ideal 
de tratamento nos pa-
cientes com neoplasia 
de próstata avançada, e 
o ainda temido exame 
de toque.



Um roteiro de dar água na 
boca e com uma diversidade de 
atrações culturais aguarda quem 
for à Iv edição do Circuito de 
Arte e gastronomia das vargens, 
na Zona Oeste,  neste final de se-
mana (10 e 11 de novembro). A 
Prefeitura apoia o evento, através 
do Polo gastronômico de var-
gem grande.

Dia 23 de novembro, das 10h às 13h ou das 15h às 18h, 
conforme escala divulgada com lista nominal no Diário 
Oficial do Município, 33 artistas plásticos e artesãos ex-
positores das Feirartes terão provas para transferência de 
titularidade, mudança ou acréscimo de nova técnica. As 
provas serão realizadas nas salas 111 e 201 do Centro Mu-
nicipal de Cultura e Cidadania Calouste gulbenkian.

Boa Comida Contrato Caixa 

Artistas Pláticos Preparação Vocal

Eles disseram...
“estamos fazendo uma transição civilizada e determinada. temos dois meses para cumprir 

essa transição”, afirmou Temer.

O terreirão do Samba vai celebrar a diversidade sexu-
al no próximo dia 14 de novembro, véspera de feriado. 
O 1° Festival Carioca da Diversidade reunirá mais de 50 
artistas da cena cultural lgBt carioca. Milton Cunha 
será coroado o “Rei da Noite”, embalado pela bateria 
da escola da samba Estácio de Sá. A festa tem apoio da 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

As transformistas Silvetty Montilla, Joyce Cipria-
no, tBengston e Meime dos Brilhos prometem agi-
tar o evento. O Festival Carioca da Diversidade é um 
pré-carnaval, fruto da Banda das Quengas, que desfila 
há 28 anos pelas ruas da lapa, no Centro, e arrasta 
mais de cinquenta mil foliões fantasiados de mulher.

DIRETO AO PONTO

O presidente Michel temer sancionou com vetos o 
texto que permite renegociação da dívida de agriculto-
res familiares. A sanção e os vetos foram publicados na 
sexta-feira (9) no “Diário Oficial da União”. A renego-
ciação da dívida foi enviada pelo governo ao Congresso 
como uma medida provisória. Durante a tramitação na 
Câmara e no Senado, o texto original passou por modi-
ficações. Algumas delas foram vetadas pelo presidente.

Festival Carioca de Diversidade III ‘Se liga, bicho!’
Os organizadores pedem a doação 

de 1 kg de alimento não perecível, 
que será revertido para o Retiro dos 
Artistas, e ao grupo comunitário Co-
ração de Maria, no Jardim Catarina, 
um dos bairros mais pobres e violen-
tos de São gonçalo. Mais informa-
ções: http://www.rio.rj.gov.br.

Neste sábado, dia 10, a campanha “Se 
liga, bicho! Raiva é caso sério” chega à 
Zona Norte, vacinando gratuitamente cães 
e gatos contra a raiva, em 163 postos fixos 
e cinco itinerantes que funcionarão das 
9h às 17h. É a segunda etapa da ação que 
começou no dia 20 de outubro no Centro, 
Zona Sul e parte da Zona Norte.

Festival Carioca da Diversidade 

Festival Carioca da Diversidade IIUm incêndio de grandes proporções que atin-
ge o norte da Califórnia, forçou 40 mil pesso-
as a deixarem suas casas. hospitais e escolas 
também foram esvaziados. Os ventos fortes e 
a baixa umidade fizeram com que o incêndio 
se espalhasse rapidamente. O fogo chegou a 
se espalhar a uma velocidade de cerca de 80 
campos de futebol por minuto.

Dívidas de agricultores 

O Centro Cultural Municipal Professora Dyla Syl-
vai de Sá, em Jacarepaguá, oferece aulas de Prepara-
ção vocal (das 14h às 15h) e de Canto coral (das 15h 
às 16h30), às quintas-feiras. Informações e inscrições 
gratuitas diariamente na rua Barão, 1.180,e pelo telefo-
ne 3833-4769 – diariamente.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, 
assinou, na última quinta-feira (8), con-
trato com a Caixa Econômica Federal 
para liberação de R$ 54,4 milhões para 
modernização do sistema de arrecada-
ção e controle da Secretaria municipal 
de Fazenda. Com isso, a arrecadação 
de impostos se tornará mais eficiente, 
o que permitirá à Prefeitura combater 
com mais rigor a sonegação fiscal.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Em Duque de Ca-
xias, a população se 
revolta com os pró-
prios moradores da 
rua Kennedy, que 
após limparem seus 
respectivos quin-
tais, descartam os 
entulhos em terre-
nos baldios da rua. 
Como se não fosse 
o suficiente, o mato 
tem tomado conta 
de metade da via. 
Quem não joga entu-

nos bairros
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Caxias vira lixão por culpa de moradores

No apagar das luzes 
de sua interinidade, 
o prefeito temporário 
de Mangaratiba, Car-
los Alberto Ferreira 
graçano, o Charles 
da vídeo locadora, 
fez um contrato emer-
gencial de mais de R$ 
11 milhões, garan-
tindo à empresa Rio 
Zin Ambiental mais 
seis meses de fatura-
mento. Este, entretan-
to, pode ser o último 
compromisso firmado 

pela Prefeitura com o 
grupo locanty, que 
há vários anos vem 
atuando no municí-
pio. O prefeito eleito 
Alan Campos da Cos-
ta, o Alan Bombeiro 
(foto), afirmou que 
não renovará com a 
empresa. Disse que 
vai licitar a prestação 
do serviço e que para 
isto espera poder con-
tar com ajuda do tri-
bunal de Contas do 
Estado.

ObRAs

A Prefeitura de Mesquita, 
através da Secretaria de 
Educação (SEMED), 

anunciou nesta semana que vai 
dar início à construção de uma 
nova unidade escolar no bairro 
Coreia. A nova escola será er-
guida para substituir a atual Es-
cola Municipal Ondina Couto 
e terá 12 salas de aula, quadra 
poliesportiva, sala de leitura e 
laboratório de informática. A 
previsão é que as obras tenham 
início no primeiro semestre de 
2019.

Em uma reunião com os pais 
e responsáveis dos alunos que 
atualmente frequentam o colé-
gio, a secretária de Educação 
Waldenise Conte, informou 
que a verba foi garantida pelo 
município para a construção 
do novo prédio, através de re-
cursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). O valor está sob di-
ligência e aguarda o envio do 
projeto para ser liberado.

Com isso, a proposta de 
fechamento da Ondina Couto 
foi descartada. A unidade, que 
oferece ensino do 1º ao 5º ano, 
tem problemas de estrutura que 

prejudicam o trabalho de pro-
fessores e o aprendizado dos 
alunos. Pelo projeto inicial de 
encerramento das atividades no 
edifício toda comunidade esco-
lar seria acolhida em escolas do 
entorno. No entanto, os respon-
sáveis pelos alunos solicitaram 
que a unidade continuasse em 
funcionamento, até a inaugu-
ração da nova escola, que será 
construída ao lado da Clínica 
da Família Dr. Jorge Campos.

“Queremos o melhor para 
os alunos e professores. Esse 
espaço é ruim para a aprendi-
zagem, apesar do esforço dos 
professores, que fazem um 

Assessoria de Imprensa

A Corte de Ape-
lações dos Esta-
dos Unidos de-
terminou nesta 
semana que o go-
verno de Donald 
trump deve man-
ter o programa 
Daca, que prote-
ge da deportação 
os jovens em si-
tuação irregular 
que chegaram 
ao país quando 
eram crianças. 
Nesta semana, o 
procurador-geral 
americano pediu 
que o caso fos-

se levado à Su-
prema Corte. O 
tribunal Nono 
Distrito na Cali-
fórnia respaldou 
uma decisão de 
uma corte de me-
nor instância que 
protegia o estatu-
to de cerca de 700 
mil jovens sem 
documentos que 
chegaram crian-
ças aos Estados 
Unidos com seus 
pais, e que estão 
amparados pela 
Ação Diferida 
para Chegadas na 

Infância (Daca, 
na sigla em in-
glês), criada em 
2012 pelo então 
presidente Bara-
ck Obama. O go-
verno de trump 
anunciou em 5 de 
setembro de 2017 
o cancelamen-
to do Daca, pela 
qual estão aco-
lhidos cerca de 
700 mil dos 1,8 
milhão de “dre-
amers” (“sonha-
dores”) que se 
estima haver no 
país.

Trump é obrigado a manter Daca
MUNDO

‘Se liga, bicho!’ II
Foram vacinados até agora 69.082 ani-

mais, número maior do que a edição de 
2017, quue alcançou 64.846. Ambas as 
edições vacinaram em um só dia, cada, qua-
se o número total da campanha do ano de 
2016, o último da gestão anterior, que foi de 
72.525 animais. Confira a relação dos bair-
ros: http://www.rio.rj.gov.br.

Grupo Locanty com os dias 
contados em Mangaratiba

Unidade substituirá o colégio Ondina Couto, que permanecerá em funcionamento a pedido dos pais, e será erguida a partir de 2019

A proposta de fechamento da Ondina Couto foi descartada

DIvUlgAçãO

O buraco na camada de ozônio está se “cica-
trizando” lentamente, mas de forma segura. É o 
que garante um novo relatório online divulga-
do pela Organização das Nações Unidas nesta 
semana. De acordo com os dados, os cientistas 
acreditam que – se continuar assim – o buraco 
estará totalmente fechado na década de 2060, 
ou até 2030 em algumas áreas do mundo.

