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Do jeito que o diabo gosta

Vereador
‘mandrake’

melhorou de vida
e sumiu do bairro
2

Estadual: Mecão segue
vivo na briga pela vaga
na fase de grupos
12

Rio ganha Dia da
Mulher Sambista
2

reprodução/pms/ arte: jéssica lemos/ hora h

Sob um calor acima de 40º graus, a violência esquentou na Baixada Fluminense. A sexta-feira foi
marcada por uma carnificina que deixou 8 mortos em diferentes pontos da região. Em um dos casos, a Polícia Militar mandou 4 traficantes para o colo do capiroto, após troca de tiros em Japeri
7

Prefeito Anabal ‘esconde’
as contas de Seropédica
Segundo o colunista Elizeu Pires, a Prefeitura virou
‘fantasma’ no Portal da Transparência. O prefeito
não revela quanto paga a fornecedores e prestadores
de serviço. A caixa preta pode trazer sérios problemas
para a gestão do polêmico chefe do executivo
3

Queda de andaime Belford Roxo coloca
deixa seis feridos Guarda Municipal na
na Zona Sul do Rio
Ronda Escolar
7

6
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Abraço do fim de semana vai para o cantante
dos bons Vitor Affonso
(com dois F), de Belford
Roxo. Ele está anunciando vídeos para sua página
e convidou muita gente
boa para estar com ele no
projeto. Aquele Abraço,
Vitor!!!

Dona Ivone Lara inspira Lei do
Dia da Mulher Sambista no Rio

Quatro pretos
no BBB 19
Na quarta-feira, a
Rede Globo anunciou
os participantes do “Big
Brother Brasil 19”, que
estreará na próxima terça
(15). Entre os 15 escolhidos para fazer parte do
elenco, há quatro negros:
dois homens, ambos do
Rio de Janeiro, e duas
mulheres, uma de Alagoas e a outra de São Paulo. Um dos ‘coloreds’ do
BBB deste ano é o ator,
diretor, autor e professor,
Rodrigo França, de 40
anos. Ele tem no currículo peças de teatro como
“O pequeno príncipe negro” e “Contos Negreiros do Brasil”, além de
dar palestras em escolas
públicas e ter feito um
roteiro de sobrevivência
quando o Rio de Janeiro
foi submetido a intervenção militar. Em dezembro passado, Rodrigo
encarnou o Papai Noel
negro que fez sucesso
nas redes sociais. A Nação Preta está em alta!

A Câmara Municipal
de Vereadores do Rio de
Janeiro aprovou a Lei nº
5.146 que inclui o Dia da
Mulher Sambista no calendário da cidade. A comemoração será sempre no
dia 13 de abril, dia em que
nasceu a cantora e compositora Dona Ivone Lara. De
autoria do vereador Tarcísio Motta (PSOL), a lei
foi uma sugestão da página
“Sambistas da Depressão”
ao parlamentar. A lei foi
aprovada dia 6 de dezembro e sancionada no último
dia 04.
Segundo o parlamentar,
com a data no calendário
oficial da cidade, há o incentivo a eventos e espaços
de discussão em que o foco
é a produção, participação e
criação das mulheres sambistas: “O Dia da Mulher
Sambista é o reconhecimento da participação importantíssima de mulheres
no mundo do samba, poucas
vezes valorizadas enquanto

Reprodução da Internet

compositoras. E, por isso,
não poderíamos deixar de
escolher o 13 de abril. Data
de nascimento da grandiosa
Dona Ivone Lara. Sua vida e
sua trajetória no samba representam a resistência da mulher, da mulher negra como

compositora e realizadora em
um universo historicamente
dominado por homens”.
Yvonne Lara da Costa,
nascida em 13 de abril de
1922 e conhecida como Dona
Ivone Lara, foi uma das compositoras mais importantes

da história brasileira. Oriunda de uma família de instrumentistas, Ivone teve como
professores de música erudita
Zaíra de Oliveira, esposa do
compositor Donga, e Lucília
Villa-Lobos, casada com o
maestro Heitor Villa-Lobos.

Peça ‘Favela 2 – A gente não desiste’
volta a ficar em cartaz no Rio

Whatsapp

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

Ainda a respeito da
troca de comando na
Cultura iguaçuana, o
ator e produtor cultural do Shopping Nova
Iguaçu, Marcelo Borghi
(foto), disse a esta coluna com todas as letras:
“Estou satisfeitíssimo
com o anúncio de que
Marcus Monteiro vai
comandar a Secretaria de Cultura de Nova
Iguaçu”. Para Borghi, a
cidade só tem a ganhar.
“Minha satisfação é tanta, que já estou pensando em uma parceria com
ele. Seja bem-vindo
Marcus!”, acrescentou
Marcelo.

(21) 98037-1338

Divulgação

Peça ‘Favela
2 – A gente
não desiste’
voltou a ser encenada, a partir de ontem
(11), no Rio de Janeiro. Desta vez, a
reestreia foi no Teatro Municipal Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, onde
ficará em cartaz até
3 de fevereiro, de
quinta a sábado às
19h e domingo às
18h. Com texto de
Rômulo Rodrigues
e direção de Marcio
Vieira, o espetáculo
conta com músicas
inéditas de Xande de Pilares, feitas especialmente
para o espetáculo,
e direção musical
de Marcio Eduardo Melo. O grande
elenco reúne nomes
como Thiago Justino, da novela Rock
Story, DJ Marthins,

Marcelo Borghi
vibra muito

Vereador ‘mandrake’ cuida de si
Sobre aquele vereador da Baixada que
prometeu transformar para melhor o bairro
onde morava quando era pobre, em suas duas
campanhas, Vó Candinha tem novidades. E
não são nada do que o ‘mandrake’ prometeu.
****************************************
O queimadense Leandro Santana (terceiro a partir da esquerda) é um dos atores da remontagem

da Novela Segundo
Sol, Leandro Santana, indicado ao
Prêmio Shell 2018,
Jefferson Melo indicado ao prêmio
FITA de ator revelação pela sua atuação
justamente
nesta mesma peça,
além de Lucas da
Purificação, Jr. Castro, Sarito Rodrigues, Renata Tavares, Tito Sant’anna,
Cinthia
Andrade,
Leandro
Santanna, Paula Pardon,
Dilene Prado, Ana

Paula Quevedo, Natalio Maria, Helena Giffoni, Daniel
Almeida, Henrique
Sathler,
Walace
Fortunato, William
Nascimento, Gisele Castro, Claudia
Leopoldo, Daniel
Baroni, Caio Vegatti, Jorge Jeronymo e
Maria Zenayde.
O espetáculo, que
estreou ano passado, é a continuação
das histórias de FAVELA, um grande
sucesso que completou cinco anos

de estreia no ano
de 2017 e que levou cerca de 80 mil
pessoas ao teatro,
reunindo fãs que
o acompanha por
todas as suas temporadas. Uma prática muito comum
em filmes e pouco
usada no teatro, o
espetáculo Favela
2 mostra histórias
inéditas das personagens que já divertiram e emocionaram o público em
várias temporadas
no Favela 1.

Melhorou de vida e sumiu
“Foi só o rapaz se eleger na primeira vez,
conta Vó Candinha, para mudar o comportamento perante os cabos eleitorais que o
ajudaram de graça sob promessa de emprego e outras coisas mais. Um deles, morador
da beira do rio que respira aroma de podre,
me contou que procurou o cara e ele mandou um puxa-saco dizer: ‘não conheço esse
elemento’. Ingrato e mau caráter”.
****************************************

Carrão & Cia Ltda
Vó Candinha está investigando a informação de que o vereador está de carrão e comprou casa na área da Barra da Tijuca, região
da Capital com o metro quadrado mais caro
do estado.
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Embaixo do tapete político

Contas de Seropédica sob sigilo

Prefeitura não revela quanto paga a fornecedores e prestadores de serviços.
Caixa-preta pode trazer problemas para a gestão de Anabal Barbosa de Souza
reprodução/prefeitura de seropédica

Elizeu Pires
elizeupires.com

O município de Seropédica recebeu mais
de R$ 200 milhões nos
primeiros dois anos da
gestão de Anabal Barbosa
O valor refere-se a
repasses constitucionais, excluindo recursos enviados para o
setor de saúde e eventuais verbas de convênios e emendas parlamentares.
Segundo o que fioi
apurado pela reportagem, nos registros
do Demonstrativo de
Distribuição de Arrecadação do Banco do Brasil constam
R$
93.815.841,17
em 2017, e R$
107.822.546,75
em
2018, mas não há
como se saber ao certo onde e em que a
administração
está
gastando os recursos.
Isto porque a gestão
do prefeito Anabal
de Souza não é nada
transparente e não informa, por exemplo,
quantos veículos são
destinados ao transporte dos alunos da
rede municipal de ensino pela empresa SW
Seropédica, contratada em agosto de 2017
por R$ 4,728 milhões
para prestar o serviço
durante um ano.
Portal da
Transparência
Com um orçamento
de R$ 304,6 milhões
para o exercício de
2019, a Prefeitura de
Seropédica não disponibiliza a relação de
empresas fornecedoras ou prestadoras de
serviços, bem como os
valores pagos a elas, o

Anabal Barbosa teria homologado diversos contrtatos sem licitação nos primeiros 22 meses a frente da Prefeitura de Seropédica
que dificulta o controle
social
garantido por lei ao
cidadão. O contrato
com a SW Seropédica
Comércio e Serviços
até que está no Portal
da Transparência,
mas o documento não
revela a quantidade de
veículos nem o número
de alunos transportados.
O governo também
faz segredo sobre um
contrato de R$ 14,6
milhões firmado com
a empresa Terraplan
RJ Locações pelo
aluguel de cami-

nhões e máquinas pesadas, por um período
de 12 meses. O contrato está no portal,
mas não informa o
tamanho da frota locada nem o valor unitário dos veiculos.
Transporte
mais caro
Nos primeiros meses
de sua gestão Anabal
de Souza homologou
vários contratos sem
licitação. As contratações emergenciais
começaram em fevereiro de 2017, com
dispensas de licitação

em favor de empresas como a Enzitest
Material Hospitalar,
M.C. Angelo da Silva,
Sarti Locações, Markleo Comércio e AMI3
Soluções Ambientais
e Transporte de Resíduos, somando mais
de R$ 15 milhões.
Inicialmente o transporte de alunos foi
contratado junto à empesa Sarti Locações,
pelo valor global de
R$ 670.800,00 por
três meses de para locação de kombis à Secretaria de Educação,
o equivalente a R$

223.600,00 ao mês.
Considerado o contrato om a SW, a Prefeitura está gastando mais
caro com o serviço e
para descobrir constatar isto não é necessá-

rio ser nenhum gênio
da matemática: R$
4.728.000,00 dividido
por 12 dá R$ 394 mil.
*Com a palavra a administração municipal
de Seropédica.

