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Hora H em Foco

Cida Santana vai
cantar no Teatro
Sylvio Monteiro em
Nova Iguaçu
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do baile funk para a morte

Corpos esquartejados
pelo tribunal do tráfico
reprodução/whatsapp

SANGUE DERRAMADO

Traficantes de favela da Zona Norte do Rio usaram serra elétrica e faca de açougueiro para fazer picadinho dos corpos dos primos Jonathas Gonçalves de Oliveira Tavares e Rodrigo Gonçalves Marques, ambos
de 26 anos. As vítimas que moravam em comunidade rival foram torturadas antes de morrer. Outros dois
corpos também foram encontrados no ecosport abordado pela polícia, que prendeu o motorista no veículo
7
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Vereador ‘honesto’
caiu do cavalo
e ficou mal na
Boca Maldita

DIA DOS NAMORADOS

Gabriel Galhardo é o primeiro
reforço no Nova Iguaçu para 2020
12
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Juntos há 47 anos, os dançarinos Erenalda Izabel, de 67 anos e Francisco Estevam mostram que vigor e
parceria não têm idade. O casal dá show no Centro de Esporte e Lazer da terceira idade de Queimados
4

Bandidos ateiam
Marcinho
fogo em carro de
Bombeiro faz
visita a escola em Mestre Paulinho
Carnavalesco foi vítima de
Belford Roxo
tentativa de latrocínio no Rio
3
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Escritora, poetisa,
professora e formada
em Direito. Esta é Tatiana Machado, nossa
colega de movimento
cultural e uma talentosa em suas postagens nas redes sociais.
Aquele Abraço, Menina Poesia!!!

Hora H
em
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jota.carvalho@yahoo.com

Novos talentos no Sarau Prata Prosa e Poesia

Cida Santana

Top Show especial

Shirley Silva / Divulgação

O subsecretário de
Cultura de Nova Iguaçu, Rogério Costa, está
anunciando para esta
sexta (14), às 19h30,
no Teatro Sylvio Monteiro, a cantora Cida
Santana no show ‘Matriarcas do Samba’.
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 51, centro,
Nova Iguaçu. Vale a
pena conferir.

Alexandre Braz, Jota Carvalho (centro) e Poeta RP, com o poeta e escritor Júnior da Prata
Sábado passado (8/6)
foi dia de estar no Sarau
Prata, Prosa e Poesia e
assistir apresentações
de artistas de várias
matizes. O evento em
homenagem ao Dia dos
Namorados, coordenado

por Júnior da Prata e Vinícius Henrique, teve surpresas como o humorista,
Alexandre Braz, de Nova
Iguaçu, e o Poeta RP, morador de Nilópolis. Ambos
se apresentaram pela primeira vez no SPPP e agra-

daram em cheio. O poeta
Klen Machado e o Forró
do Prata e Bizar (Júnior
da Prata e Marcelo Bizar)
foram outras participações
bastante aplaudidas, sem
contar as cantoras Michelle Lopes e Thai Lopes e o

músico e cantor Vinícius
Henrique, que agradam
sempre. Decoração: Shirley Silva. “Foi uma noite
romântica e regada pelo
friozinho gostoso no quase inverno de junho”, diz
Júnior da Prata.

Para comemorar o
Dia dos Namorados,
neste 12 de junho, o
TopShopping promoverá show especial de
saxofone. A partir das
18h, o saxofonista Stanley Netto percorrerá as
Praças de Alimentação
do 2º e 3º piso para embalar a trilha sonora dos
casais apaixonados. O
Top fica na Av. Gov.
Roberto Silveira 540,
Centro – N. Iguaçu. Tel:
(21) 2667-1787.

Show “Contraponto - Fusão do Erudito e Popular” no Rival
Rafael Barreto / PMBR

Jota Carvalho

J

jota.carvalho@yahoo.com

oão Ventura ganhou fama internacional ao tocar piano show surpresa com
a popstar Madonna, no
Met Gala 2018. O pianista brasileiro de 33
anos também foi ‘adotado’ por Toquinho, que
vê ‘habilidade extraordinária’ no jovem. Agora ele sobe ao palco do
Teatro Rival Petrobras,
na Cinelândia, para
o show “Contraponto – Fusão do Erudito
e Popular”, em única
apresentação neste 13
de junho, às 19h30. Os
ingressos estão à venda
com preço promocional
de R$ 40,00 para os 100
primeiros pagantes que
fizerem a compra antecipada.
O sucesso deslanchou quando o pianista
sergipano João Ventura
estava se apresentando
no Tejo Bar, em Lisboa,
e Madonna, que também reside na capital
portuguesa, estava assistindo. A Rainha do
Pop se encantou pelo
talento do brasileiro e