Em Mesquita, bairro Coreia 
ganhará uma nova escola

REPRODUçãO

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

lho, tem lixo pra jo-
gar e há reclamações 
que alguns morado-
res andam fazendo 
o descarte no meio 
da rua. vale lembrar 
que a Prefeitura de 
Caxias disponibiliza 
um serviço exclusivo 
para a coleta de entu-
lho, móveis que não 
serão mais utiliza-
dos, árvores cortadas 
através do telefone 
0800 022 2515. 

estagiária             21 98037-1338

trabalho incrível e tornaram 
essa escola acolhedora. va-
mos construir a nova unidade 
e ampliar o número de vagas, 
para atender mais crianças 
aqui na Coreia”, afirmou Wal-
denise Conte.

A Escola Municipal Ondi-
na Couto, que funciona atual-
mente em um prédio alugado, 
possui apenas 49 alunos, nú-
mero de estudantes inferior 
ao necessário – estabelecido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) – para participar da 
avaliação pelo Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (IDEB).

DIvUlgAçãO
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Paulo Ricardo quer Flu forte no Brasileirão
para buscar virada contra Atlético-PR
Tricolor das Laranjeiras está em décimo lugar com 40 pontos conquistados

5

zagueiro pediu que o time se concentre em acumular vitórias para buscar vaga na Libertadores

RETA fINAl

O zagueiro Paulo 
Ricardo pediu 
que o Flumi-

nense se concentre em 
acumular vitórias no 
campeonato, para seguir 
em busca de uma vaga 
na próxima Copa liber-
tadores, via g6 da com-
petição nacional, e ficar 
confiante quando dis-
putar o jogo de volta da 
semifinal da Copa Sul-
-Americana. O time ca-
rioca foi derrotado pelo 
Atlético-PR por 2 a 0, na 
partida de ida, disputada 
na última quarta-feira, 
na Arena da Baixada, em 
Curitiba.

“O foco de todos os 
jogadores é tentar ganhar 
o máximo de pontos pos-
síveis nessa reta final. Se 
possível, chegar ao g6, 
por que não? Sabemos 
que temos capacidade 
para isso. O principal é 
ganhar confiança para 
estar bem no dia 28. Isso 
vai nos dar muita con-

fiança para tentar essa vi-
rada. Nós acreditamos, a 
torcida acredita, precisa-
mos dessa confiança para 
buscar o resultado”, disse 
o zagueiro em coletiva de 
imprensa na sexta-feira, 
no Ct do Fluminense.

A equipe está em déci-
mo lugar no Brasileirão, 
com 40 pontos ganhos, 
seis a menos do que o 
Atlético, último time en-
tre os integrantes do g6. 
Pela 33ª rodada do tor-
neio, o Fluminense vai 
encarar o Sport, em casa, 
às 19 horas deste domin-
go. “Eu projeto a vitória, 
antes de qualquer coisa, 
precisamos ganhar, so-
mar três pontos, não im-
porta o resultado. tenho 
certeza que a torcida tam-
bém quer isso, vai nos 
apoiar o tempo inteiro”, 
afirmou Paulo Ricardo.

Para o jogo o técnico 
Marcelo Oliveira terá de 
lidar com o desfalque de 
Junior Sornoza, princi-
pal meia do elenco. “O 
Sornoza tem uma carac-
terística de armador, tem 

nos ajudado bastante. 
temos um elenco mui-
to bom e essa falta vai 
ser suprida bem contra o 
Sport. O Marcelo pode 
mudar o estilo ou colo-
car o Daniel”, analisou o 

zagueiro, que confia no 
apoio dos torcedores até 
a partida de volta contra 
o Atlético-PR.

“Acredito que aqui 
vai ser diferente. vamos 
para cima, acreditamos 

do primeiro ao último 
minuto e esse é o pacto, 
nos entregar para bus-
car essa virada. Não tem 
nada mais importante que 
isso. Os torcedores acre-
ditam na gente. Acredi-

tam até o final. Não tem 
nada mais motivador que 
isso. Pra mim, é o mais 
importante. Os torcedo-
res nos mandaram mui-
tas mensagens de apoio”, 
comentou Paulo Ricardo.

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

lUCAS MERçON/DIvUlgAçãO 

Até agora, trabalho de Alberto Valentim
Agrada diretoria do Vasco da Gama

Com 38 pontos 
conquistados, o cruz-
maltino ainda luta 
contra o rebaixamen-
to no Campeonato 
Brasileiro. Porém, o 
trabalho do técnico 
Alberto valentim pa-
rece estar acima da 
realidade de pontua-
ção do clube ou até 
mesmo do risco de 
queda para a Série 
B. Isso porque as di-
retorias, incluindo o 
presidente Alexandre 
Campello, conside-
ram o trabalho dele 
muito positivo.

Em um Campeona-
to Brasileiro no qual 
nomes como Zé Ri-
cardo e Jorginho não 
conseguiram condu-
zir o time a bons re-
sultados, a diretoria 
entende que o tra-
balho de valentim 
mostra maturidade. 
O treinador vem sa-
bendo conduzir bem 
as crises envolvendo 
a administração, que 
viveu o auge com os 
atrasos salariais. Ao 
longo deste tempo, 
ele conseguiu reunir 
o plantel em torno 
do objetivo de tirar o 
time da realidade em 
que se encontra.

Por várias vezes, o 
treinador é visto con-
versando individual-
mente com jogadores 
e aconselhando-os, 
o que tem chamado 
atenção de maneira 
positiva. O treinador 
também tem se mos-
trado bem à vontade 

no clube e há quem 
aposte em um longo 
casamento.

Para facilitar ainda 
mais a permanência 
do bom momento, o 
vasco precisa ven-
cer o grêmio neste 
domingo, às 17h na 
Arena do grêmio, 
em Porto Alegre, 
pela 33ª rodada do 
Campeonato Brasi-
leiro. Para este com-
promisso, o time não 
terá o zagueiro lean-
dro Castán, que cum-
pre suspensão por ter 
sido advertido com o 
terceiro cartão ama-
relo diante do Flumi-
nense. O colombiano 
Oswaldo henríquez 
assume o posto. O 
restante da equipe 
terá a base que bateu 
o tricolor carioca. 
Neste sábado o elen-
co vascaíno treina na 

parte da manhã e de-
pois embarca para o 
Rio grande do Sul.

Fora de campo, em 
uma tensa reunião 
na noite de quinta-
-feira, o Conselho 
Deliberativo do vas-
co aprovou as contas 
de 2017 da gestão 
Eurico Miranda, que 
esteve presente ao 
encontro. O balanço 
contou com 112 vo-
tos favoráveis, su-
ficientes para supe-
rar os 47 contrários. 
três conselheiros, 
incluindo Alexandre 
Campello, optaram 
por se abster e acon-
teceram nove ausên-
cias. Após a aprova-
ção, Eurico encerrou 
a reunião puxando 
o coro de “Casaca”, 
tradicional grito de 
guerra dos vascaí-
nos.

Dirigentes, incluindo o presidente Alexandre Campello, 
consideram o trabalho do comandante positivo 

RAFAEl RIBEIRO/vASCO

Dorival Júnior projeta o clássico
contra o Botafogo e destaca evolução

O Flamengo tem mais 
um desafio importante pelo 
Campeonato Brasileiro na 
noite deste sábado (10). O 
clássico contra o Botafogo 
será disputado no Nilton 
Santos e válido pela 33ª ro-
dada da competição nacio-
nal. Antes do último treino 
da preparação, o técnico 
Dorival Júnior ressaltou que 
clássico não tem favoritos e 
espera que seja uma partida 
de paz para todos que esti-
verem presentes.

“Eu acho que a palavra 
clássico já define o que deve 
ser essa partida. tivemos 
ao longo do ano jogos mui-
to disputados, decisivos e 
importantes. teremos uma 
condição como essa. Esta-
mos nos preparando o má-
ximo possível para fazer 
uma grande partida. Que as 
pessoas se respeitem, tenha-
mos paz no estádio e que o 
resultado seja resolvido pe-
los jogadores”, disse.

O comandante rubro-ne-
gro reforçou que a equipe 
não pode mais errar e espera 
que Mais Querido possa re-
encontrar o caminho das vi-
tórias no Nilton Santos. “Já 
há algumas rodadas que não 
temos esse direito. Equipe 
jogando grande futebol há 
alguns jogos. Queremos 
muito mais que isso. Esta-
mos preocupados e traba-
lhando para voltarmos a ter 
resultados”, ressaltou.

“Espero que a gente faça 
um grande jogo. tem tudo 
para que aconteça por tudo 
que vimos essas semanas. 
Foco total no nosso próxi-
mo adversário”, completou 
Dorival.

Por fim, o treinador des-
tacou a maneira com que o 
Flamengo vem se comportan-
do nas partidas e também as 
chances que o time tem criado 
no decorrer dos seus compro-
missos.

“É uma equipe compacta, 
que procura a todo momento 
o ataque, buscando de maneira 
equilibrada consegue a criação 
de boas oportunidades, não se 
omite da partida, busca movi-
mentações trabalhadas e isso 
me deixa feliz, é em razão do 
trabalho no dia a dia. A acei-
tação tem sido muito boa. O 
número de oportunidades que 
se cria apagou a sensação de 
que éramos uma equipe só de 
passes. vou para a sétima par-
tida, cinco fora e dois em casa. 
Isso tudo mostra que a equipe 
tem poder de reação, acredita 
e confia no trabalho realizado. 
Detalhes nos tiraram os últi-
mos resultados. A insatisfação 
é nesse sentido, mas quem 
acompanha sabe a qualidade 
que o Flamengo tem colocado 
em cada partida.”

todas equipes tentam uma 
estratégia. O Flamengo tem a 
sua maneira de jogar. Espero 

que mantenhamos a postu-
ra que estamos atuando. A 
cada rodada, sinto que esta-
mos criando uma condição 
um pouco melhor, sendo 
agressiva, se apresentando 
no campo adversário... É 
isso que o flamenguista quer 
ver, além de um grande re-
sultado. 