Clarissa Garotinho condenada a CGE e Fazenda ampliam prazo
paga R$100 mil para magistrado para declaração no Sispatri
A deputada federal Clarissa
Garotinho foi condenada a
pagar R$ 100 mil, por danos
morais, ao desembargador
Luiz Zveiter, do Tribunal de
Justiça do Estado (TJRJ). Segundo os autos, a parlamentar
reproduziu em suas redes sociais informações caluniosas e
ofensivas veiculadas contra o
desembargador na mídia e nas
redes sociais por seus pais,
Rosinha e Anthony Garotinho, ex-governadores do Rio.
Um dos vídeos questionados
por Zveiter na ação, postado
em novembro de 2017, afirmava que o magistrado teria
caído na “banda podre” dos
poderes Executivo e Legislativo do Rio de Janeiro e que,
mesmo assim, “continuava
intocado”. De acordo com o
entendimento da juíza Flá-

Luiz Macedo/ Câmara dos Deputados

Clarissa é acusada de reproduzir mensagens ofensivas
via Gonçalves Moraes Alves,
14ª Vara Cível do Fórum da
Capital, no Rio de Janeiro, “o
direito à livre manifestação do
pensamento, previsto na Constituição Federal, deve ser compatibilizado com outros direitos,
como a imagem e a honra. No
caso, é patente que a ré extrapolou o exercício do seu direito de crítica, pois questionou a

idoneidade do autor, afirmando
em rede social que seus atos
eram contrários à lei, sem lograr
produzir quaisquer provas neste sentido”, afirmou a juíza. No
processo, a defesa de Clarissa
Garotinho alegou que as acusações de Zveiter se referiam aos
seus pais e não à ela. O argumento, contudo, não foi aceito
pela magistrada.

A Controladoria
Geral do Estado
(CGE), em resolução
conjunta
com a Secretaria de Fazenda
(Sefaz-RJ),
determinou a prorrogação do prazo
de apresentação
da
Declaração
de Bens e Valores no Sistema de
Controle de Bens
Patrimoniais dos
Agentes Públicos
do Poder Executivo Estadual (Sispatri), que iria se
encerrar
ontem.
Todos os servidores ativos do
Estado terão até
o dia 22 de feve-

reiro de 2019 para
preencherem seus
dados, através do
Portal do Servidor
( w w w. s e r v i d o r.
rj.gov.br). A determinação foi publicada no Diário
Oficial da última
quinta-feira.
Na
Declaração
de Bens e Valores
devem constar todas as fontes de
renda do servidor,
como imóveis, dinheiro, títulos de
ações, bens móveis, investimentos
financeiros
e
participações
societárias,
entre outros. A não
apresentação po-

derá ocasionar a
suspensão do pagamento e a abertura de processo
administrativo.
Após terem sido
atendidas diversas
solicitações
para ampliação do
prazo, esta será a
última concessão
para quem ainda não regularizou sua situação.
O SISPATRI foi
apresentado para
58 órgãos e entidades do Poder
Executivo no dia
16 de agosto de
2018 e começou a
ser implementado
no dia 27 do mesmo mês.
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Prefeitura de Itaguaí é alvo de investigação pelo
Tribunal de Contas da União (TCU) por suspeita de irregularidades na compra de medicamentos
sem licitação. Contrato com empresa fornecedora
pode ter sido firmado com apresentação de documentação fraudulenta, segundo adutoria do órgão.

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de
Lei Complementar (PLP) 531/18, do deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), que pretende estender aos
guardas municipais de todo país a aposentadoria
especial que, conforme a Constituição, atualmente
beneficia policiais federais, civis e militares.

De olho no prazo I

divulgação

Erotização precoce I

As empresas do Grupo
JAL, formadas pela Transportes Flores, Expresso Real Rio,
Rio D’Ouro Transportes Coletivos, Transportes Planalto,
Viação Brazinha, Viação Beira Mar e Transporte Mageli)
permitirão o embarque dos
alunos da rede pública que
ainda não possuem o RioCard
até o dia 8 de março.

Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal inclui
medidas de prevenção à erotização precoce nas escolas
públicas do Brasil. Erotização
precoce é a prática de exposição prematura de conteúdo,
estímulos e comportamentos a
indivíduos que ainda não têm
maturidade suficiente para
compreensão de tais ações.

De olho no prazo II

Erotização precoce II

A partir desta data, as empresas passarão a seguir a lei
estadual que determina que a
gratuidade só é válida com a
apresentação do cartão. Para
solicitar, o aluno deve acessar o site www.cartaoriocard.
com.br/rcc/gratuidade e realizar os procedimentos solicitados.

De olho no prazo III
Desde 2013, o grupo estabelece um prazo de aproximadamente um mês após o
início do ano letivo para que
os alunos tenham tempo de
solicitar e receber o RioCard.
Além disso, as empresas
orientam as escolas e órgãos
envolvidos na gratuidade da
tarifa para dar transparência e
agilidade ao processo.

Suplício ao longo da Dutra

A imagem do flagrante foi postada em um
grupo de Whatsapp. O quilomêtrico engarragamento na pista sentido Baixada Fluminense, da
Rodovia Presidente Dutra, é comum, e começa
na altura de Jardim América, na Zona Norte do
Rio. Por volta das 8h, motoristas já enfrentam
um trânsito infernal, que piora nos acessos pelas
agulhas.

DIRETO AO PONTO

A longa agonia dos venezuelanos

Forçados a conviver com uma falsa democracia, os veezuelanos sabem bem quem é o ‘cão de guerra’ que controla
o paí sob uma ditadura implantada por Hugo Chávez, agora
herdada pelo presidente reeleito para um mandato até 2025.
Será uma via crucis suportar a fome, epidemias de toda sorte, violência, miséria a perder de vista e hiperinflação.
Maduro repousa no berço do fascismo e tenta tapar o sol
com a peneira, mas o que se vê é um país destruído social
e economicamente por um governo que pensa estar acima
de Deus.

Justiça prende mais um
membro da Câmara de
Silva Jardim
reprodução

Entre os objetivos das medidas, segundo a proposta,
estão ‘prevenir e combater a
prática da erotização infantil (sexualização precoce) no
comportamento e aprendizado social das crianças; e envolver a família no processo
de construção da cultura do
combate à erotização infantil.

Julho Amarelo
O governo federal sancionou a Lei que institui o ‘Julho Amarelo’, a ser realizado
a cada ano, em todo o País.
O objetivo é promover ações
relacionadas à luta contra as
hepatites virais. julho faz referência à data escolhida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para a celebração do
Dia Mundial de Luta contra as
Hepatites Virais (28 de julho).

Eles disseram...

“Olha, a nossa intenção, minha como comandante do Exército, nós não devemos modificar o nosso
sistema, se perguntarem a minha opinião como comandante do Exército”. Novo comandante do Exército,
general Edson Leal Pujol, ao defender que os militares fiquem de fora da reforma da Previdência que deve ser
apresentada pelo governo Jair Bolsonaro.

Afastada do mandato desde o dia 14 de
dezembro, a vereadora
Marcilene Mendonça
Xavier (foto) teve a
prisão preventiva decretada pela juíza da
63ª Zona Eleitoral,
Daniella Correia da
Silva. Em dezembro
a magistrada determinou as prisões de Thais
Gabardo, assessora de
gabinete da Prefeitura
e Aline Cristina Garcia,
chefe de gabinete da
presidência da Câmara

de Vereadores, no mesmo
processo, resultado de uma
ação ajuizada pelo Ministério Público por fraude
em atas de convenções
partidárias, nas quais foram escolhidos candidatos
a vereador pela coligação
que apoiou Wanderson
Gimenes Alexandre, o Anderson Alexandre, prefeito
reeleito em 2016, que está
preso desde o dia 3 de novembro, sob a acusação
de comandar um suposto
esquema de corrupção e
fraude em licitações.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Queimados

Palestra sobre combate à dengue

Profissionais de saúde vão percorrer CRAS para conscientizar a população sobre os cuidados com o mosquito
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

P

ara dar continuidade e intensificar
a conscientização
da população sobre o
combate e prevenção da
Dengue, Zika e Chikungunya, a Prefeitura de
Queimados, por meio das
Secretarias Municipais
de Saúde e de Assistência Social, inicia na próxima segunda-feira (14)
uma série de palestras
que serão ministradas
nos Centros de Referência em Assistência Social
do município. O primeiro

encontro acontecerá no
CRAS Wandir Dutra, às
9h, no bairro São Roque.
Os principais convidados para a ação são os
usuários do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos
CRAS do município, mas
toda a população pode
participar. A ideia é reforçar os cuidados no
cotidiano que evitam a
proliferação do mosquito
Aedes Aegypti e explanar
os principais sintomas das
doenças, que nesta época
do ano geralmente tem
um aumento no número
de casos. Além disso, os

grupos serão divididos
por faixa etária, ou seja,
idosos e adultos em um
horário e crianças e adolescente em outros.
A iniciativa faz parte
de um conjunto de ações
que a gestão municipal
tem feito em relação ao
assunto. De acordo com o
último Levantamento Rápido de índices de Aedes
Aegypti, o LIRAa, que
se trata de uma mostra
estatística em que é determinada a quantidade
de focos do mosquito em
cada região da cidade, o
município atingiu 1,94%
na avaliação, e por isso, a

necessidade da intensificação das atividades de
combate.
Em casos de dúvidas sobre o combate a
vetores, os moradores
podem entrar em contato pelo Disque-Dengue
(21) 2665-4303 ou ir à
Vigilância Sanitária do
Município de Queimados, que fica na Travessa
Marquês, 131, no Centro de Queimados, com
funcionamento das 8h
às 17h. Confira a relação
completa dos locais onde
serão realizadas as palestras ano site http://www.
queimados.rj.gov.br/