(21) 98037-1338
Whatsapp

Honesto, mas fazia acertos na calada
Continuando o que começamos a falar ontem, aqui na coluna, sobre o ex-presidente de
uma Câmara de Vereadores que era metido a
honesto, mas ‘navegava’ por debaixo dos panos, o mesmo, além do casarão adquirido ‘com
dinheiro do salário’, ainda fez patrimônio longe
de onde morava.
****************************************

Esperto com cara de santo

Pianista João Ventura já tocou para Madonna cantar em New York
o chamou para tocar
com ela no MET Gala
2018, conhecida noite
de gala do Metropolitan
Museum of Art de Nova
York. João relembra que
o convite partiu pessoalmente da cantora e foi
feito por telefone.
Seu diferencial marcante é a busca constante por uma forma de
tocar que faça sua mú-

sica única. Por isso, ele
desenvolve seus ‘Contrapontos’, técnica que
une clássicos da música
erudita com a música
popular,
combinação
entre o clássico e o moderno com elementos da
World Music. A mistura
deu certo e se tornou
original, pessoal e autoral. Atualmente, João
acompanha outra lenda

da música, desta vez,
nacional: Toquinho, um
dos maiores artistas da
MPB. O pianista também recebeu convite
para tocar com o Maestro João Carlos Martins.
O Teatro Rival Petrobras fica na Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/Cinelândia - Rio de
Janeiro. Informações:
(21) 2240-9796.

Depois que a notícia vazou na Boca Maldita
chefiada pelo informante do SOMBRA, Nandinho Boquinha de Veludo, o ‘honesto com
cara de santo virgem’ nem dormir direito dormia mais, como contava seu aspone x-9. “O
patrão tá impaciente querendo descobrir quem
espalhou essa coisa da mansão”, dizia o dedo-duro de vereador.
****************************************

‘Comida’ foi dispensada e contou o que sabia
O SOMBRA deixa para o Boquinha de Veludo detonar. “Seguinte amigo SOMBRA: ele
teve um rabo-de-saia na equipe muito gostosinha. O cara não escondia que queria pegar
a moça, mesmo sendo casado. Comeu algum
tempo e foi traído pela criatura. Mandou embora e ela soltou alguns segredos que sabia do
honesto. Entendeu?”.
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Suspeitas em Japeri

Polêmica em Japeri na mira do MP
Nova licitação para aluguel de máquinas e caminhões no valor de R$ 4 mi
também deverá ser alvo de auditoria do Tribunal de Contas do Estado

Reprodução

Elizeu Pires
elizeupires.com
Registro de preços com a finalidade de futuras e
eventuais locações de
máquinas pesadas e/
ou veículos, incluindo operadores, combustível e transporte”.
Assim está definido o
objeto de uma licitação de mais de R$ 4
milhões realizada em
maio pela Prefeitura
de Japeri, com direito
a não disponibilização do edital no site
da Prefeitura e tudo, o
que só veio ocorrer depois de passada a data
inicialmente definida
para apresentação das
propostas.
Agora, o que se constata é que a empresa
declarada vencedora,
pelo que está no conforme o cadastro junto
à Receita Federal, tem
entre suas atividades
econômicas, ao contrário da prestadora
de serviço anterior, a
locação dos tais equipamentos, mas não os
condutores exigidos no
edital.
A locação de máquinas pesadas e cami-