DeCIsãO PArA Os 
DOIs CLuBes 

“É decisivo para os dois. 
Os dois têm muita respon-
sabilidade perante essa 
partida. Objetivos sim, um 
pouco diferentes, mas são 
equipes que se respeitam, 
se conhecem muito bem, 
que fizeram grandes jogos 
no ano. vejo que teremos 
que ter muitos cuidados. 
Uma equipe traiçoeira, no 
bom sentido, sabe se defen-
der para poder atacar. Está 
tendo um posicionamen-
to bom com o Zé Ricardo, 
temos que ter cuidados. 
O Botafogo não é apenas 
uma equipe de reação, sabe 
como atacar, por isso acho 
que será um grande jogo”, 
analisou. 

“estamos nos preparando o máximo possível para 
fazer uma grande partida”, informa o treinador

gIlvAN DE SOUZA / DIvUlgAçãO
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Crianças e adolescentes com deficiência 
estão desde agosto sem atendimento

6

Centros Municipais de Referência a Pessoas com Deficiência de Irajá e Santa Cruz foram fechados 
Assessoria de
 Imprensa

DIvUlgAçãO

Hemorio faz campanha para incentivar doação 
de sangue devido à baixa nos estoques

O hemorio funciona de domingo a domingo na rua Frei Caneca 

Crianças e 
a d o l e s -
centes que 

frequentavam os 
Centros Munici-
pais de Referên-
cia a Pessoas com 
Deficiência estão 
desde agosto sem 
atendimento nos 
postos de Irajá, 
na Zona Norte, e 
de Santa Cruz, na 
Zona Oeste.

Segundo tatia-
na Marques, mãe 
de um aluno do 
CRPD de Santa 
Cruz, no dia 1º de 
outubro completou 
40 dias que foi fe-
chado oficialmente 
o centro da região.

“Disseram que 
iam deslocar as 
crianças para ou-
tro centro, mas não 
é isso o que a gen-
te quer. A gente 
quer que o CRPD 
do local funcione. 
Mesmo assim, o 
deslocamento não 
aconteceu. Meu 
filho não conse-
guiu vaga porque 
outros centros da 
região, como o de 
Campo grande, já 
estão cheios. Nem 
na fila dos Sisreg 
consegue vaga”, 
contou tatiana.

Já o filho de Mar-
cela fazia o trata-
mento no CRPD de 
Irajá também está 
sem atendimento. 

Ela conta que o 
CRPD fechou em 
julho para as férias 
e não reabriu mais.

“No dia 1º de 
novembro teve 
um chamamento 
público, mas ne-
nhuma empresa 
se interessou em 
manter o CRPD. 
Ninguém assumiu 
até agora e a gen-
te está sem atendi-
mento.

Segundo a Pre-
feitura do Rio, 
nenhuma criança 
ficaria sem atendi-
mento nos centros 
que estão na fase 
do chamamento 
público. E os alu-
nos seriam redi-
recionados para 

 Alunos não conseguem vaga em outras unidades

DIvUlgAçãO

Guarda Municipal do Rio vai trocar 
a cor dos uniformes e carros

Corporação voltará a utilizar o azul-marinho

DIvUlgAçãO

Prefeitura de Caxias inaugura Centro 
Especializado em Reabilitação

A guarda Muni-
cipal do Rio vai mu-
dar de uniforme – a 
partir do próximo 
ano, a corporação 
voltará a utilizar 
fardamento azul. A 
mesma mudança se 
dará nos veículos 
da instituição. 

A cor azul foi uti-
lizada durante 10 
anos, entre 1993 e 
2003. Em seguida, 

acabou substituída 
pelo cáqui, atual 
padrão. No entan-
to, a guarda Muni-
cipal informou que 
agora seguirá uma 
recomendação do 
Estatuto das guar-
das Municipais, que 
padroniza o uso de 
uniformes e equipa-
mentos na cor azul-
-marinho.

Segundo a gM, 

o custo dessa mu-
dança ainda será 
quantificado, uma 
vez que a compra 
dos uniformes será 
feita no ano que 
vem. Os carros na 
cor azul serão lan-
çadas na próxima 
segunda-feira (12), 
na sede da corpora-
ção, em São Cristó-
vão, Zona Norte da 
cidade.

Um baixa signi-
ficativa nos esto-
ques de sangue do 
hemorio, hemo-
centro do Estado 
do Rio de Janei-
ro, põe em risco o 
abastecimento de 
emergências, ma-
ternidades e uni-
dades de saúde do 
todo o estado.

Por isso, o hos-
pital pede que a 
população se mo-
bilize para doar 
sangue. A frequ-
ência de doadores 
tem sido baixa nos 
últimos feriados e 
a coordenação do 
hemocentro afirma 
que os níveis dos 
estoques estão em 
situação crítica.

Um total de 250 
bolsas por dia, de 
todos os tipos san-
guíneos, é o sufi-
ciente para man-
ter os estoques em 

níveis confortá-
veis. No entanto, a 
média tem ficado 
abaixo de 200 bol-
sas diárias.

Saiba as con-
dições para ser 
doador, onde se 
informar e o en-
dereço e horário 
de funcionamen-
to do hemorio: é 
preciso ter entre 
16 e 69 anos; o 
doador deve pe-
sar no mínimo 50 
kg; é necessário 
estar bem de saú-
de; quem quiser 
doar precisa por-
tar um documento 
de identidade ofi-
cial com foto; não 
é necessário estar 
em jejum, apenas 
evitar alimentos 
gordurosos nas 
quatro horas que 
antecedem a doa-
ção e não ingerir 
bebidas alcoólicas 

12 horas antes.
Jovens com 16 e 

17 anos só podem 
doar sangue com 
autorização dos 
pais ou responsá-
veis legais. De-
vem portar ainda 
um documento de 
identidade do res-
ponsável. 

No caso de dúvi-
das, o Disque San-
gue está disponí-
vel de segunda a 
sexta-feira, exceto 
feriados, das 7h 
às 17h, através do 
número 0800 282 
0708. Pelo telefo-
ne, também é pos-
sível se informar 
sobre o endereço 
das outras 26 uni-
dades de coleta de 
sangue no estado.

A coleta é todos 
os dias, das 7h às 
18h, inclusive sá-
bados, domingos e 
feriados

A Prefeitura de 
Duque de Caxias, 
através da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
inauguropu ontem, o 
Centro Especializa-
do em Reabilitação 
- CER Iv, localizado 
na Av. República do 
Paraguai, s/nº, em Sa-
rapuí (Ao lado da Es-
cola do Futuro). A ce-
rimônia contou com a 
presença do prefeito 
Washington Reis, do 
secretário municipal 
de Saúde, José Carlos 
de Oliveira, autorida-
des municipais, esta-
duais, entre outras.

A unidade especia-

lizada CER Iv, vai 
oferecer à população 
atendimentos voltados 
para a reabilitação Fí-
sica, Intelectual, Au-
ditiva e visual, onde o 
paciente será acolhido 
por uma equipe profis-
sional multidisciplinar 
e terá a seu dispor to-
dos os equipamentos 
necessários para a rea-
lização do tratamento.

Entre os serviços 
oferecidos na unidade 
do Centro Especia-
lizado em Reabilita-
ção - CER Iv, estão: 
Polo de Ostomizados, 
Fisioterapia, Fonoau-
diologia, terapia Ocu-

pacional, Psicologia, 
Ortoptismo, Nutrição, 
Assistente Social, Mé-
dicos especializados , 
Neurologista, Neuro-
pediatra, Oftalmolo-
gista, Otorrinolarin-
gologista, Urologista, 
Psiquiatra, Clinico 
geral, Ortopedista.

Desde que assumiu 
a Prefeitura, em janei-
ro de 2017, o prefeito 
Washington Reis tem 
dedicado grande es-
forço para colocar os 
serviços públicos em 
ordem. A Saúde tem 
recebido total atenção 
do governo munici-
pal.

outros locais. Mas 
nem todos conse-
guiram vaga.

“Meu filho con-
seguiu só fonoau-
diologia no Ciad 

(Centro Integrado 
de Atenção à Pes-
soa com Deficiên-
cia). Mas ele só tem 
fono, não tem as 
outras terapias. Ele 

precisa de terapia 
ocupacional, psicó-
logo, que é muito 
importante porque 
meu filho é autista”, 
reclamou Marcela.



 prf

sábado, 10 dE novEmbro 2018

Mais cocaína foi encontrada em fundo falso de automóvel na via 

Menores flagrados com arma de 
fogo na Dutra, em Nova Iguaçu

7POLÍCIA

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

um deles se rendeu assim que viu os policiais e o outro tentou se esconder atrás da mureta

Um jovem de 16 e 
outro de 17 anos 
foram apreendidos 

pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), suspeitos 
de cometerem ato infracio-
nal análogo ao porte ilegal 
de arma de fogo, quando 
flagrados com uma pistola 
calibre 32 na noite de quin-
ta-feira (8), na Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), 
em Nova Iguaçu, Baixada 
Fluminense. A arma en-
contrada estava pronta para 
uso, carregada com três 
munições.

Policiais rodoviários fe-
derais do grupo de Patru-
lhamento tático (gPt/1) 

realizavam fiscalização no 
quilômetro 178 quando avis-
taram os menores caminhan-
do pela margem da rodovia 
em atitude suspeita e foram 
abordá-los. Um deles logo 
se rendeu e o outro tentou se 
esconder atrás da mureta de 
proteção da via, lançando a 
arma ao solo para se livrar 
do flagrante. Durante a re-
vista pessoal, foi encontrado 
um celular que pertence à tia 
de um dos meninos.