BRASIL

Reprodução/ Tv globo

O promotor de Sorocaba (SP) que fez uma publicação no Facebook que
mostrava um macaco trabalhando em um escritório
com a frase “Defesa de
Lula preparando o recurso
contra a prisão”, em março
de 2018, com referência à
condenação do caso triplex, publicou um texto de
retratação por conta de um
acordo pelo processo que
corre pela 1ª Vara Federal
da cidade.
Uma ação contra o promotor foi movida na Jus-

tiça pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
que pedia indenização de
R$ 10 mil, além de retratação. A Justiça negou o
valor pedido. Na época, a

OAB repudiou a postagem
do promotor de Justiça. Em
nota, a OAB de Sorocaba
criticou a publicação do
promotor e disse que a frase é um desrespeito.

Palestras que serão ministradas nas unidades do CRAS

nos bairros

Promotor que postou foto de macaco citando
defesa de Lula pede desculpas após processo
São paulo

divulgação/pmq

horahmunicipios@gmail.com

Muita Lama e buracos em Nova Iguaçu
O Jardim Palmares foi
abandonado pelo poder público. Pelo menos é o que
prova essa imagem postada nas redes sociais, que
mostra uma rua tomada
por lama e buracos. Moradores denunciam que o
esgoto a céu aberto domina
diversos trechos da região
e apontam a paralisação de
uma obra pela Prefeitura
como causadora dos vários
problemas enfrentados por
quem paga seus impostos.

reprodução/facebook
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florida cup

Abel ressalta espírito da equipe e
explica estratégia contra o Ajax
Após empate no tempo normal time se garantiu na final vencendo nos pênaltis
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

treinador teve
pouquíssimo
tempo
para
trabalhar e colocou em
campo a espinha dorsal
vice-campeã brasileira
de 2018 para enfrentar
o Ajax, na estreia do
Flamengo na temporada e na Florida Cup.
No final, o empate em
2 a 2 levou o jogo para
os pênaltis, onde seu
time venceu por 4 a 3 e
se habilitou para a decisão do torneio contra
o Eintracht Frankfurt,
neste sábado 12), às
19h (Brasília).
Durante todo o jogo,
Abel gesticulou bastante com seus jogadores no sentido de
orientar o time em
campo. No primeiro
tempo, o Fla entrosado que terminou 2018
sentiu um pouco a
falta de ritmo contra
uma equipe que vem
jogando regularmente (está nas oitavas da
Liga dos Campeões e
é segunda colocada no

campeonato holandês)
e ficou atrás no placar
duas vezes. Uribe, com
talento e oportunismo,
empatou a partida. Já
na etapa final, com o
time bem modificado,
o Ajax teve mais chances, mas esbarrou na
raça rubro-negra. Abel
reconheceu a força de
seus jogadores após a
partida e falou sobre a
estratégia adotada.
“Formamos a estratégia de jogar esperando. Não tínhamos condição nem tempo de
treinamento para tentar marcar mais alto.
Foram seis dias contra
seis meses. Mas minha
estratégia é diferente.
É marcar mais alto. E
hoje foi o contrário.
Eu sabia que eles jogariam assim, fizeram
isso contra o Bayern
de Munique. Em campo, no início da temporada, a perna pesa, é a
falta de ritmo. Mantive
a equipe que vinha jogando e saio satisfeito. Temos que subir o
primeiro degrau, mas

Gilvan de Souza / Divulgação

Depois de longos 15 anos, Abel Braga voltou a comandar o time do Fla: “Estamos com fome de títulos”.
não estar preocupado
e olhar o final da escada”, declarou o treinador na entrevista coletiva ainda no Orlando
City Stadium.
Quando chegou ao
Flamengo no início de
janeiro, Abel mencio-

nou estar com fome de
títulos. Novamente o
treinador abordou o assunto, mas passou aos
jogadores, que também
nutrem o sentimento e
querem conquistar troféus nesta temporada.
Descartando o favori-

tismo, Abel mostrou
que para o Flamengo
ser campeão, depende
do time fazer o seu papel.
“Ser campeão é um
desafio. Vamos entrar
para ganhar muita coisa. É preciso ter um

pouquinho de sorte e
estamos com fome. O
favoritismo é ruim. A
cobrança parte de nós
mesmos. Tem que saber lidar com o lado
mental. Hoje subimos
um degrau”, completou o treinador.

Vasco: Treinador elogia desempenho do
Sub-20 e vê time preparado para mata-mata
Os Meninos da Colina garantiram a classificação para a segunda
fase da Copa São Paulo
de Futebol Júnior com
a primeira colocação
do Grupo 27. Em três
jogos, foram duas vitórias e um empate, com
cinco gols marcados e
apenas um sofrido. O
bom desempenho agradou o técnico Marcos
Valadares, que elogiou
a forma como a equipe se portou e ressaltou que o time precisa
manter a sequência
para as próximas fase.
O compromisso seguinte do time na competição será diante do
Juventude, neste sábado (12), às 11h.
“Fizemos uma boa
primeira fase, bons jogos contra bons adversários. Acho que isso é
importante dentro do
processo de formação.
Principalmente
porque buscamos fazer
os jogos como a gente
deseja. Dominando o
jogo, sendo uma equipe ofensiva, com boa
posse de bola e criando boas oportunidades
de gol. Encarar equipes com bons trabalhos
enriquece a classificação em primeiro lugar.

Vinicius Vieira / SEEL Taubaté

Meninos da Colina estão invictos na Copinha e pegam o Juventude neste sábado
Agora é dar sequência
para continuar fazendo
um bom trabalho na
próxima fase”, disse o
treinador.
Se na primeira fase
existia uma margem de
erro, agora as partidas
são eliminatórias. O
comandante da equipe
Sub-20 sabe que partidas mata-mata exigem
um nível de concentração maior, mas vê o
grupo vascaíno acostumado a lidar com esse
tipo de situação:

“Precisamos
sempre fazer o nosso jogo.
Jogar da maneira que
estamos acostumados.
Dessa forma estaremos preparados para
qualquer desafio. Seja
ele de uma situação de
grupo ou mata-mata.
Na Copa RS nós enfrentamos essas duas
situações. A equipe
está preparada, sabe
que precisa dar o máximo. É fundamental
fazer uma grande partida e conseguir a clas-

sificação.
Elenco
modificado
O grupo levado para
a Copa São Paulo sofreu
modificações.
Após o Campeonato
Brasileiro da categoria, jogadores da Geração 98 foram promovidos aos profissionais.
Além disso, alguns
destaques da equipe
Sub-17 chegaram ao
grupo. Para Marcos
Valadares, o tempo

fará com que o time
vá ganhando cada vez
mais entrosamento e
ritmo de jogo, mas a
forma de jogar já definida facilita bastante o
trabalho.
“Mudança foi bem
significativa,
foram
muitos jogadores. Mas
em 2018 a gente já vinha trabalhando com
um segundo, terceiro
grupo também dentro dos conceitos que
acreditamos. Existem
diferenças
técnicas,

de características, mas
não de equipe e de forma de se jogar. De uma
forma geral, os atletas
têm um entendimento bom. Claro que entrosamento, ritmo de
jogo, eles vão ganhando com uma sequência.
Tivemos um planejamento e ganhamos um
corpo. O time evoluiu,
cresceu, os atletas do
Sub-17 subiram e estão buscando seu espaço. Isso tudo soma na
evolução”, finalizou.
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Ronda ostensiva da GM em
Belford Roxo intensificada
Mais segurança

Agentes da Guarda Municipal farão patrulhamento no comércio e nas ruas para aumentar a sensação de segurança da população
Rafael Barreto/PMBR/SECOM

Secretaria de
Comunicação Social

N

a
próxima
terça-feira,
a Prefeitura de Belford Roxo,
através da Secretaria
Municipal de Segurança Pública, vai
implantar o projeto
‘Belford Roxo mais
seguro’, a fim de
proporcionar reforço no patrulhamento
das ruas e mais segurança à população
e no comércio local. Oito agentes da
Guarda Municipal,
uma viatura e duas
motocicletas estarão
circulando pelas ruas
do município, fazendo um patrulhamento ostensivo. De início, os três primeiros
bairros beneficiados
pelo projeto serão o
Centro, Heliópolis e
Lote XV, pontos estratégicos escolhidos
baseado nos índices
de crimes pela mancha criminal fornecida pelo Instituto de
Segurança
Pública
(ISP).
De acordo com o
inspetor de Planejamento e Projetos da
Guarda Municipal,

A Guarda Municipal vai iniciar em fevereiro a ronda escolar. Agentes farão ronda em pontos estratégicos de três bairros
Thiago Silva, o ‘Belford Roxo mais seguro’ já está em fase de
testes. “Iremos formalizar o projeto no próximo dia 15, fazendo
rondas pelas ruas e
no comércio, ajudando na segurança dos
bairros. O projeto vai
acontecer por toda a

cidade”, explicou. Segundo ele, a Prefeitura
fechou uma parceria
com governo do Estado através do Centro
de Comando e Controle (CCC) e recebeu
rádios comunicadores
e uma central de monitoramento. O inspetor disse ainda que ao

longo de três meses,
equipes da Secretaria
de Segurança Pública
estarão se reunindo
com a população no
Conselho Municipal
de Segurança, com
membros da sociedade civil e com os
lojistas para avaliarem os resultados

da operação.
Ronda Escolar
Além deste projeto,
a Prefeitura vai iniciar
no dia 6 de fevereiro
a ronda escolar, onde
através do projeto
“Volta às aulas com
a Ronda Escolar”,
será realizado um

“choque de ordem”
na entrada dos alunos na escola e no
trânsito do entorno.
Para qualquer dúvida ou ainda solicitações, a população
pode entrar em contato através da Central de Atendimento
pelo número 153.