“

nhões pela Prefeitura
de Japeri vêm causando
polêmica desde o ano
passado, sendo alvo do
Ministério Público e
do Tribunal de Contas
do Estado. Em abril de
2017 a empresa W.A.
de Oliveira Transportes, Comércio, Locação e Serviços foi
contratada pelo valor
inicial de R$ 3,340 milhões, mas recebeu R$
6.678.503,04 até o dia
20 de abril deste ano,
por conta de termos
aditivos. Só não faturou mais porque o TCE
mandou suspender os
pagamentos e determiCadastro da empresa de aluguel de máquinas e caminhões vencedora da licitação
nou que o contrato não
-em-japeri-nao-diz- tre a Prefeitura e os do- verno remarcou o pregão da Prefeitura de Japeri
fosse mais renovado.
-nada-sobre-sub-loca- nos das máquinas e dos para o dia 16 de maio, e sobre a nova licitação é
disponibilizou o edital a a homologação do resulConcorrência caonem-revela-quan- caminhões.
partir do dia 27 de abril, tado em favor da empretidade-alugada-de-veidirecionada
veiculando o seguinte sa Lacerda Construções
Licitação
Acionada pelo depu- culos-de-passeio-caaviso: “a Comissão Per- e Serviços, declarara
remarcada
tado Luiz Paulo Correa minhoes-e-maquinas),
valor
glo- manente de Licitação da vencedora de todos os
Com
da Rocha – então pre- veiculada pelo elizeusidente da Comissão pires.com em janeiro bal estimado em R$ Prefeitura Municipal de sete lotes, que somam
de Tributação, Con- de 2018, a Corte de 4.186.780,19, a nova li- Japeri comunica aos in- R$ 4.083.442,15 por 12
trole e Arrecadação Contas apontou dire- citação estava marcada teressados o adiamento meses de prestação de
Estadual e de Fiscali- cionamento no proces- para o dia 26 de abril, ‘SINE DIE’ do Pregão serviços. O contrato e a
zação dos Tributos Es- so licitatório em favor uma sexta-feira, mas a Presencial – SRP nº 006/ ata de registros de preços
taduais da Assembleia da empresa, confirmou Prefeitura “esqueceu” de CPL/2019, considerando não foram disponibilizaLegislativa – a partir que a W.A. não tinha cumprir a lei da transpa- possível alegação de in- das ainda e não há como
da matéria Empresa frota própria, apontou rência, e não disponibili- disponibilidade do ins- saber quantas máquinas
sem frota tem contra- desvio de finalidade zou o edital em seu site trumento convocatório”. e caminhões estarão a
Sem contrato e sem serviço da municipato de R$ 3,3 milhões e destacou que a que oficial. Pressionado por
em Japeri (/index.php/ firma funcionou como uma série de matérias ata – A única documen- lidade, muito menos o
geral/4166-contrato- mera intermediária en- sobre o assunto, o go- tação que existe no site valor de cada item.

Galpão localizado em Belford Roxo
A empresa tem como
endereço em seu cadastro junto à Receita
Federal, um galpão localizado no número 38
da Avenida Brasil, no
bairro Jardim América
em Belford Roxo. De
acordo com o cadastro,
a atividade econômica
principal da firma é a
“construção de edifícios”, e as secundárias

são “aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem
operador, exceto andaimes; aluguel de outras
máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente,
sem
operador; atividades de
limpeza; coleta de resíduos não-perigosos;
comércio varejista de

materiais de construção
em geral; construção de
instalações esportivas e
recreativas; construção
de obras de arte especiais; construção de redes de abastecimento de
água; coleta de esgoto e
construções correlatas;
instalação e manutenção de sistemas centrais
de ar condicionado, de
ventilação e refrigera-

ção; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; instalações
hidráulicas, sanitárias e
de gás; limpeza em prédios e em domicílios;
locação de meios de
transporte sem condutor; obras de fundações,
terraplenagem, urbanização e acabamento
da construção; serviços
de operação e forneci-

mento de equipamentos
para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras,
preparação do terreno e
transporte rodoviário de
carga”.
Esta semana uma
nova representação sobre o aluguel de máquinas e caminhões
pela Prefeitura de Japeri será encaminhada

ao Tribunal de Contas
do Estado, agora para
uma auditoria no processo licitatório homologado pelo prefeito
Cezar Melo no dia 23
de maio. O espaço está
aberto para qualquer
manifestação. Com a
palavra a administração
municipal de Japeri e a
empresa vencedora do
processo licitatório.

Prefeito de Belford Roxo visita unidade escolar em reforma
O prefeito em exercício de Belford Roxo,
Marcinho
Bombeiro,
visitou a Escola Municipal Professor Paris,
no Centro, e conferiu de
perto a reforma que está
acontecendo na quadra e
banheiros, pintura do interior da unidade e instalações de ventiladores
nas salas de aula. Essa
é a 12ª unidade que está
passando por reforma
em sua estrutura, como
é o caso das escolas
municipais Professora
Márcia de Brito, Amélia
Ricci Baroni, Pedro Antônio e Creche Municipal Professor Jorge Victor de Almeida. Escolas
como Albertino Lopes,
Capela São José e Yolanda Costa dos Santos
já tiveram sua reforma
finalizada. O prefeito
aproveitou para almoçar na unidade e provar

o cardápio dos mais de
400 alunos que estudam
na Professor Paris, divididos em três turnos dos
dois segmentos e EJA
(Educação para Jovens
Adultos).
Marcinho Bombeiro
esteve
acompanhado
de secretários e vereadores durante a visita e
afirmou que a intenção
é reformar o maior número de escolas e creches. “Essa mudança
vai melhorar o ambiente
para os alunos. Estamos
cada dia beneficiando a
educação e os espaços
onde ela é aplicada”,
finalizou Marcinho. O
secretário de Educação,
Denis Macedo, destacou
a importância de uma
boa infraestrutura para
o aprendizado dos estudantes. “Sabemos que o
espaço também faz parte
de um bom rendimento