Os jovens foram condu-
zidos para a 52ª DP (Nova 
Iguaçu), onde foi registrada 
a ocorrência.

160 quilOs De 
COCAíNA DeNtrO 

DO CArrO 
Um carregamento com 

160 quilos de cocaína, es-
condido em um fundo fal-
so de um carro de passeio, 
foi apreendido pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
na manhã de sexta-feira 
(9). O caso aconteceu du-
rante uma fiscalização 
na Rodovia lúcio Meira 
(BR-393), em Barra do Pi-
raí, no Sul Fluminense. A 
droga vinha de São Paulo 
e teria como destino a ca-
pital carioca. O homem de 
35 anos, natural do Rio de 
Janeiro, foi preso em fla-
grante e deve responder 
por tráfico de drogas ilíci-
tas, cuja pena varia de 5 a 
15 anos de reclusão.

A ocorrência foi regis-
trada na Polícia Federal 
(Praça Mauá/RJ).

Criminosos roubam carro e trocam 
tiros com policiais durante perseguição
três criminosos 
armados assalta-
ram motoristas na 
lagoa e no Aterro 
do Flamengo, na 
Zona Sul do Rio, 
na manhã de on-
tem (9). De acor-
do com informa-
ções do programa 
Segurança Pre-
sente, o grupo 
roubou um carro 
na lagoa e se-
guiu em direção 
ao Aterro do Fla-

mengo. Na fuga, 
os homens foram 
interceptados por 
agentes do Aterro 
Presente. houve 
confronto.
Os criminosos 
abandonaram o 
veículo e seguiram 
a pé até um posto 
de gasolina, pró-
ximo à Praça luiz 
de Camões, aonde 
tentaram roubar 
um outro carro. 
Sem êxito, o gru-

po seguiu até a 
pista do Aterro e 
roubou um outro 
veículo que foi 
usado na fuga.
O segundo veí-
culo roubado foi 
abandonado na 
av brasil, altu-
ra do cemitério 
do Caju. A 9ªDP 
(Catete) investi-
ga o caso. Não há 
informações so-
bre feridos, até o 
momento.

Uma pessoa morreu e 
outra ficou ferida em 
um incêndio que atin-
giu um apartamento 
no Méier, na Zona 
Norte do Rio, na ma-
drugada de ontem (9).
As chamas atingiram 

um apartamento na rua 
Adrianópolis e os bom-
beiros do quartel do 
bairro foram chama-
dos. De acordo com os 
agentes, um homem de 
55 anos acabou pulan-
do da janela para tentar 

se salvar e não resistiu 
à queda.
O apartamento fica no 
terceiro andar. Um ou-
tro rapaz, de 34 anos, 
teve ferimentos leves e 
está internado no hos-
pital Salgado Filho.

Corregedoria faz vistoria em 
unidade prisional da Polícia Militar 
A Corregedoria da 
PM realizou ontem 
(9), uma vistoria na 
Unidade Prisional 
da Polícia Militar, 
em Niterói, Região 
Metropolitana do 
Rio, para apurar 
ameaças de PMs 
presos contra mo-
radores da região. 
No mês passado, a 
Corregedoria reali-
zou uma operação 
contra a milícia em 
Austin, Nova Igua-
çu, e prendeu 10 po-
liciais militares.
Um procedimen-
to disciplinar será 
aberto, podendo 
culminar na expul-
são dos policiais. 
A revista começou 
às 8h e terminou às 
10h. Não foram en-
contrados celulares 
na Unidade Prisio-
nal da PM.
A vistoria foi marca-
da depois de um dos 
PMs presos na ope-
ração ter tido um ce-
lular apreendido em 
sua cela durante a 
semana. Na quinta-
-feira, a mãe de um 
dos policiais presos 
também tentou levar 
um aparelho para o 
filho, sem sucesso.

De acordo com teste-
munhas e moradores 
de Austin que não qui-
seram se identificar, os 
membros da milícia 
que não foram presos 
na operação que pren-
deu dez policiais e o 
dono de 27 depósitos 
de gás da região estão 
ameaçando quem os 
denunciou à correge-
doria da corporação.
Os novos chefes da 
milícia afirmam saber 
quem fez as denún-
cias, e já fizeram ame-
aças de morte a pelo 
menos duas delas. Em 

conversas telefônicas, 
teriam dito em voz 
alta nas ruas de Aus-
tin que varias pessoas 
estariam “marcadas 
para morrer. “
A uma testemunha, 
foi oferecido até um 
emprego na região, 
desde que ela mudas-
se seu depoimento 
que incrimina os po-
liciais. Outra testemu-
nha disse que não fez 
a denúncia na polícia 
civil, pois tem medo 
que todos os policiais 
da região estejam en-
volvidos com a milícia.

órgão apreendeu celulares com preso e mãe de um policial

Apartamento pegou fogo deixando um morto e um ferido

DIvUlgAçãO

Homem morre e outro fica ferido durante 
incêndio em apartamento no Méier

AgêNCIA PRF

Polícia recupera carga roubada no 
Jardim Gláucia, em Belford Roxo

Policiais do 39º 
BPM (Belford 
Roxo), realizaram 
uma operação na 
comunidade do 
Jardim gláucia, 
em Belford Roxo, 
a fim de verificar 
uma denúncia de 
roubos de cargas 
na região. Durante 
a varredura na lo-
calidade, tiveram 
êxito em recupe-
rar vários produ-

tos alimentícios (48 
peças inteiras de 
carne Bovina - tota-
lizando 2 toneladas; 
65 pneus, 100 sacos 
de ração Pedigree; 
17 caixas de desin-
fetante; 10 caixas de 
Big Soft; 20 caixas 
de extrato de tomate, 
10 caixas de molho 
de alho; 24 caixas de 
ervilha; 8 caixas de 
sachê Pedigree; 20 
quilos de sabão de 

coco; 6 pacotes de 
macarrão; 15 biscoi-
tos pedigree; 20 cai-
xas de catchup; 12 
Pet de refrigerantes 
e 10 caixas de cerve-
jas).

A ocorrência foi 
encaminhada a 54ª 
DP (Belford Roxo) 
para registros dos 
fatos, onde toda a 
Carga foi entregue a 
Empresa Mafrial Fri-
gorífico.

A ocorrência foi encaminhada a 54ª Delegacia de Polícia

DIvUlgAçãO



Dia ótimo para namorar, 
curtir e viajar. O setor 
tocado é do lazer, então 
aproveite. Apesar de o 
seu foco estar na família, 
é um dia excelente 

para sair da rotina. A família ou 
pessoas próximas podem participar. 
Entretanto o céu grita para curtir esse 
dia com uma pessoa especial.

É favorável expor 
suas ideias com 
amigos e também no 
relacionamento. O 
dia, inclusive, favorece 
o campo afetivo, 

fazendo com que você se sinta mais 
confortável para interagir com a 
pessoa amada. Além disso, você 
também está mais disposto a seguir 
do seu jeito para obter os resultados, 
mas é importante mudar o seu 
campo de visão.

Áries

As mudanças que 
você deseja realizar 
no trabalho seguem 
mais fluentes hoje. 
É possível interagir 

com as pessoas de uma forma 
cordial e interessante para conquistar 
resultados. Uma pessoa se conecta a 
você e o auxilia de forma objetiva. 
Mas não abaixe a guarda! Reflita 
sobre as mudanças.

Touro

É um dia excelente 
para o relacionamento. 
A pessoa se conecta 
aos mesmos valores 
e interesses. É um 

dia para se divertir e interagir com 
a pessoa amada. Se estiver sozinho, 
é um dia ótimo para conhecer uma 
pessoa interessante. Não permita que 
sentimentos confusos atrapalhem o 
seu dia.

Gêmeos

É um dia excelente para 
sair da rotina e ficar 
perto do que gosta. 
Você está avaliativo 
sobre as mudanças 
que deseja concluir, 

mas receberá a ajuda necessária para 
conquistar os resultados que almeja. 
Dedique o dia para cuidar de você, 
mas se estiver trabalhando terá bons 
resultados.

Câncer

Leão

Você terá resultados 

excelentes para se sentir 

reconhecido em família. 

A casa está cheia e 

preenchida de alegria. 

É um dia ótimo para 

reconstruir as relações e seguir mais 

pleno nas relações. Pessoas próximas 

validam e reconhecem o seu trabalho.

Virgem

É um dia ótimo 

para interagir com 

pessoas do convívio e 

parentes. Os amigos 

também podem estar 

por perto e todos 

dividem um momento feliz. Você se 

sente agradecido. O céu lhe traz novas 

chances de promover o seu bem-estar. 

O namoro segue em alta.

Libra

É um dia oportuno para 

receber ajuda financeira 

ou um auxílio específico 

para promover o seu 

trabalho. É necessário 

reconhecer a sua vocação e não 

permitir que a insegurança o impeça 

de seguir em frente. Aproveite o dia 

para ficar com quem torce por você.

Escorpião

Você se sente confiante 
para seguir rumo às 
suas conquistas. O 
seu coração começa 
a se abrir e permitir 
um envolvimento 
mais íntimo. Se estiver 

sozinho, os amigos colaboram com a 
entrada de alguém especial. Antes de 
qualquer coisa, é um dia ótimo para 
se movimentar e falar sobre si mesmo.

Sagitário

Você terá a oportunidade 
de interagir com uma 
pessoa que o ajudará 
a assumir as rédeas da 
sua vida, iluminando a 

sua autoestima. Mesmo em momentos 
difíceis, encontramos as pessoas certas 
que nos mostram a melhor direção. O 
entendimento emocional é essencial 
para conquistar metas.