IPTU de São João pode ser CGE e Fazenda ampliam prazo
pago com desconto de 8% para a declaração no Sispatri
A Prefeitura de São João
de Meriti está oferecendo
10% de desconto para os
moradores que pagarem o
IPTU 2019 em cota única
em janeiro. Aqueles que
deixarem para fevereiro terão 8%, em março, 6% e,
em abril, a dedução será de
4%.
Já para os que preferem
parcelar, a primeira cota
pode ser agendada para
maio. E, caso a pessoa
queira adiantar o pagamento, poderá aproveitar os
descontos oferecidos pela
Prefeitura nos primeiros
quatro meses do ano (cota
única).
O contribuinte pode se cadastrar pelo site da prefeitura www.meriti.rj.gov.br,
imprimir sua guia e pagar
o IPTU na rede credenciada: bancos e casas lotéricas.
Quem não tiver acesso à internet ou se houver alguma
dúvida, há alguns pontos
de atendimento na cidade
que funcionam das 8h30
às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira: Poupa
Tempo Shopping Grande
Rio; Quiosque na Praça da
Matriz; Mega Shopping
em Vilar dos Teles; Centro
Cultural em frente à Praça
da Prefeitura. Na Secretaria

A Controladoria Geral do
Estado (CGE), em resolução
conjunta com a Secretaria de
Fazenda (Sefaz-RJ), determinou a prorrogação do prazo
de apresentação da Declaração de Bens e Valores no
Sistema de Controle de Bens
Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo
Estadual (Sispatri), que iria
se encerrar nesta sexta-feira
(11/1). Todos os servidores
ativos do Estado terão até o
dia 22 de fevereiro de 2019

divulgação/PMSJM

para preencherem seus dados, através do Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.
br). A determinação foi publicada no Diário Oficial da
última quinta-feira.
Na Declaração de Bens e
Valores devem constar todas
as fontes de renda do servidor, como imóveis, dinheiro,
títulos de ações, bens móveis,
investimentos
financeiros
e participações societárias,
entre outros. A não apresentação poderá ocasionar a

suspensão do pagamento e
a abertura de processo administrativo.
Após terem sido atendidas diversas solicitações
para ampliação do prazo,
esta será a última concessão
para quem ainda não regularizou sua situação. O SISPATRI foi apresentado para
58 órgãos e entidades do Poder Executivo no dia 16 de
agosto de 2018 e começou a
ser implementado no dia 27
do mesmo mês.

Cobra coberta de carrapatos
resgatada dentro de piscina
divulgação

Atendimento na Secretaria de Fazenda e contribuinrtes precisam ficar atentos para os prazos
de Fazenda o atendimento
é prioritário para pessoas
com deficiência e idosos.
William Ottati, fiscal do
IPTU, conta que o governo
vem se esforçando para trazer um conforto maior para
o cidadão: “Desde o dia 21

de dezembro, lançamos o
IPTU Digital que é a possibilidade do contribuinte receber a guia de pagamento
via e-mail ou SMS. Assim,
ele não precisa ir até a prefeitura para pegar esse documento”.

AUSTRÁLIA - Caçadores de cobras na
Austrália resgataram
uma cobra píton-carpete coberta por centenas de carrapatos.
O animal, que deveria estar doente, estava em uma piscina
de uma casa em Gold
Coast, na região de
Queensland, na Austrália.
O profissional que a
removeu levou a cobra para tratamento
em uma clínica de animais silvestres.
Segundo informou
o caçador de serpen-

Arquivo/Agência Brasil

O réptil foi levado para tratamento em clínica
tes Tony Harrison à
BBC, e a cobra passa
bem após veterinários
removerem mais de
500 carrapatos. Carrapatos são artrópodes

que se prendem a hospedeiros (humanos ou
animais) para se alimentar do sangue destes. Muitas vezes eles
transmitem doenças.

Polícia 7

sábado, 12 DE janeiro de 2019

guerra contra o crime

Confronto deixa mortos em Japeri

Suspeitos teriam trocado tiros com policiais do batalhão de Queimados.
Quatro morreram e fuzis foram apreendidos. Nenhum PM ficou ferido

U

m confronto entre policiais militares e bandidos
deixou quatro suspeitos
mortos ontem, na Favela
do Guandu, em Japeri.
Na ação, foram apreendidos três fuzis, além de
granada e drogas. Os criminosos chegaram a ser
socorridos para um hospital na cidade mas não
resisitram.
De acordo com o 24º
BPM (Queimados), o
bando atacou as guarnições que realizavam
patrulhamento na área e
atiraram. Com as quatro
mortes chega a sete o número de criminosos mortos em operações da PM
em Japeri nos últimos
dias. Sete fuzis foram
apreendidos nas ações.

Os outros casos ocorreram na Favela Beira Rio,
no distrito de Engenheiro
Pedreira.
Ordem é a
bater quem
portar fuzil
A determinação do governador Wilson Witzel
assim que assumiu o cargo, na semana passada, é
abater bandidos portando
fuzis.
Segundo ele, os suspeitos portando esse tipo de
arma deveriam ser tratados como terroristas. A
atitude foi elogiada pelo
senador Flávio Bolsonaro (PSL). No twitter oficial da corporação, a PM
parabenizou os policiais
envolvidos na operação
no Guandu

Reprodução/Whatsapp

Os policiais militares, que participaram da ação, com os fuzis apreendidos no Guandu

Três homicídios na Baixada Jovem encontrada morta
Reprodução/internet

Dois homens foram mortos a tiros na tarde de ontem,
em Austin, Nova Iguaçu. O
crime aconteceu em plena
luz do dia, numa localidade
conhecida como ‘Três Fontes’. Policiais militares do 20º
BPM (Mesquiita foram acionados para isolar o local até a
chegada de agentes da Divisão de Homicídíos da Baixada Fluminente (DHBF).
As vítimas conhecidas
apenas como ‘22’ e ‘LC’ , não
eram conhecidas na região. A
especializada irá investigar a
motivação da motivação do
crime.
Morto em
Belford Roxo
E em Belford Roxo,
um homem identificado
como André Tarouquela, foi
executado a tiros, nas proxi-

Um dos dois mortos em N. Iguaçu e execução em Belford Roxo
midades do Mutirão, no bairro
de Nova Aurora.
De acordo com informações, agentes foram acionados
por populares, depois de ocor-

rer barulho de tiros, na Rua
Vitorino. No momento que os
PMs chegaram, no local, foi
encontrado um homem caído
no chão já sem vida.

pode ter sido estuprada
O corpo de Beatriz,
de 19 anos (foto)foi
encontrado sem as
roupas numa casa da
Rua das Rosas, no
bairro Rancho Fundo, em Nova Iguaçu,
na manhã de ontem.
A polícia foi acionada para isolar a área
para os peritos da Divisão de Homicídios
da Baixada Fluminense (DHBF). Há
suspeitas em que a
vítima teria sido estuprada.
De acordo com informações postadas
nas redes sociais, a

Queda de andaime deixa seis feridos
Reprodução/Amanda Lugueri

A queda de andaime
numa obra na Avenida
Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul do Rio,
deixou seis feridos. De
acordo com a corporação, o acidente aconteceu no número 939,
próximo à Praça Antero de Quental. A equipe do 25º Grupamento
de Bombeiros Militares (Gávea) foi enviado
para atender os feridos
no local.

As vítimas foram identificadas como Marlon F.
da Silva, 39 anos; Walace C. Lopes 25 anos; Nilton S. Rosa, 61; Ramiro
D. dos Santos, 59 anos;
Marcos Renato C. Moreira, 42 anos; Leandro
R. de Souza, 29 anos. As
seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital
Miguel Couto, na Gávea,
também na Zona Sul do
Rio. Nenhuma delas corre risco de morrer.

O acidente aconteceuem moviemtada rua da Zona Sul

Divisão de Homicídios da Baixada Fluminese (DHBF) teria
capturado o autor do
crime. Ele seria Leonardo, recentemente
saído do sistema prisional. Os agentes realizavam diligências
para prender o assassino de Beatriz quando encontrar o celular
do assassino e posteriormente a casa onde
ele mora, na Rua das
Laranjeiras, no Morro
da Caixa D’Água, em
Nova Iguaçu. A motivação do crime ainda
não foi divulgada.

PM é baleado durante
assalto em S. J. Meriti
Um policial militar foi baleado
na perna na noite
da última quinta-feira durante um
assalto em Vilar do
Teles, em São João
de Meriti. Após a
ocorrência, o agente, que não teve a
identidade revelada, foi socorrido na
Unidade de Pronto
Atendimento
(UPA) Doutor Ab-

don Gonçalves e liberado em seguida.
A PM informou
que o policial estava
de folga e foi abordado por dois homens que anunciaram um assalto. Ele
reagiu empurrando
um dos criminosos,
que atirou. A dupla
fugiu em seguida. A
ocorrência foi encaminhada para a 64ª
DP.