RAFAEL BARRETO/PMBR

escolar. Há dois anos, a
rede estava deteriorada.
Mas, estamos avançando a cada dia, não só nas
salas que já trocamos o
mobiliário ou as cozinhas, mas também nas
reformas de quadra para
a valorização do esporte
que é fundamental para
as nossas crianças, por
exemplo”, ressaltou Denis ao lado de seu adjunto Valério de Castro.
Ansiosos pela
reforma
De acordo com a diretora Tânia Baroni, os
alunos estavam ansiosos pela reforma. “Uma
educação de qualidade
se faz com a participação dos pais, alunos,
profissionais e uma boa
estrutura. Então, a reforma vai melhorar a
qualidade de ensino e
complementar esse con-

A reforma da Professor Paris inclui pintura desenhos infantis

junto. Os alunos terão
mais conforto na hora
de aprender”, disse a
diretora. A mãe da aluna Emanoelly Costa, 5
anos, Érica Costa, 43,
gostou da reforma. “A
estrutura vai ficar muito
melhor para as crianças
estudarem e até para o

lazer delas. Está ficando
bem bonita”, aprovou
Érica. Um dos ouvidores mirim da unidade,
Carlos Eduardo, 15, solicitou a reforma. “Eu e
minhas parceiras, Heloísa e Débora fomos às salas e pedimos sugestões
aos alunos para poder-

mos fazermos as solicitações. Agora os alunos
vão poder aproveitar
uma quadra novinha”,
disse animado ao lado
de sua mãe, Daiana Ferreira, 35. “Realmente, a
escola estava precisando
de uma reforma”, finalizou.
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A Polícia Civil do RJ indiciou por homicídio
com dolo eventual (quando se assume o risco
de matar) o ex-presidente do Flamengo Eduardo de Mello e outras sete pessoas pelas mortes
de 10 atletas no incêndio no Centro de Treinamento do clube, em fevereiro deste ano.

As mortes por gripe no Brasil já somam 199
casos em 2019, segundo balanço do Ministério
da Saúde até 3 de junho. A maior parte delas
(74,4%) foi provocada pelo vírus H1N1. O número de mortes é menor do que no mesmo período de 2018, quando a gripe matou 335 pessoas.

Evento em Caxias I

Reprodução/G1

Sendo assim, a cobrança
para a emissão de quaisquer
documentos acadêmicos em
primeira é abusiva. A Portaria
do MEC nº 40/2007 dispõe
que a expedição do diploma se
inclui nos serviços prestados,
ressalvada a impressão decorativa, que constitui fundamento
de validade de ato infralegal.

O Tribunal Federal da 2ª
Região (TRF2) declarou a ilegalidade da cobrança de taxas
relativas a serviços acadêmicos
e declarações.
A ação do Ministério Público Federal (MPF) narrava
a cobrança pela Universidade
Estácio de Sá (Campus Nova
Iguaçu) de taxas a seus alunos.

Sem agrotóxicos II
De acordo com o TRF2,
as únicas formas de remuneração dos serviços prestados
pelas instituições de ensino
privadas são as anuidades ou
semestralidades, inexistindo
autorização para a cobrança
por expedição de quaisquer
documentos relativos à vida
acadêmica dos alunos.

Registro nacional I

Invasão de espaço para pedestres em Nilópolis
A Prefeitura de Nilópolis precisa endurecer a
fiscalização nas ruas da região central. No flagrante desta imagem, uma loja de material de
construção resolveu ocupar a calçada que por lei
é de livre acesso a pedestres. Um das faixas da
via foi interditada para exposição de material à
venda pelo estabelecimento. Resta ao pedestre
dividir a pista com o vai e vem dos veículos.

Altera CTB II
Segundo o MPF, somente
se pode cogitar a regularidade da cobrança nos casos
de expedição da segunda via
dos documentos. Neste caso,
o valor cobrado deve estar
limitado ao preço de custo
da expedição, pois se estaria
diante de uma hipótese de
ressarcimento.