Capricórnio

É um dia ótimo para 
interagir com amigos 
e grupos que você 
frequenta. Você tem 
se sentido à vontade 
para trocar ideias com 

pessoas que têm os mesmos ideais. O 
céu lhe permite reconhecer o que há 
de melhor e o auxilia a tomar decisões 
assertivas, mas, em contrapartida, te 
cobra em sua flexibilidade.

Aquário

Todos percebem o seu 
crescimento e o seu 
progresso. Os assuntos 
do coração também são 
destaque e precisam 
ser direcionados com 

assertividade. É necessário cuidar do 
campo emocional e da confusão que 
você sente para interagir com algumas 
pessoas específicas. É fundamental 
curar o passado.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº 1144 DE 09 DE NOVEMbRO DE 2018. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 12 de Novembro de 2018, 
GONÇALVES AMÉRICO DA SILVA, para o Cargo em 
Comissão CC5 de Assessor II – Sinalização Viária da 
Secretaria Municipal de Ordem Pública. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 

PROCESSO Nº 3858/2018.
Para: SMAF.

     AUTORIZO e RATIFICO, 
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, IV da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
PARECER da Controladoria Geral do Município de fl. 
54 e parecer da Procuradoria Geral do Município as fls. 
56 a 58, em favor da Empresa LINEA RJ COMERCIO 
EIRELI inscrito no CNPJ sob o n° 17.624.789/0001-
54 no valor de R$ 1.447,20 (hum mil, quatrocentos 
e quarenta e sete reais e vinte centavos). Solicito 
emissão de nota de empenho.

Porto Real, 09 de novembro de 2018.
LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 3909/2018.
Para: SMAF/GS.

     AUTORIZO e RATIFICO, 
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
PARECER da Controladoria Geral do Município de fls. 
87 e 102 e parecer da Procuradoria Geral do Município 
as fls. 99 a 101, em favor da Empresa PORTO SEGURO 
COMPANhIA DE SEGuROS GERAIS inscrito no CNPJ 
sob o n° 61.198.164/0001-60 no valor de R$ 3.298,95 
(três mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa 
e cinco centavos). 
 Solicito emissão de nota 
de empenho.

Porto Real, 09 de novembro de 2018.

LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

A SMLCC,

   Tendo sido verificada a 
ocorrência de equivoco no procedimento de publicação 
da licitação em questão no Portal da Transparência do 
Município,  conforme consta devidamente demostrado 
nos autos respectivos, ANuLO a licitação na modalidade 
Pregão Presencial n° 029/2017- FMS, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA EM 
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, E 
AR CONDICIONADO CENTRAL, bEM COMO 
SEUS DUTOS, VERIFICANDO A CALIbRAÇÃO 
DE PRESSÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL através 
do Processo Administrativo n° 132/2017- FMS.

Porto Real, 09 de novembro de 2018.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretario Municipal Saúde

 A SMLCC,

   Tendo sido verificada a 
ocorrência de equivoco na descrição do objeto do 
edital, conforme consta devidamente demostrado nos 
autos respectivos, REVOGO a licitação na modalidade 
Pregão Presencial n° 077/2018, que objetiva a COMPRA 
DE DIGITADORES DE DOCUMENTOS (SCANNER) 
através do Processo Administrativo n° 2898/2017.

Porto Real, 09 de novembro de 2018.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretario Municipal Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 150/2018 
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 09 horas de 27 DE NOVEMBRO 
DE 2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 150/2018 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando   REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, para atender 
a SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que 
é parte integrante do Processo Administrativo nº. 
3118/2018. O edital poderá ser retirado no portal oficial 
do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados 
deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel 
sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação 
civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.019.924,05 
(hum milhão, dezenove reais mil, novecentos e vinte e 
quatro reais reais e cinco centavos).

Porto Real, 09 de novembro de 2018.

CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES 

COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO 
CONTRATO Nº 021/2018.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real 
02 - CONTRATADO: Luquip Terraplenagem Ltda EPP
03 - OBJETO: Termo de aditamento de prorrogação de 
prazo ao contrato em pauta de execução dos serviços 
de rede de água potável na Rua Duque de Caxias.
04- EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, §§ 1° e 2°, da Lei 
n° 8.666/93. 
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5767/2017
06 – PRAZO: 03 (três) meses
07 - DATA DA ASSINATuRA: 04 de setembro de 2018.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2018

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Dita Construções e Infraestrutura 
em TI Eireli Me
03 - OBJETO: CONSTRuÇÃO DE QuADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO PARQuE 
MARIANA.
04- EMBASA/MODALIDADE: Art. 23, I, “b” da Lei 
Federal n° 8.666/93.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-12.01.00-27-
812-0013-1.006-4.4.90.51.00-0000-1336/2018 Ficha 
148
           01-12.01.00-27.812-
0013-1.006-4.4.90.51.00-1200-1337/2018 Ficha 200
06 - NOTAS DE EMPENhO: 1336/2018e 1337/2018
07 - VALOR GLOBAL: 714.146,48 (setecentos e 

quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta 
e oito centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2816/2018
09- PRAZO: 12 (doze) meses contados a partir da 
emissão da ordem de serviço.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 06 de novembro de 2018.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICO

hOMOLOGAÇÃO
Concorrência Pública 003/2018

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
do Município de Porto Real AJuDICA e hOMOLOGA 
em 29 de outubro de 2018, na forma do artigo 43, VI 
do Estatuto das Licitações, da Lei 8.666/1993 e artigo 
1°, II, do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, 
o resultado da licitação de número 003/2018, na 
modalidade Concorrência Pública parte integrante do 
Processo Administrativo 426/2018 e que teve por objeto 
CONSTRuÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, 
NO BAIRRO VILLAGE, RuA VITÓRIA – PORTO 
REAL, que teve como vencedora à empresa CAPP DE 
BARRA MANSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ 01.905.235/0001-95, no valor de R$ 
1.420.011,46 (hum milhão, quatrocentos e vinte mil, 
onze reais e quarenta e seis centavos). Solicito emissão 
de empenho.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2018

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: CAPP DE BARRA MANSA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 
03 - OBJETO: CONSTRuÇÃO DE ESCOLA DE 
ENSINO INFANTIL, NO BAIRRO VILLAGE, RuA 
VITÓRIA – PORTO REAL.
04- EMBASA/MODALIDADE: Art. 23, I, “b” da Lei 
Federal n° 8.66693.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-11.01.00-12-365-
0012-1.005-4.4.90.51.00-1200-1453/2018 Ficha 192
           01-11.01-00-12-365-
0012-1.005-4.4.90.51.00-0000-1454/2018 Ficha 91
06 - NOTAS DE EMPENhO: 1453/2018 e 1454/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 1.420.011,46 (hum milhão, 
quatrocentos e vinte mil, onze reais e quarenta e seis 
centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 426/2018
09- PRAZO: 08 (oito) meses contados a partir da 
emissão da ordem de serviço.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 31 de outubro de 2018.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS.

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 025/2018
Processo Nº 2745/2018

Pregão Presencial Nº 123/2018

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Empresa: Adriela Confecções Ltda EPP
Objeto: Registro de preços para compra de camisas 
personalizadas sob demanda.
Data de assinatura: 25 de outubro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e 

Contratos

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

09 DE NOVEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 10/11/2018 – 
CÓD-PMBR 179.

DECRETO N°4.567, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
“Dispõe sobre a exoneração dos servidores ocupantes de cargo em 
comissão e função gratificada da Administração Pública Municipal.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, 

DECRETA: 
Art. 1º  Ficam exonerados todos os cargos em comissão e funções 
gratificadas no âmbito da administração direta da prefeitura munici-
pal de Belford Roxo.

Art. 2º Ficam excepcionados das exonerações citadas no Art. 1º, os 
Secretários Municipais e Secretários Adjuntos. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revo-
gando-se as disposições em contrário. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N°4.568, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
Institui o Núcleo de Apoio ao Ministério Público no âmbito da Ad-
ministração Pública Direta e Indireta no Município de Belford Roxo 
– RJ.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento do disposto no inciso VII, do artigo 87 da 
Lei Orgânica Municipal,

 DECRETA:
CAPÍTULO ÚNICO.

 
DO NÚCLEO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍ-
PIO DE BELFORD ROXO 
 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Direta 
e Indireta no Município de Belford Roxo, o Núcleo de Apoio ao 

Ministério Público que fica vinculado ao Gabinete da Procuradoria 
Geral do Município – PGM.
Art. 2º - Os agentes públicos vinculados ao Núcleo de Apoio ao 
Ministério Público serão designados pelo Procurador – Geral do 
Município.
Parágrafo único – os agentes públicos vinculados ao Núcleo de 
Apoio ao Ministério Público exercem as atribuições designadas pelo 
Procurador Geral do Município sem prejuízo de suas funções do 
cargo efetivo ou comissionado.
Art. 3º - O Núcleo de Apoio ao Ministério Público possui atribuição 
para encaminhar as respostas as demandas solicitadas pelo Minis-
tério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal e pelo Minis-
tério Público do Trabalho.
Art. 4º - Os Órgãos da Administração Direta e os Entes da Admi-
nistração Indireta ao receberem as solicitações de algum Ministério 
Público elencado no caput do artigo 3º deverão encaminhar cópia 
do documento ao Gabinete da Procuradoria Geral do Município no 
prazo máximo de 24 horas a contar do recebimento, ficando com o 
original para responder a sua quota parte.
Parágrafo primeiro – se na solicitação do Ministério Público elen-
cado no caput do artigo 3º possuir o prazo de resposta de 10 (dez) 
dias no 5º (quinto) dia do recebimento pelo Órgão da Administração 

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
http://www.portoreal.rj.gov.br


sábado, 10 dE novEmbro dE 2018  9ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ DE PEIXE ASSADO