Bolsonaro sanciona lei cassa CNH de contrabandista
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na última quinta-feira lei
que prevê a cassação
da carteira nacional de
habilitação (CNH) aos
motoristas que utiliza-

rem veículos para cometerem os crimes de
receptação, contrabando e descaminho – arts.
180, 334 e 334-A do
Código Penal. As novas regras foram publicadas na edição de on-

tem do Diário Oficial
da União e já estão em
vigor.
O texto altera o Código
Brasileiro
de
Trânsito (CTB) para
disciplinar que os condutores
condenados

pelos crimes, com sentença transitada em julgado, terão seus documentos de habilitação
cassados e só poderão
receber
autorização
para dirigir depois de
cinco anos.

No caso do motorista
ser preso em flagrante pelos crimes de receptação, descaminho
e contrabando, o juiz
terá a prerrogativa de
suspender a habilitação
em qualquer fase da in-

vestigação ou da ação
penal. Antes de seguir
para sanção presidencial, a nova legislação
foi aprovada pelo plenário da Câmara dos
Deputados no dia 13 de
dezembro de 2018.
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Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Áries
É um dia importante
para olhar para si para
suas necessidades. Há
favorecimento
para
tomar
decisões
que
colaboram com recursos financeiros.
É importante focar no seu melhor e
se permitir vivenciar uma vida afetiva
com qualidade.

Touro
Atenção
com
a
ansiedade
para
tomar
decisões,
porque ela pode gerar
precipitações. É um
dia bom para examinar as posturas e
encontrar soluções para concretizar
investimentos
de
uma
forma
inteligente.

Gêmeos
É um dia ótimo
para tomar decisões
assertivas
que
colaboram
com
relacionamento,
amigos ou parceiros. Os projetos são
evidenciados e o caminho está aberto
para que concretize os planos com
prazer e alegria.

Câncer

Se estiver em busca
de oportunidades de
trabalho, hoje é um
excelente dia, mas o
céu também colabora
com reconhecimento e com fatores
que evidenciam os seus talentos
profissionais. É um bom dia para
tomar decisões e focar em suas metas.

Leão
O
momento
está
excelente para favorecer
os
seus
interesses,
principalmente estudos
e viagens. Você está
animado e feliz com os resultados que
vem conquistando. O reconhecimento
lhe permite seguir satisfeito em relação
às suas conquistas.

Virgem
A vontade é um
atributo essencial para
conduzir as mudanças
que edificam o campo
afetivo,
tanto
nos
relacionamentos
românticos quanto nos familiares. É
um dia para mudar as posturas e ser
mais objetivo em relação ao que busca
do outro. Há favorecimento para lidar
com investimentos para a casa.

Libra

É um dia ótimo para
tratar de assuntos
no casamento ou
relacionados
ao
cônjuge, que está
aberto a tomar decisões assertivas
em busca de uma conquista a dois.
O momento está aberto viagens,
informações e diálogos entre vocês.

Escorpião
É um dia ótimo para
lidar com assuntos
do trabalho e tomar
decisões assertivas para
conquistar crescimento
e prosperidade. Se estiver em busca
de uma oportunidade, fique atento,
porque a porta está aberta.

atos oficiais

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Gabinete da Presidência

Vice-presidente: Marcelo Verdam Lessa
Membro: Renato Gomes Corrêa

X - Comissão de Defesa dos Direitos da Muher:
Presidente: Renata Magalhães Turques Araújo
Vice-presidente: Aguinaldo Barboza Peixoto
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Membro: Carlos Alberto Curi Chambarelli
cumprindo o disposto no art. 65 do Regimento Interno, informa
a composição das Comissões Permanentes para o biênio XI - Comissão de Servidores Públicos:
2019-2020:
Presidente: Fernando Bernardes Carvalhal
Vice-presidente: Carlos Alberto Curi Chambarelli
I - Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos Membro: Alexandre Rocha de Azeredo
e Cidadania:
Presidente: Fábio José de Freitas Santos
XII - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e
Vice-presidente: Marcelo Verdam Lessa
da Portadora de Deficiência:
Membro: Felipe Rangel Garcia
Presidente: Rogério Bastos Reis
Membro: Rogério Bastos Reis
Vice-presidente: Eliege Alves Borges
Membro: Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Membro: Carlos Alberto Curi Chambarelli
Membro: Aguinaldo Barboza Peixoto
Membro: Mauricio Morais Lopes
XIII - Comissão de Indústria, Comércio, Trabalho e
Emprego:
II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Presidente: Paulo da Costa Pinheiro
Financeira e Tomada de Contas:
Vice-presidente: Aguinaldo Barboza Peixoto
Presidente: Marcelo Verdam Lessa
Membro: Renato Gomes Corrêa
Vice-presidente: Paulo da Costa Pinheiro
Membro: Fábio José de Freitas Santos
XIV - Comissão Destinada a Combater a Desigualdade
Membro: Renato Gomes Corrêa
Racial:
Membro: Fernando Bernardes Carvalhal
Presidente: Rogério Teixeira Junior
Membro: Mauricio Morais Lopes
Vice-presidente: Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Membro: Felipe Rangel Garcia
Membro: Rogério Bastos Reis

XXI - Comissão de Proteção e Defesa dos Animais:
Presidente: Carlos Alberto Curi Chambarelli
Vice-presidente: Fábio José de Freitas Santos
Membro: Alexandre Rocha de Azeredo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2019

III - Comissão de Obras e Urbanismo:
Presidente: Rogério Bastos Reis
Vice-presidente: Paulo da Costa Pinheiro
Membro: Eliege Alves Borges

XV - Comissão de Promoção Social:
Presidente: Alexandre Rocha de Azeredo
Vice-presidente: Renata Magalhães Turques Araújo
Membro: José Carlos Fonseca

IV - Comissão de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia:
Presidente: Felipe Rangel Garcia
Vice-presidente: Fábio José de Freitas Santos
Membro: José Carlos Fonseca

XVI - Comissão de Habitação e Serviços Públicos:
Presidente: Eliege Alves Borges
Vice-presidente: Fábio José de Freitas Santos
Membro: Alexandre Rocha de Azeredo

V - Comissão de Transporte e Trânsito:
Presidente: Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Vice-presidente: Renato Gomes Corrêa
Membro: Fernando Bernardes Carvalhal

XVII - Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:
Presidente: Fábio José de Freitas Santos
Vice-presidente: Felipe Rangel Garcia
Membro: Aguinaldo Barboza Peixoto
Membro: Eliege Alves Borges
Membro: Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Membro: Mauricio Morais Lopes
Membro: Renato Gomes Corrêa

VI - Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor:
Presidente: Aguinaldo Barboza Peixoto
Vice-presidente: Fábio José de Freitas Santos
Membro: Eliege Alves Borges
Membro: Alcemir Gomes Moreira
Membro: Renato Gomes Corrêa
VII - Comissão de Educação e Cultura:
Presidente: Renata Magalhães Turques Araújo
Vice-presidente: Felipe Rangel Garcia
Membro: Alexandre Rocha de Azeredo
VIII - Comissão de Saúde:
Presidente: José Carlos Fonseca
Vice-presidente: Fábio José de Freitas Santos
Membro: Mauricio Morais Lopes

XXII - Comissão de Agricultura Familiar e Economia
Solidária:
Presidente: Rogério Bastos Reis
Vice-presidente: Paulo da Costa Pinheiro
Membro: José Carlos Fonseca
Publique-se.
Nova Iguaçu, 09 de janeiro de 2019.
Rogério Teixeira Junior
Presidente
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
PORTARIA N.° 09 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Conceder a servidora JULIANA CHURRUARRIN DE ABREU,
Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente
ao período de 2017/2018, conforme processo n.° 1426/2018, a
contar de 23.01.2019.
PORTARIA N.° 10 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Conceder ao servidor PAULO ROCHA JORDÃO, Diretor
Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao período
de 2018/2019, conforme processo n.° 1528/2018, a contar de
23.01.2019.
PORTARIA N.° 11 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Conceder ao servidor THIAGO DE SOUZA PEREIRA,
Diretor de Gabinete da Presidência, 30 (trinta) dias de férias
correspondente ao período de 2018/2019, conforme processo
n.° 12/2019, a contar de 23.01.2019.
PORTARIA N.° 12 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Conceder ao servidor ARLINDO ESTEVAM DA SILVA NETO,
Chefe do Departamento de Transporte, 30 (trinta) dias de férias
correspondente ao período de 2018/2019, conforme processo
n.° 15/2019, a contar de 23.01.2019.

PORTARIA N.° 13 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Conceder ao servidor MARLON ALVES TONASSI, Analista
Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao período
de 2017/2018, conforme processo n.° 24/2019, a contar de
XVIII - Comissão de Segurança Pública e Prevenção à 23.01.2019.
Violência:
Presidente: Marcelo Verdam Lessa
PORTARIA N.° 14 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Vice-presidente: Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Conceder a servidora ELIANE LEAL SANTOS, Telefonista, 30
Membro: José Carlos Fonseca
(trinta) dias de férias correspondente ao período de 2017/2018,
conforme processo n.° 26/2019, a contar de 23.01.2019.
XIX - Comissão de Esporte, Turismo e Lazer:
Presidente: Marcelo Verdam Lessa
Nova Iguaçu, 11 de janeiro de 2019.
Vice-presidente: Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Rogério Teixeira Junior
Membro: Felipe Rangel Garcia
Presidente

XX - Comissão para Assuntos Religiosos:
Presidente: Fernando Bernardes Carvalhal
IX - Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Vice-presidente: Renata Magalhães Turques Araújo
Adolescente e da Juventude:
Membro: Mauricio Morais Lopes
Presidente: Felipe Rangel Garcia

ERRATA
Na Portaria N° 04/2019.
Onde se lê: GIOVANI PEREZ DE OLIVEIRA
Leia-se: GIOVANNI PEREZ DE OLIVEIRA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - Pregão 143/2018

DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS, PREPARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Porto Real /RJ torna público

CARLOS JOSÉ DA SILVA

DAS ÁREAS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS

ADIAMENTO SINE DIE da licitação nº. 143/2018 na SUPERINTENDENTE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PLANTAS, a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE

Sagitário
É um dia lindo para
você. Primeiro, porque
está aberto a vivenciar
novas experiências no
campo afetivo. Segundo,
porque está decidido
realizar o seu melhor para vida e para
si mesmo. Ser feliz é uma prioridade.

modalidade pregão na forma presencial, tipo menor

É um dia importante
para tomar decisões
financeiras.
O
céu
colabora
com
a
motivação e com o
envolvimento com as metas. Pode
haver algum tipo de investimento
ou proposta interessante para obter
resultados concretos.