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

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

MOQUECA DE PEIXE

Direta ou pelo Ente da Administração Indireta deverá encaminhar ofício com o solicitado pelo Ministério 
Público, ou apresentar justificativa para a prorrogação do prazo para que o Núcleo de Apoio ao Minis-
tério Público encaminhe a resposta final ao Ministério Público solicitante.
Parágrafo segundo – se na solicitação do Ministério Público elencado no caput do artigo 3º possuir o 
prazo de resposta de 20 (vinte) dias no 10º (décimo) dia do recebimento pelo Órgão da Administração 
Direta ou pelo Ente da Administração Indireta deverá encaminhar ofício com o solicitado pelo Ministério 
Público, ou apresentar justificativa para a prorrogação do prazo para que o Núcleo de Apoio ao Minis-
tério Público encaminhe a resposta final ao Ministério Público solicitante.
Parágrafo terceiro – se na solicitação do Ministério Público elencado no caput do artigo 3º possuir o 
prazo de resposta de 30 (dez) dias no 15º (décimo quinto) dia do recebimento pelo Órgão da Adminis-
tração Direta ou pelo Ente da Administração Indireta deverá encaminhar ofício com o solicitado pelo 
Ministério Público, ou apresentar justificativa para a prorrogação do prazo para que o Núcleo de Apoio 
ao Ministério Público encaminhe a resposta final ao Ministério Público solicitante.
Parágrafo quarto  – se na solicitação do Ministério Público elencado no caput do artigo 3º possuir o pra-
zo de resposta diferente dos parágrafos acima o prazo é de 5 (cinco) dias do recebimento pelo Órgão 
da Administração Direta ou pelo Ente da Administração Indireta para encaminhar ofício com o solicitado 
pelo Ministério Público, ou apresentar justificativa para a prorrogação do prazo para que o Núcleo de 
Apoio ao Ministério Público encaminhe a resposta final ao Ministério Público solicitante.
Art. 5º - O Núcleo de Apoio ao Ministério Público não possui atribuição para receber notificações, inti-
mações e citações pessoais dos agentes políticos e públicos.
Art. 6º - Não há criação de cargos, estrutura e gratificações, utilizando-se da estrutura do Gabinete do 
Procurador – Geral do Município de Belford.
Art. 7º - Revogam-se as disposições legais pretéritas.
Art. 8º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 2223/GP/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
Exonerar, a contar de 01 de novembro de 2018, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, MARCUS VINICIUS DA SILVA FURTADO, do cargo em comissão de 
Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Turismo.

PORTARIA N.º 2224/GP/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
Nomear, a contar de 01 de novembro de 2018, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, GUSTAVO SILVA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Secretá-
rio Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Turismo.

PORTARIA N.º 2225/GP/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
Exonerar, a contar de 15 de novembro 2018, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, FLAVIO VIEIRA DA SILVA, do cargo em comissão de Secretario Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA N.º 2226/GP/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, RICARDO TONASSI SOUTO, do cargo em comissão de Procurador Geral, símbolo SM, da 
Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA N.º 2227/GP/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
Nomear, a contar de 15 de novembro de 2018, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, FLAVIO VIEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Procurador 
Geral, símbolo SM, na Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA N.º 2228/GP/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, RICARDO TONASSI SOUTO, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Gabinete do 
Prefeito, símbolo SM, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA N.º 2229/GP/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
Nomear, a contar de 15 de novembro de 2018, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, ROGERIO MARIANO DOS PASSOS, para exercer o cargo em comissão de 
Secretario Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal do Tesouro.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO N° 001
PROCESSO Nº.  50/0000010/2017
CONTRATO Nº:  50/00003/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do CONTRATO N° 50/00003/2017, pelo 
período de 90 (noventa) dias, a contar de 05/08/2018.
DO OBJETO: cujo objeto é a execução da obra de recuperação Av. Joaquim da Costa Lima (trecho da 
esquina com Rua Homogênea, Bairro Parque Boa Esperança.)
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original não alte-
radas, suprimidas ou acrescentadas pelos demais Termos Aditivos.
DATA: 24 de maio de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção.

Despacho do Prefeito (Processo nº56/0000191/2018). RATIFICO a presente DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO, com base no inciso X do art.24 da Lei Federal nº8.666/93 e AUTORIZO a confecção do Contrato 
de Locação e posterior Empenho  cujo objeto é locação de Imóvel Localizado na Estrada  Doutor Plínio 
Casado, nº 3968, Centro, Belford Roxo – RJ, onde funciona o CREAS CENTRO,  conforme  pareceres 
da Douta Procuradoria Geral as fls. 51 a 57 e da Controladoria Geral do Município as fls. 61. Em 01 de 
novembro de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 107/SEMAD/2018  DE 19 DE ABRIL DE 2002
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.   
       

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor ANA LUCIA RODRIGUES CATRINCK, matrícula 10/14584, 
ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMDE. O tempo de 
serviço de 1.747(hum m Il, setecentos e quarenta e sete) dias, correspondendo a 04 (quatro) anos, 
09(nove) meses e 14(quatorze) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS que integram o processo administrativo nº. 04/346/2001. A publica-
ção deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

 PORTARIA N.º706/SEMAD/2018  DE  10 DE AGOSTO DE 2018
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-

midade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.
 RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor ROSILANE TORRES DO NASCIMENTO E NASCIMENTO, ma-
trícula 10/16.752, ocupante do cargo de Procurador, lotado na Procuradoria Geral do Município – PGM. 
O tempo de serviço de 3.935(três mil, novecentos e trinta e cinco) dias, correspondendo a 10(dez) 
anos, 09(nove) meses e 15(quinze) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social - INSS que integram o processo administrativo nº. 04/3575/2018. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Republicado por incorreção no Diário Oficial (jornal Hora H) em 11/08/18

PORTARIA N.º 1258/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
Tornar sem efeito A PORTARIA Nº 1249/SEMAD/2018 DE 06/11/2018, publicada em 07/11/2018.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

PORTARIA N.º 1259/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de suas atri-
buições legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de SHIRLEI MOTTA DA SILVA, ocupante do Car-
go de Inspetora de Disciplina, matrículas nº. 10/15.720, lotado na Secretaria Municipal de Educação 
– SEMED, por ter infringido Artigo nº 116 inciso IX, Artigo nº 117, inciso V e o Artigo nº 132, inciso VII, 
todos da  Lei Complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5798/2018.

PORTARIA N.º 1260/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
DEMITIR ROBERTO FARIAS DA SILVA., função de Professor, da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED, matrícula nº 10/22.561  por ter infringido o disposto no Artigo nº 132, inciso II da Lei Comple-
mentar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 37/2018/2014. 

                 
PORTARIA N.º 1261/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
DEMITIR VAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE., função de Agente de Trânsito, da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança - SEMSEP, matrícula nº 10/43.788  por ter infringido o disposto no Artigo nº 132, 
inciso II da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar da data da publicação, confor-
me o contido nos autos do Processo nº 43/016/2016. 

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

                 
PORTARIA N.º 1262/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação caput do Artigo 8º da Lei 
Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora  DÉBORA REIS MACHADO, ocupante do Cargo de Professor II, matrícula nº 
10/6005, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Pro-
cesso nº 04/1812/2013.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
02/03/2005 à 01/03/2010 02/07/2018  à 01/10/2018

02/03/2010 À 01/04/2015 02/10/2018 à 01/01/2018
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1263/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com a  Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 
de 28/07/2017.

                                                               R E S O L V E:
                                                                    CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODOS

ROBERTO MEDEIROS SOARES 04/5857/2018 10/19.681 MOTORISTA 05 25/10/18 à 
29/10/18

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
 
PORTARIA N.º 1264/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo nº 91 
da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder DAYANA BARROS DE AZEVEDO, ocupante do Cargo de Professor, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/53.185, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA 
TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de 05/02/2018, conforme 
o contido nos autos do Processo n.º. 04/626/2018. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º1265/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O secretario municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o 
Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATRIMÔNIO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

JEAN LUIZ DA CRUZ PORTO 
BELGA 04/5802/2018 25/64.858 AUXILIAR ADM-

NISTRATIVO 08 25/10/18 à 
01/11/18

TAYANE AQUINO SANTOS 04/5795/2018 60/67.596 ASSESSOR 
SERVIÇO II 08 25/10/18 à 

01/11/18
PAULO LEANDRO CARVALHO 

DA SILVA 04/5713/2018 10/53.017 PROFESSOR 08 18/10/18 à 
25/10/18

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

PORTARIA N.º 1266/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no 
parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE 
DEFINITIVA a contar de 10/10/2018 formulado pela Servidora ANA CLÁUDIA SIQUEIRA DA SILVA 
BASTOS, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Professor I, matrícula nº 10/17.087, admitido 
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Ingredientes