Administrativo nº. 5.859/2018. Nova data será publicada

LAZER - SMEL, para alterações no edital e seus anexos ADIAMENTO SINE DIE da licitação nº. 143/2018 prazos para início do certame.
que é parte integrante do Processo Administrativo nº. na modalidade pregão na forma presencial, tipo

Porto Real, 11 de janeiro de 2019.

3.626/2018. Nova data será publicada em momento menor preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
oportuno em que serão reiniciados os prazos para início EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE

CARLOS JOSÉ DA SILVA

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS NO MUNICÍPIO, COM SUPERINTENDENTE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E

Porto Real, 11 de janeiro de 2019.

A AQUISIÇÃO DAS MUDAS E PLANTAS, EXECUÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATOS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D R O X O

Aquário

Peixes

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - Pregão 173/2018

pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E A Prefeitura Municipal de Porto Real /RJ torna público em momento oportuno em que serão reiniciados os

Capricórnio

É um dia excelente
para se divertir e
expressar o que pensa
com assertividade e
coragem. O caminho
aberto a viagens e
a uma interação mais assídua com
amigos. Os projetos também são
evidenciados com realização.

MEIO AMBIENTE - SMMA, para alterações no edital
e seus anexos que é parte integrante do Processo

ESPECIALIZADOS DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, a

do certame.
Você se sente disposto
a
tomar
decisões
importantes envolvendo
assuntos domésticos e
familiares. Além disso,
você está se sentindo feliz e motivado,
entretanto está passando por um
processo emocional importante para
assumir a sua vida e desenvolver a
autoestima.

CONTRATOS

preço, objetivando PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

...
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
...
11 DE JANEIRO DE 2019. PUBLICADO EM 12/01/2019 – CÓD-PMBR 008.
...
LEI COMPLEMENTAR Nº 235, DE 09 DE JANEIRO DE 2019. TABELA II.24
“DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL”
...
...
...

ANEXO II

ATOS OFICIAIS

sÁBADO, 12 de JANEIRo de 2019
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PEIXE COM AÇAÍ
Arroz doce
Ingredientes

Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
500
g de arroz/
3 li-/
/ pimenta
a gosto
tros
de
leite/
250
g
1 xícara de farinha
de
açúcar/
6
gede trigo / 1 xícara
mas
de ovo/
Cane-/
de ovos
batidos
la/
Erva
doce
1 xícara de farinha
de rosca / óleo
quente
fritar /
Modo para
de preparo
500 g de polpa de
açaí
Lave o arroz e ponha para cozinhar
Modo
de preparo
com
2 litros
de leite.
Em separado, bata
as gemas
com de
o
Corte
os filés
açúcar
e gurjões
1 litro de
peixe
em
e
leite, pondo-os
a
tempere-os
com sal
ferver
durante
5 mie
pimenta
a gosto
nutos.
Disponha
a farinha
Junte
então
o arroz
de
trigo,
os ovos
e
e
a
erva-doce,
fera farinha de rosca
vendo
ainda até seter
em
recipientes
o ponto de papa.
parados
Sirvaseguida,
em tigelas,
Em
passe
polvilhando
cada
pedaçocom
de
canela
moída.
peixe
na
farinha de
trigo, nos ovos e na
farinha de rosca,
nesta ordem
Aqueça bem uma
frigideira ou panela
com
óleo refogado
e frite os
Camarão
pedaços até que
estejam dourados
À parte,
bata a polIngredientes
pa de açaí no liquidificador até que
forme
um creme
1/2 xícara
(chá) de
Transfira
a polpa3
coentro picado/
batida
para
o recicolheres
(sopa)
de
piente
em
que
suco de limão/ será
3 toservida
ou despeje
mates médios
sem
sobre
o
peixe
frito
sementes, cortados
em quartos/ 1 pimentão vermelho
médio sem sementes, cortado em
pedaços
grandes/
FILÉ DE MERLUZA
COM
1 colher (sopa) de
BATATAde
AO FORNO
extrato
tomate/
1/2 xícara (chá) de
azeite
de oliva/ Sal
Ingredientes
a gosto/ 2 kg de
camarões médios
e lim8sem
filés casca
de merluza
pos/
1
xícara
4 batatas cruas(chá)
(em
de creme
decasca)
leite
rodelas,
sem
1 pimentão (cortado em rodelas)
Modo de preparo
2 tomates (cortados em rodelas - as
sementes
ficam
à
No copo do
liquidipreferência)
ficador coloque co1
cebola
entro,
suco (cortada
de limão,
em
rodelas)
tomates, cebola, piMolho
tomate
mentão, de
extrato
de
de
boa
qualidade
tomate, azeite, sal,
Orégano
bata até obter uma
Azeite
untar
mistura para
homogênea.
Coloque em uma
panela,
ao fogo
Modo leve
de preparo
brando e cozinhe por
cerca de 10 minutos
ou até obter
Tempere
os um
filéscreà
me espesso.
seu
gosto e reserve
Enquanto
isto, colopor
10 minutos
que
água
em uma
Unta um refratário
panela,
com azeite tempere
e faça
com suco
de limãode
a
uma
camada
gosto.
batata, em seguida
Deixe ferver
emsobre
fogo
arrume
os filés
alto,
junte os camaa
batata
rões,
aferventea por
Acrescente
ce-1
minuto,
tire
do
fogo
e
bola, o tomate, o
escorra.
pimentão,
orégano
Acrescente
ao
a gosto, reguemolho
com
e cozinhe
portomate
5 minuo
molho de
tos ou
até ficarem ro(1/2
lata)
sados. com o resCubra
Junte das
o creme
tante
batatasde
leite,
misture
deixe
Cubra com epapel
aquecer bem.
alumínio
e leve ao
Tire
do
fogo,
forno alto até passe
que
parabatatas
um pratofiquem
de seras
vir e leve à mesa.
macias

TABELA II.13.

Secretário Municipal de Assistência Social
e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

SM

1

Secretário Adjunto de Assistência Social

CC-1

1

Secretárioo Adjunto de Direitos Humanos

CC-1

1

Secretário Adjunto da Pessoa com Deficiência

CC-1

1

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos
da Assistência Social

CC-2

1

Secretaria Executiva

CC-2

3

Coordenadoria de Garantia de Direitos da
Pessoa com Deficiência

CC-3

1

Diretor do Departamento de Proteção Social Básica

CC-3

1

Chefe da Divisão de Benefícios

CC.5

1

Chefe da Divisão de Atendimento e Proteção à Família

CC.5

1

Chefe da Divisão de Programas e Projetos
Sociais

CC.5

1

Coordenador de Projetos de Cidadania

CC-3

1

Diretor do Departamento de Proteção Social Especial

CC-3

1

Chefe da Divisão de Média Complexidade

CC.5

1

Chefe da Divisão de Alta Complexidade I

CC.5

1

Diretor do Departamento de Planejamento
e Gestão Social

CC-3

1

Chefe da Divisão de Monitoramento e Avaliação

CC.5

1

Chefe da Divisão de Estudos e Informação

CC.5

1

Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira

CC-3

1

Chefe da Divisão de Orçamentária e Financeira

CC.5

1

Chefe da Divisão de Convênios

CC.5

1

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

CC.5

1

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

CC.5

1

Chefe da Divisão de Serviços Gerais

CC.5

1

Coordenador Regional de Assistência Social

CC-3

1

Assessor Executivo

CC-4

5

Assessor Técnico

CC-6

14

Agente de Articulação e Cidadania

CC-8

30

Agente de Articulação Regional

CC-8

30

Assessor de Serviço I

CC-10

40

Assessor de Serviço II

CC-11

40

Gerente

FG-1

5

Supervisor

FG-2

5

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
DECRETO N° 4.625 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
“Dispõe sobre exonerações na FUNBEL”
DECRETA:
Art.1
º - Ficam exonerados os cargos de Diretores com simbologia CC-1 da Fundação de Desenvolvimento
Social de Belford Roxo – FUNBEL.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 004/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de
Secretário Municipal, símbolo SM, na Casa Civil.
PORTARIA Nº 005/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, JUVENAL MARCOS FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Adjunto, símbolo CC-1, da Casa Civil.
PORTARIA Nº 006/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da
Lei Orgânica Municipal, ANDRÉ ROCHA MACHADO para exercer o cargo em comissão de Secretário
Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
PORTARIA Nº 007/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão
de Controlador Geral do Município, símbolo SM, na Controladoria Geral do Município.
PORTARIA Nº 008/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, 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 do Município, símbolo SM, na Procuradoria Geral Do Município.
PORTARIA Nº 009/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da
Lei Orgânica Municipal, Os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de
Subprocurador, símbolo CC-1, na Procuradoria Geral Do Município.
FABRICIO MERCANDELLE RAMOS DE ALMEIDA
PAULO ARYDES GOMES
BRUNO ALVES DO NASCIMENTO NETO
BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA
ALEXANDRO MARCOS SANTOS DE LIMA
LUCIANO SILVA BARRETO FILHO
FERNANDO LUCIO ESTEVES DE MAGALHAES
NEWTON FERNANDES CAVALLIERI VENTURA MESQUITA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO
Ingredientes
1 kg de miolo de acém/2
folhas de louro/2 colheres (sopa) de vinagre/1
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 colheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimenta branca a gosto/sal a
gosto/noz-moscada
a
gosto/1 colher (sopa) de
óleo
Modo de preparo

Em um recipiente, misture
todos os temperos, acrescente a carne e deixe
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de
pressão, acrescente o
óleo, a carne com o molho do tempero e tampe
a panela.
Quando a panela atingir
a pressão, abaixe o fogo
e deixe cozinhar por 1
hora.
Está pronto para servir!