Modo de preparo

ROLO DE CARNE 
RECHEADO COM 

ESPINAFRE E QUEIJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SALADA 
MULTICOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  brócolis;  Tem-
pero a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

em 10/09/1998, conforme contido nos autos do processo nº 04/5584/2018. A publicação deste ato visa 
a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1267/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base 
no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAPTAÇÃO NA MODA-
LIDADE DEFINITIVA a contar de 17/06/2018 formulado pela Servidora ROSANGELA PEREIRA DE 
SANT’ANNA DOS SANTOS, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Professor II, matrícula nº 
10/09.921, admitido em 08/04/1996, conforme contido nos autos do processo nº 04/3619/2018. A publi-
cação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1268/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no 
parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE 
DEFINITIVA a contar de 04/05/2018 formulado pelo Servidor EVANDRO PEREIRA DA ROCHA, Secre-
taria Municipal de Serviços Públicos – SEMSEP, Gari, matrícula nº 10/18.026, admitido em 17/05/2000, 
conforme contido nos autos do processo nº 04/2683/2018. A publicação deste ato visa a cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1269/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a ROSANGELA PEREIRA SANT’ANNA DOS SANTOS , ocupante do Cargo de Professor 
II, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/09.921 ABONO DE FAL-
TAS, pelo período de 01/05/18 à 16/06/18, 47(quarenta e sete)dias,  conforme o contido nos autos 
do Processo n.º. 04/3619/2018. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1270/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo nº 91 
da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder JANAINA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA MOURA, ocupante do Cargo de Professor, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/43.680, LICENÇA SEM VEN-
CIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  
30/07/2018, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/217/2018. A publicação deste ato visa a 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1271/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo nº 91 
da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder ELISÂNGELA ARANHA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ocupante do Cargo de Supervisor 
Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/22.256, PRORROGA-
ÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período 
de 01(um) ano, a contar de  02/08/2018, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/2242/2017. 
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º1272/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo nº 91 
da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder NATHALIA ROZA DA SILVA, ocupante do Cargo de Professor II, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/47.295, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE 
INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  15/05/2017, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/3661/2017. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1273/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo nº 91 
da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder NATHALIA ROZA DA SILVA, ocupante do Cargo de Professor II, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/47.295, PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VEN-
CIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  
15/05/2018, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/3661/2017. A publicação deste ato visa 
a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º1274/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo nº 91 
da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder CLAUDIO LUIZ RICARDO, ocupante do Cargo de Trabalhador Braçal, lotada na Secretaria 
Municipal DE Obras – SEMOB, matrícula n.º 10/18.322, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO 
DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  13/07/2018, conforme o 
contido nos autos do Processo n.º. 04/4108/2018. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1275/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006.

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

DANIELA ILLA DOMINGUES 
CLAUDINO 04/5692/2018 10/44.655 PROFESSOR II 120 16/10/18 à 

13/02/19
MONIQUE FERNANDES DE 

CAMPOS DE LIMA 04/5699/2018 25/ ESTIMULADOR 
EDUC. 120 09/10/18 à 

06/02/19
SEBASTIANA  COSTA DE 

CARVALHO 04/5792/2018 10/17.077 INSPETOR DE 
DISCIPLINA 120 22/10/18 à 

19/02/19

CLAUDIA FERNANDES MELO 04/5836/2018 60/63.463 DIRETORA 120 10/10/18 à 
07/10/18

           
PORTARIA N.º 1276/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade 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 PERÍODO
JOSÉ ROMARIO DE OLI-

VEIRA ASSUMPÇÃO 04/5679/2018 10/07.600 AUDITOR FIS-
CAL 30 05/10/18 À 

03/11/18
LIDIA GONÇALVES FER-

NANDES MARTINS 04/5720/2018 10/06.496 INSPETOR DE 
DISCIPLINA 30 13/10/18 à 

11/11/18
CAMILLA PORTO DE 

PAULA E SILVA 04/5721/2018 10/54.557 PROFESSOR I 10 04/10/18 à 
13/10/18

ALINE DE ANDRADE 
FREITAS PAZ 04/5722/2018 10/52.772 PROFESSOR 30 12/10/18 à 

10/11/18
SIMONE DA CUNHA 

ARAÚJO 04/5723/2018 10/05.505 PROFESSOR 05 16/10/18 à 
20/1018

GRACINDA GODINHO DA 
SILVA 04/5724/2018 10/06.299 MERENDEIRA 30 15/10/18 à 

13/11/18
KAREN GOMES CAMPOS 

NÉO 04/5725/2018 10/43.697 ORIENTADOR 
EDUC. 30 11/10/18 à 

09/11/18
NATHÁLIA IZIDORA GAMA 

SILVA 04/5726/2018 25/63.194 ESTIMULADOR 
MATERNO 05 17/10/18 à 

21/10/18
MÔNICA CRISTINA DUAR-

TE SOARES 04/5728/2018 10/17.808 TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 01 19/10/2018

BARBARA CRISTINA DA 
SILVA BARCELOS 04/5755/2018 10/47.834 PPROFESSOR II 30 06/10/18 à 

04/11/18
MAURO JOSÉ DE AMO-

RIM 04/5716/2018 10/18.599 TRABALHADOR 
BRAÇAL 60 16/10/18 à 

14/12/18

ELENICE ATANIS DEIRÓ 04/5717/2018 10/18.014 GARI 30 13/1018 à 
11/11/18

ANDRÉIA IVO DE SOUZA 04/5718/2018 10/56.345 PROFESSOR II 30 04/1018 à 
02/11/18

EDUARDO ARRUDA 
RODRIGUES 04/5733/2018 10/54.618 PROFESSOR II 30 09/10/18 à 

07/11/18
ANA LETÍCIA FABRÍCIO 
DA SILVA PAES LEME 04/5736/2018 25/63.216 ESTIMULADOR 

MATERNO 15 11/10/18 à 
24/10/18

LUANA DA SILVA PINTO 04/5768/2018 10/06.201 INSPETOR DE 
DISCIPLINA 30 19/10/18 à 

17/11/18
SHIRLEI TEREZA PEREI-

RA NUNES VIEIRA 04/5764/2018 10/05.958 PROFESSOR 08 17/10/18 à 
24/10/18

EVANIL VILORIANO 
GOMES DOS SANTOS 04/5765/2018 10/15.316 MERENDEIRA 30 14/10/18 à 

12/11/18
NATÁLIA NASCIMENTO 
DA SILVA DE OLIVEIRA 04/5788/2018 10/43.586 PROFESSOR II 15 18/10/18 à 

01/11/18
MARIA DA PENHA SILVA 

RIOS 04/5763/2018 10/06.215 INSPETOR DE 
DISCIPLINA 30 01/10/18 à 

30/10/18
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcional.

PORTARIA N.º 1277/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complemen-
tar 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 PERÍODO
DAMARES AUGUSTO 
RODRIGUES DE OLI-

VEIRA
04/5761/2018 10/46.365 PROFESSOR II 30 20/10/18 

À 18/11/18

SILVIO JOSÉ COSTA DA 
SILVA 04/5758/2018 10/17.017 AUXILIAR ADMINISTRA-

TIVO 30 09/10/18 à 
07/11/18

ADEMILSON DE OLIVEI-
RA LEITE 04/5784/2018 10/19.666 TRABALHADOR BRAÇAL 60 13/10/18 à 

11/12/18
LUCIANA FERREIRA DA 

SILVA 04/5789/2018 10/15.000 PROFESSOR II 30 04/10/18 à 
02/11/18

IRENE CRISTINA RI-
BEIRO 04/5785/2018 10/15.940 PROFESSOR II 30 18/10/18 à 

16/11/18
ROBERTA BRITO PE-

REIRA 04/5759/2018 10/22.218 ESTIMULADOR MA-
TERNO 60 17/10/18 à 

15/12/18

ELENICE DA COSTA 
LUCENA 04/5781/2018 10/05.786 PROFESSOR 60

24/10/18 
À 

22/12/18
ROSIMERI JACINTHO 

GUIMARÃES 04/5786/2018 10/05.966 PROFESSOR II 30 11/10/18 à 
09/11/18

GREICIELE DA SILVA 
DIAS 04/5775/2018 10/51.318 ORIENTADOR EDUC. 20 12/10/18 à 

31/10/18
MARIA DA APARECIDA 

PARAÍSO DE LIMA 04/5754/2018 10/17.818 AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM 30 19/10/18 à 

17/11/18
MÔNICA CRISTINA 
DUARTE SOARES 04/5831/2018 10/17.808 TÉCNICO DE ENFER-

MAGEM 02 17/10/18 à 
18/10/18

ALICE DA SILVA CLAU-
DINO 04/5826/2018 10/06.514 INSPETOR DE DISCI-

PLINA 11 16/10/18 à 
26/10/18

ANA PAUJLA GUIMA-
RÃES CARVALHO DE 

SOUSA
04/5816/2018 10/22.526 PROFESSOR I 30 18/10/18 à 

16/11/18

MARILIA FREITAS 
RIBEIRO 04/5820/2018 10/05.892 PROFESSOR II 15 17/10/18 à 

31/10/18
MARIA CRISTINA CAMA-
CHO BRITO DE SOUSA 04/5825/2018 10/22.271 SUPERVISOR EDUCA-

CIONAL 30 18/10/18 à 
16/11/18

CLAUDIMERE DAS 
SILVA NASCIMENTO 04/5827/2018 10/22.340 PROFESSOR II 15 20/10/18 à 

03/11/18
BIANCA CASANOVA 

GOMES 04/5830/2018 25/63.758 ESTIMULADOR MA-
TERNO 07 16/10/18 à 

22/10/18

MÁRCIA MARIA CUNHA 04/5832/2018 10/43.481 SUPERVISOR ESCOLAR 14 11/10/18 à 
24/10/18

SILVIO TOLEDO BAR-
RETO 04/5839/2018 10/29.885 TÉCNICO DE ENFER-

MAGEM 02 25/10/18 à 
26/10/18

HELENA HANNA JA-
COUB 04/5866/2018 10/17.570 MÉDICA PEDIATRA 60 09/10/18 à 

07/12/18
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcional.