VACA ATOLADA
Ingredientes

1 kg de mandioca descascada e picada/4 tomates/3 cebolas/cheiro verde a vontade/3
tabletes de caldo de
costela/1 kg e 1/2 de
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 colher de sopa de colorau/tempero a gosto
Modo de preparo

Refogue a mandioca e
deixe cozinhar
Quando já estiver macia,
acrescente o tomate picado, a cebola, o caldo
de costela e deixe cozinhar mais um pouco.
Acrescente a costela de
boi, deixe apurar mais
um pouco.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde
e a pimenta de sua preferência
Bom apetite.

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA
Ingredientes

1 kg de carne moída/2
cebolas picadas/2 tomates picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2
ovos/
farinha de rosca/queijo
mussarela
Modo de preparo

Despeje numa tigela a
carne moída, o sal, a
cebola, o tomate, a salsinha e a cebolinha verde e mexa bem.
Faça bifes e passe cada
um no ovo e farinha de
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos,
coloque numa travessa
que possa ir ao forno
com o queijo por cima.
Por último, faça um molho com cebola, tomate e massa de tomate
e despeje por cima do
queijo, e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derreter o queijo

LUIS CARLOS RIBEIRO LOPES
LEONARDO FERNANDES CAVALLIERI VENTURA MESQUITA
MONICA DE FREITAS PEREIRA COSTA
ELI TEIXEIRA DE MORAES
IVAN DAHER DE OLIVEIRA
JUAN OLIVEIRA GROPPO

MIS RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, para exercer o cargo cretario Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Defesa
em comissão de Secretario Adjunto, símbolo CC-1, na Secretária Civil e Ordem Urbana.
De Ciência e Tecnologia.
PORTARIA Nº 041/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 025/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disNomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do dis- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO DO DOS SANTOS PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de SePORTARIA Nº 010/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
NASCIMENTO NUNES, para exercer o cargo em comissão de Se- cretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretária Municipal de Defesa
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do dis- cretário Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Cultura. Civil e Ordem Urbana.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIANO
GARCIA DE OLIVEIRA FARACO, para exercer o cargo em comis- PORTARIA Nº 026/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 042/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
são de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disde Administração.
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DENIS posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRAULINO
DE SOUZA MACEDO, para exercer o cargo em comissão de Secre- ALBERTO VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de SecretaPORTARIA Nº 011/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
tario Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Educação. rio Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Segurança
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disPublica.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANTONIO PORTARIA Nº 027/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
RUBEM MEDEIROS JUNIOR, para exercer o cargo em comissão Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do PORTARIA Nº 043/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
de Secretário Especial de Proteções aos Animais, símbolo SM, no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, REGI- Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
Gabinete do Prefeito.
NALDO FERREIRA GOMES para exercer o cargo em comissão de V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIDNEY CORREIA, do carSecretário Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Habi- go em comissão de Secretario Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria
PORTARIA Nº 012/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
tação e Urbanismo.
Municipal de Segurança Pública.
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SERGIO PORTARIA Nº 028/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 044/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
SALES DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Se- Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
cretário Especial de Indústria e Comercio, símbolo SM, no Gabinete disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FLÁVIO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDRE
do Prefeito.
FRANCISCO GONÇALVES, do cargo em comissão de Secretario LUIZ SANTANA LEAL, para exercer o cargo em comissão de SeMunicipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. cretario Municipal de Governo, símbolo SM, na Secretaria Municipal
PORTARIA Nº 013/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
de Governo.
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do PORTARIA Nº 029/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEAN- Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do PORTARIA Nº 045/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
DRO FARIAS LIRA, para exercer o cargo em comissão de Secre- disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MERHI Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
tario Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Compras e DAYCHOUM, para exercer o cargo em comissão de Secretario Mu- disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, REGISuprimentos.
nicipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal De Obras.
NALDO FERREIRA GOMES, para exercer o cargo em comissão
de Secretario Municipal de Habitação, símbolo SM, na Secretaria
PORTARIA Nº 014/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Municipal de Habitação.
PORTARIA Nº 030/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disdisposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JESIEL posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA PORTARIA Nº 046/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
BRANDÃO SIQUEIRA para exercer o cargo em comissão de Se- GONÇALVES ROCHA para exercer o cargo em comissão de Se- Nomear, a contar de 11 de janeiro de 2019, com fundamento do discretário Especial de Assuntos Religiosos, símbolo SM, no Gabinete cretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Obras. posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO
do Prefeito.
MACHADO, do cargo em comissão de Secretario Adjunto, símbolo
CC-1, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
PORTARIA Nº 031/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 015/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VANDER
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIA- LOUZADA DE ARAÚJO, para exercer o cargo em comissão de SePREFEITO MUNICIPAL
NA ALMEIDA DE CARVALHO, para exercer o cargo em comissão cretario Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Saúde.
de Secretário Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Fazenda.
PORTARIA Nº 032/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do PORTARIA N.º022/SEMAD/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
PORTARIA Nº 016/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes Nomear, a contar de 11 de janeiro de 2019, com fundamento do disNomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Se- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEVINGSdisposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROGE- cretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Saúde. TON TIMÓTEO DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão
RIO MARIANO DOS PASSOS, para exercer o cargo em comissão FÁBIO NUNES SARAIVA
de Secretario Executivo, símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.
de Secretario Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal do FABIANA BURICHE DOS SANTOS
Tesouro.
JADIR ELIAS LEMOS DOS SANTOS
PORTARIA N.º023/SEMAD/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de janeiro de 2019, com fundamento do
PORTARIA Nº 017/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 033/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do ANTONIO LUNZ DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUIS Coordenador de Atos Oficiais, símbolo CC-3, no Gabinete do PreCESAR LOURENÇO DA SILVA para exercer o cargo em comissão CARLOS FERREIRA CORREIA, para exercer o cargo em comissão feito.
de Secretário Especial de Concessões Governamentais, símbolo de Secretario Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de
SM, no Gabinete do Prefeito.
Serviços Públicos.
PORTARIA N.º024/SEMAD/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
PORTARIA Nº 018/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 034/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SANDRO
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do XAVIER CORREA, para exercer o cargo em comissão de Secretario
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ODAIR disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHRIS- Executivo, símbolo CC-2, na Casa Civil.
DA CUNHA ALMEIDA para exercer o cargo em comissão de Secre- TIANO DE MIRANDA PONTES para exercer o cargo em comissão
tário Municipal, símbolo SM, na Secretaria de Projetos, Captações de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de PORTARIA N.º025/SEMAD/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
de Recursos e Convênios,
Serviços Públicos.
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIAPORTARIA Nº 019/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 035/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
NO CARMO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Secretário Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAU- Conservação.
MARIA TITONEL DE ALMEIDA para exercer o cargo em comissão LO SÉRGIO CORREA LUNA para exercer o cargo em comissão
de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria de Projetos, de Secretário Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de PORTARIA N.º026/SEMAD/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Captações de Recursos e Convênios.
Conservação.
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL
PORTARIA Nº 020/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 036/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
DE CARVALHO BASTOS para exercer o cargo em comissão de
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Secretário Executivo, símbolo CC-2, Na Secretaria Municipal de
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSA- disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CAR- Administração.
NA FRANCISCO DE MOURA CORREA, para exercer o cargo em LOS EDUARDO DA SILVA para exercer o cargo em comissão de
comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, na Secretaria Muni- Secretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de ConCHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
cipal de Assistência Social e Cidadania.
servação.
Secretário Municipal de Administração
Mat. n.º 82/43327
PORTARIA Nº 021/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 037/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DIOGO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALVARO
BASTOS XAVIER, para exercer o cargo em comissão de Secretário CARDOSO JUNIOR para exercer o cargo em comissão de SecreCONVOCAÇÃO
Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Assistência So- tario Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Trabalho e
cial e Cidadania.
Emprego.
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Senhores Conselheiros,
PORTARIA Nº 022/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA Nº 038/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
CONVOCAMOS
Vossa.
Senhoria
para
REUNIÂO
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 16 de janeiro de 2018, às
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, KENIA disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JADIR 09h .
DE SOUZA GONÇALVES DOS SANTOS, para exercer o cargo em ELIAS CARVALHO DOS SANTOS, para exercer o cargo em comis- Local: Sala dos Conselhos – Avenida Benjamin Pinto Dias, nº 610,
comissão de Secretário Especial de Segurança Alimentar, símbolo são de Chefe de Gabinete, símbolo SM, no Gabinete do Prefeito.
Belford Roxo – RJ.
SM, no Gabinete do Prefeito.
PORTARIA Nº 039/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Denis de Souza Macêdo
PORTARIA Nº 023/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
Presidente CME – Belford Roxo
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DANIEL
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELVIS SILVA DE LIMA, para exercer o cargo em comissão de Secretário
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ALVES JACOB, para exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, do Gabinete do Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
Municipal, símbolo SM, na Secretária De Ciência e Tecnologia.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA Nº 040/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI)
PORTARIA Nº 024/GP/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do
Nomear, a contar de 11 de Janeiro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROBE- Em reunião realizada em 11 de Dezembro de 2018, às 10:00 horas,
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ARA- NILSON VASQUES FERNANDES, do cargo em comissão de Se- na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos de
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atos oficiais

BOLO DE CENOURA
FOFINHO
Ingredientes
MASSA:
2 cenouras médias, cortadas em cubos médios
(250 g)/1/2 xícara (chá)
de óleo/3 ovos/1/2 xícara (chá) de amido de milho MAIZENA®/1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de
trigo/1 colher (sopa) de
fermento em pó/1 xícara
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de chocolate ao leite derretido
(ainda quente)/1/2 xícara (chá) de creme de
leite
Modo de preparo