PORTARIA N.º 1278/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no 
parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudança de Nome, formulado pela 
Servidora BARBARA DA SILVA MENEZES, matrícula nº 10/49.059, passando a assinar BARBARA DA 
SILVA MENEZES DA SILVA, conforme contido nos autos do processo nº. 04/5819/2018. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º1279/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:

CONCEDER ABONO DE FALTAS
NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

DANIELLE ALVES SILVA DA 
COSTA 04/4966/2017 10/43.565 PROFES-

SOR II 02 07/06/17 à 
08/06/17

MARIA PORTO DOS SANTOS 
VIEGA 04/6537/2017 10/44.730 PROFESSOR 01 30/05/17          
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Ingredientes

Modo de preparo

KAFTA COM 
CALABRESA

1 kg de carne moída
creme de cebola (o 
suficiente para dar 
liga)
chimichurri a gosto
1 linguiça calabresa 
defumada ralada
azeite a gosto
sal a gosto
12 espetos de madei-
ra

Tempere a carne moí-
da com o sal e o azei-
te, adicione o creme 
de cebola (o suficien-
te para dar liga) e 
misture bem
Em seguida, coloque 
o chimichurri e a ca-
labresa e misture até 
obter uma massa ho-
mogênea
Divida a massa em 12 
partes, molde a mas-
sa no formato de kaf-
tas e espete-as com 
os espetos de madei-
ra
leve à churrasquei-
ra em fogo brando: 
cuidado para que as 
madeiras dos espetos 
não fiquem receben-
do diretamente o ca-
lor do braseiro
Quando as kaftas es-
tiverem grelhadas, re-
tire da churrasqueira

YAKISSOBA DA 
CASA

300 g de espaguete
1 cebola grande corta-
da em pedaços médios
1 colher (sopa) de óleo
1/2 maço pequeno de 
brócolis
1/2 maço pequeno de 
couve-flor
10 colheres (sopa) de 
molho shoyu
400 g de carne cortada 
em tiras
100 g de champignon
1 cenoura cortada em 
rodelas
250 ml de água
1 colher (sopa) de ami-
do de milho, dissolvido 
em 50 ml de água
acelga a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão 
em ponto al dente e 
reserve
Em uma panela, adi-
cione o azeite, a ce-
bola, a carne e refo-
gue bem
Adicione o molho 
shoyu e cozinhe por 3 
minutos em fogo mé-
dio
Acrescente mais 
água, aguarde levan-
tar fervura e adicione 
o amido de milho
Mexa até engrossar, 
abaixe o fogo e adi-
cione o champignon, 
a couve-flor, o bróco-
lis e a cenoura
Cozinhe por 8 minu-
tos e acrescente, por 
último, a acelga e o 
macarrão
Misture bem, acerte o 
sal e tampe a panela 
por mais 1 minuto
Está pronto para ser-
vir!

JERENIR DE SOUZA VIEIRA 04/3406/2018 10/05.565
SUPERVI-

SOR ESCO-
LAR

15 22/05/18 à 
05/06/18

LUCILENE DA SILVA PEREIRA 04/3733/2018 25/65.674 ASSISTENTE 
SOCIAL 15 06/06/18 à 

20/06/18
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1280/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
Tornar sem efeito a Portaria Nº1172/SEMAD/2018 de 29 de outubro de 2018 publicada em 30 de outu-
bro de 2018. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1281/SEMAD/2018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
Tornar sem efeito a Portaria Nº1180/SEMAD/2018 de 29 de outubro de 2018 publicada em 30 de outu-
bro de 2018.A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
ERRATAS:
NA PORTARIA Nº DE 1204 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018, publicada no Jornal Hora H de 30/10/2018 
, referente à Eliane Severino Ferreira da Silva.
Onde se lê: ......Téc
nico de Enfermagem........
Leia-se: ......Auxiliar de Serviço II..........

NA PORTARIA Nº DE 1181 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018, publicada no Jornal Hora H de 30/10/2018, 
referente à LEIDE JANE LIMA NASCIMENTO.
Onde se lê: ......28 (vinte oito)dias........
Leia-se: ......15(quinze)dias..........

NA PORTARIA Nº DE 1165 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018, publicada no Jornal Hora H de 30/10/2018 
, referente à ROSEMEY DA ROCHA COUTO.
Onde se lê: ......PERÍODO DA LICENÇA 01/11/2018 à 31/01/2018........
Leia-se: ......PERÍODO DA LICENÇA 01/11/2018 à 31/01/2019..........

NA PORTARIA Nº DE 031 DE 11 DE MARÇO DE 2013, publicada no Jornal Hora H de 14/03/2013 , 
referente à Sônia Gonçalves Silveira.
Onde se lê: ......01/01/1999 à 31/12/2004........
Leia-se: ......01/01/2005 à 31/12/2010..........

NA PORTARIA Nº DE 545 DE 21 DE JUNHO DE 2018, publicada no Jornal Hora H de 22/06/2018 , 
referente à Eliane de Paula Cândido.
Onde se lê: ......Eliane de Paulo Cândido........
Leia-se: ......Eliane de Paula Cândido..........

NA PORTARIA Nº DE 1150 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018, publicada no Jornal Hora H de 30 de 
outubro de 2018 , referente à IVANI ISABEL GOMES TAVARES.
Onde se lê: ......IVANISE ISABEL GOMES TAVARES........
Leia-se: ......IVANI ISABEL GOMES TAVARES..........

NA PORTARIA Nº DE 628 DE 20 DE JULHO DE 2018, publicada no Jornal Hora H de 21 DE JULHO 
de 2018 , referente à LOURDES DE SOUZA LOPES.
Onde se lê: ......PERÍODO AQUISITIVO 02/06/2010 à 01/06/2010........
Leia-se: ......PERÍODO AQUISITIVO 02/06/2010 à 01/06/2015..........

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 53/0004/2018 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP- Nº 25/2018R
OBJETO: – Contratação de empresa para fornecimento e instalação de piso tátil (direcional e alerta) 
para instalação em diversas calçadas dos município de Belford Roxo, através do Sistema de Registro 
de Preços, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referencia - ANEXO I do 
edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
DATA, HORA E LOCAL: Dia 28 de novembro de 2018 às 11:00h, na sala Secretaria Municipal de 
Compras e Suprimentos, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, mediante a apresenta-
ção do carimbo do CNPJ e de pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial.
TELEFONE: (21) 2103-6870.

Cássio da Rocha Brum.
Pregoeiro

Previsão do tempo - Rio de Janeiro Condições do
mar no Rio

RESUMOS DAS NOVELAS
Últimos capítulos não divulgados

Samuca fica surpreso ao ver Marocas vestida de noiva

Gentil pede para Zezé jogar as cartas para ela nova-
mente. Mauro César e Mariane tomam banho de cacho-
eira. Flor revela a Margot que a mãe de Isabel está de volta 
a Rosa Branca. Lenita confronta Isabel. Cris flagra Isabel 
com o diário de Julia nas mãos. Alain estranha os ques-
tionamentos de Cris sobre seu roteiro. Ana tem um pesa-
delo com a filha. Lenita proíbe Pat de se encontrar com 
Isabel e Marcelo. Cris confessa a Margot que não sabe se 
conseguirá esconder a verdade de Alain por muito tem-
po. Carmo fica admirada com Flor. Ana liga para Américo 
para falar de Cris.

Marocas impede que Cesária destrua o seu vestido 
de noiva. Samuca revela a Dom Sabino que Marocas 
não pode desistir do casamento com Emílio por causa 
do pai. Belém diz a Eliseu que conseguirá a liberda-
de provisória de Barão. Samuca fica surpreso ao ver 
Marocas vestida de noiva. Barão diz ao pai que está 
jurado de morte na cadeia. Dom Sabino discute com 
Emílio. Miss Celine confessa a Dom Sabino que sabe o 
que Emílio alega ter contra ele. Dom Sabino garante a 
Miss Celine que nunca esteve envolvido em nenhum 
crime. Dom Sabino caminha com Marocas para o al-
tar, suplicando à filha que desista do casamento.

Carmo fica admirada com Flor



sandro jogou no Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, Internacional e Málaga, da espanha, antes de desembarcar no Giulite Coutinho
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Volante Sandro Silva retorna ao
America, clube que o revelou
O bom filho à casa torna e assim será com o novo reforço rubro
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P lagiando o 
velho adá-
gio,  um 

bom filho tem de 
retornar a sua ve-
lha casa e assim 
foi com o volan-
te Sandro Silva. 
Aos 34 anos,  o 
jogador,  que ini-
ciou a carreira no 
America e passou 
por outros clubes 
importantes como 
Palmeiras,  vasco, 
Cruzeiro,  Interna-
cional e Málaga 
(ESP),  é o novo 
reforço do Mecão 
para a disputa do 
Campeonato Esta-
dual,  do qual será 
uma das atrações. 
Ele vinha atuando 
no futebol dos Es-
tados Unidos.

O jogador par-
t icipou de uma 
geração de bons 
valores da base 
rubra em meados 

da década passa-
da,  que revelou, 
entre outros,  o 
meia Camilo,  hoje 
no Internacional, 
e o volante Juni-
nho, atualmente 
no Ceará.

Sandro, que 
participa normal-
mente dos trei-
namentos com o 
elenco desde o 
início da semana, 
oferecerá toda a 
sua experiência 
ao elenco rubro, 
que conta agora 
com três jogado-
res acima dos 30 
anos: o próprio 
Sandro, o zaguei-
ro vladimir e o 
goleiro Deola.

Com a chegada 
de Sandro, o téc-
nico luizinho le-
mos tem cinco vo-
lantes no elenco. 
Antes,  o Mecão 
estava bem ser-
vido no setor por 
Araruama, Pará, 
Anderson Künzel 

MARCIO MENEZES / AMERICA RIO

e  tiago Corrêa. 
O volante é o dé-

cimo reforço rubro 
para o Estadual.  O 
America também 
trouxe o goleiro 
Deola,  os laterais 
Belarmino, Mi-
chel Badé e Alan 
Pires,  os meias 
Miguel e Diego 

Sales e os atacan-
tes Juninho, Bru-
no Santos e Bruno 
Bezerra.

O Mecão estreia 
na Fase Prelimi-
nar do Campeona-
to Estadual no dia 
22 de dezembro, 
fora de casa,  con-
tra o Americano.