Preaqueça o forno em
temperatura
média
(180°C)
Unte e enfarinhe uma forma de furo central média
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidificador, coloque a cenoura,
o óleo e os ovos, e bata
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire
o amido de milho MAIZENA®, a farinha de trigo, o
fermento e o açúcar, junte a mistura de cenoura
reservada, e mexa com
o auxílio de uma espátula até que vire uma massa uniforme
Disponha a massa na forma reservada e leve ao
forno por 35 minutos, ou
até que um palito, depois
de espetado na massa,
saia limpo
Retire do forno e deixe
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o
creme de leite, espalhe
por toda a superfície do
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma
redonda canelada (18
cm de diâmetro)

WAFFLE CLÁSSICO
Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha
de trigo/2 colher (sopa)
de açúcar/2 colheres
(chá) de fermento em
pó/1/2 colher (chá) de
sal/2 colheres amido de
milho/3 ovos batidos/4
colheres (sopa) de manteiga sem sal derretida/1
e 3/4 de xícara (chá) de
leite/1 colher (sopa) de
essência de baunilha
Modo de preparo

Peneire em um recipiente a farinha de trigo, o
açúcar, o amido, o fermento e o sal
Reserve
Em outro recipiente
misture os ovos batidos
com o leite, a manteiga
derretida e a essência
de baunilha
Despeje sobre a mistura de farinha e rapidamente incorpore os ingredientes
Aqueça o aparelho
para Waffles
Coloque uma concha
rasa de massa e espalhe até cobrir o molde
do aparelho, feche a
tampa e deixe assar até
a massa ficar bem dourada
Retire com espátulas de
silicone
Sirva com mel, frutas ou
geleia

Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados os Processos de Inter- PMBR 138/2017, PMBR 139/2017 e PMBR 142/2017, PMBR
posição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 036/2018, onde 144/2017 e PMBR 434/2017.
considerou -se as seguintes decisões:
Em reunião realizada em 13 de Dezembro de 2018, às 10:00 horas, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos de
Recurso de Multas Deferidos:
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 015/2018, PMBR 016/2018, Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 037/2018, onde
PMBR 017/2018, PMBR 018/2018 e PMBR 019/2018.
considerou -se as seguintes decisões:
Em reunião realizada em 18 de Dezembro de 2018, às 10:00
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 061/2018.
horas, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 020/2018, PMBR 021/2018,
de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados os Processos de
PMBR 022/2018 e PMBR 023/2018.
Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 039/2018,
onde considerou -se as seguintes decisões:
Em reunião realizada em 14 de Dezembro de 2018, às 10:00 hoRecurso de Multas Deferidos: PMBR 095/2018 e PMBR 100/2018. ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos de
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 075/2018, PMBR 076/2018 Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 038/2018, onde
e PMBR 094/2018.
considerou -se as seguintes decisões:
Em reunião realizada em 04 de Dezembro de 2018, às 10:00 horas, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos de Recurso de Multas Deferidos:
Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados os Processos de Inter- Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 070/2018, PMBR 071/2018,
posição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 033/2017, onde PMBR 072/2018, PMBR 073/2018 e PMBR 074/2018.
considerou -se as seguintes decisões:
JUAN NARCISO ARIMATEA
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO
Recurso de Multas Deferidos:
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 053/2017, PMBR 057/2017,
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD
PMBR 058/2017, PMBR 132/2017 e PMBR 133/2017.
ROXO – FUNBEL
Em reunião realizada em 06 de Dezembro de 2018, às 10:00 horas, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos de PORTARIA N°029/FUNBEL/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados os Processos de Inter- Designar contar de 02 de janeiro de 2019 os funcionários responposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 034/2017, onde sáveis para responder sem prejuízos de suas atribuições pecuniárias, pelo atesto de Notas Fiscais de entrada de materiais e serviços
considerou -se as seguintes decisões:
prestados a Fundação. MARCELA VANDA GOMES CORREIA Matricula 60/0417 - Assessor de Apoio Técnico, ADRIELE SILVA DE
Recurso de Multas Deferidos:
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 136/2017, PMBR 137/2017, MELO BATINGA - Matricula 60/0415 - Assessor de Finanças.

resumos das novelas
Judith questiona Robério sobre Sampaio
Eurico aceita a proposta de Valentina e conta
sobre a irmandade. Milu ouve parte da conversa
entre Eurico e Valentina. Judith questiona Robério sobre Sampaio. Júnior aconselha Geandro a
ir atrás de Lourdes Maria. Guilherme recusa o
trabalho no restaurante, e Aranha exige que o sobrinho deixe sua casa. Valentina revela a Marilda
que fez um acordo com Eurico. Milu desconfia que
Eurico tenha revelado a Valentina sobre a irmandade. Stefânia tem uma ideia para ajudar Guilherme a morar com João Inácio. Feliciano afirma que
descobrirá se Valentina sabe algo sobre a fonte.

Helen fica assustada ao saber que
Teófilo será usado como cobaia
Marino confidencia a Carmen que escutou
Lúcio marcar a implosão do prédio. Zelda e Monalisa avisam a Barão que Teófilo foi preso e
pedem ajuda para soltá-lo. Belém alerta a Vanda que Teófilo está sendo mantido em cárcere
privado na Criotec. Helen fica assustada ao saber que Teófilo será usado como cobaia. Agustina exige que Miss Celine e Elmo se casem.
Dom Sabino reúne a população para um abraço
coletivo pela SamVita.

Alain liga para Isabel e ameaça afastá-la de Priscila
Alain liga para Isabel e ameaça afastá-la de
Priscila. A Guardiã afirma a Cris que Danilo é
sua alma gêmea e que ele pode estar reencarnado. Margot nota que Alain e Cris estão
brigados. Priscila pega a caixinha de música
antiga de Isabel para ensaiar balé com Flor.
Dalva entrega para Margot uma rosa branca
enviada por André. Alain fica surpreso ao saber
por um morador que a senhora que cuidava da
casa de Julia morreu há mais de vinte anos.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

Condições do
mar no Rio

Getúlio de Jesus Mapa
Diretor Presidente/Mat. 60/60336
FUNBEL/PMBR
ERRATA:
NA PORTARIA N°010 /FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE
2019, publicada em
09/01/2019.
Onde se Lê: Caroline Fernandes Sena Martins
Leia-se: Carolina Fernandes Sena Martins
NA PORTARIA N°008 /FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE
2019, publicada em
09/01/2019.
Onde se Lê: Thaynara Maria da Silva Pinto
Leia-se: Thaynara Maria da Silva Pinto Sousa
Getúlio de Jesus Mapa
Diretor Presidente - FUNBEL
Matrícula 60/60336

PORTARIA Nº 021/PREVIDE/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Belford Roxo - PREVIDE, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a contar de 02 de janeiro de 2019, todos os
cargos de Provimento em Comissão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
Matr. 60/362-17

12

ESPORTE

sábado, 12 de janeiro de 2019

seletiva do estadual

Mecão ganha do Goyta no Arizão
e segue vivo na briga pela vaga

Vitória fora de casa coloca os rubros na disputa pelo acesso à elite
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

N

a noite de quinta-feira (10), a
equipe de Luizinho Lemos foi até o
Aryzão, em Campos,
ganhou do Goytacaz por
1 a 0 e permaneceu na
briga por uma vaga na
fase principal do Cariocão deste ano. Miguel
foi quem decidiu. Com o
resultado, o Mecão continua na terceira colocação, somando sete pontos e colando de vez no
Resende. Já eliminado, o
Goytacaz amarga a lanterna (1 ponto).
O jogo – ‘Pressionado’ pelo resultado positivo para seguir vivo
na Seletiva, o America
iniciou o primeiro tempo no campo ofensivo.
Logo aos quatro minutos, Quaresma cruzou na
área para Bruno Bezerra
mandar a bomba e a bola
desviar na zaga antes de
sair pela linha de fundo.

Acuado, o Goyta teve
um lampejo de perigo
somente aos 20, na falta
cobrada por Edinho, que
obrigou Deola a realizar
boa defesa. A resposta
americana surgiu oito
minutos depois. Quaresma avançou em diagonal e alçou a bola na
área. No lance, Cleiton
afastou mal e quase fez
contra.
Depois de uma atuação ruim no primeiro
quarto de partida, o time
do Norte Fluminense
corrigiu seus setores e
conseguiu
equilibrar.
Aos 31 minutos, Edinho
avançou em velocidade,
passou pela marcação e
arrematou de canhota,
para fora. No lance seguinte, Gabriel Galhardo aproveitou erro na
saída de bola adversária
e acionou Michel, que
soltou uma bomba no
travessão de Deola.
O America retornou
para o segundo tempo
mais objetivo. Logo aos
três minutos, Willian

Márcio Menezes/America

Miguel pegou rebote fora da área, marcou o gol da vitória e comemorou com os companheiros
Chrispin arriscou de fora
da áreas e assustou os alvianis. A insistência nos
chutes de longa distância
deu resultado no minuto
seguinte, quando Miguel aproveitou sobra de
bola, pegou de primeira
da entrada da área e ba-

O melhor lanche do 3º distrito

lançou a rede campista.
Sem esboçar qualquer
tipo de reação, o time da
Rua do Gás ficou próximo de sofrer o segundo
tento aos 23 minutos.
Bruno Bezerra arriscou o chute que parou
na defesa. O Goytacaz

respondeu em contra-ataque aos 27. Pillar
finalizou rasteiro próximo da área rubra e quase empatou.
O America decide
a vaga neste domingo (13), contra o Nova
Iguaçu, pela última ro-

dada da Seletiva, às
16h, no Los Larios, em
Xerém. Já o Goytacaz
cumpre tabela diante do
Macaé, no Moacyrzão,
também às quatro da
tarde. (Fonte: Vitor Melo
/ http://www.super-gol.
com)