DIRETO AO PONTO

Euforia dos investigados com publicação da The Intercept

O ministro Luiz Roberto
Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), tratou de jogar
um balde de água gelada na
euforia que tomou conta dos
investigados da lava jato, identificados como ‘corruptos e seus
parceros’, por conta da publicação pelo site The Intercept

de reportagens produzidas com
base no vazamento de trocas de
mensagen entre o ex-juiz federal
Sérgio Moro e o coordenador da
força-tarefa da Operação Lava
Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. De acordo com Barroso,
não há nada a celebrar. “A corrupção existiu e precisa continu-

ar a ser enfrentada, como vinha
sendo. De modo que tenho dificuldade em entender a euforia
que tomou os corruptos e seus
parceiros”, declarou. Para a “O
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
e o Colégio de Presidentes de
Seccionais, há perplexidade e

Reprodução/Elizeu Pires

preocupação com os fatos “tanto pelo fato de autoridades públicas supostamente terem sido
‘“hackeadas’, com grave risco
à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas
veiculadas, que ameaçam caros
alicerces do Estado Democrático de Direito.

Integração entre
agricultura e preservação
Pesquisas feitas desde 2010 no Cerrado
mostram que produção
agrícola e conservação do meio ambiente
podem andar juntas,
incrementando o lucro
dos agricultores brasileiros e evitando o
pagamento de multas
pelo descumprimento
de leis ambientais. Tais

pesquisas contribuem
para que os produtores
cumpram a legislação e
obtenham lucros a partir de reservas florestais e áreas de proteção
permanente.A iniciativa abrange os demais
biomas
brasileiros
(Amazônico, Caatinga, Pantanal, Pampa e
Mata Atlântica).

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Amor que não envelhece
qualidade de vida

No Dia dos Namorados, casal de dançarinos mostra que vigor e parceria não têm tempo.
Juntos há 47 anos, Dona Erenalda e Seu Francisco dão show no Espaço da Terceira Idade
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Q

uem foi que disse
que namorar é algo
exclusivo para jovens? Juntos há 47 anos, os
aposentados Erenalda Izabel, de 67 anos, e Francisco
Estevam, 71, provam que é
possível manter a chama acesa mesmo na terceira idade.
Com dois filhos, uma neta e
muitas histórias para contar,
eles fazem questão de estar juntos em tudo: dançam,
viajam e se divertem com as
atividades oferecidas pelo
Centro de Esporte e Lazer
da Terceira Idade de Queimados. No espaço, que é administrado pela Prefeitura,
o casal participa de aulas de
dança de salão em prol de
uma vida ativa.
E foi no ‘dois para cá , dois
para lá’ que se viram pela primeira vez, durante uma festa,
há 50 anos. “Achei ela bonita e comecei a me interessar.
Naquela noite a gente dançou
junto e o tempo foi ajudando.
Logo, começamos a namorar
e noivamos”. Dona Erenalda
conta como foi o pedido de
casamento: “Foi um momento único para mim. Eu era
nova, tinha apenas dezoito
anos, mas já tinha certeza
dessa relação. E hoje estamos
aqui para contar histórias (risos)”, relembrou a idosa.
Frequentadores assíduos
do CELTI desde a fundação do local - inaugurado
há cinco anos -, eles são tão
apaixonados pela dança que
costumam participar até de
apresentações externas. “Fui

a vários encontros e reuniões na época da abertura do
CELTI. É um equipamento
público que deu muito mais
qualidade de vida para pessoas da nossa idade. Sempre
que podemos nos apresentamos juntos, porque amamos
dançar”, declara a moradora
do bairro Fanchem.
Sorridente,
Erenalda
descarta o mito da ‘fórmula mágica’ para manter um
casamento e declara que o
companheirismo e a confiança foram os pilares para
chegar até hoje: “É preciso
ter paciência um pelo outro,
pois cada um tem um jeito
de ser e em algumas situações é preciso ceder suas
próprias vontades. Não é fácil, mas o que vale é o amor
que sentimos e isso vence
qualquer barreira”, concluiu
a aposentada.
Animado, o casal já planeja as bodas de ouro com
uma belíssima festa. “Vamos comemorar nosso aniversário de casamento daqui a três anos e estamos
nos preparativos. Se Deus
quiser, vamos chegar aos
cinquenta anos de união”,
afirmou Erenalda ao lado
de seu esposo. “Eu a amo
muito e esse sentimento só
acabará quando partirmos,
mas antes quero aproveitar muito esses momentos
e continuar com as nossas
viagens e apresentações de
dança pela cidade”, frisou
Francisco.
Amor na troca
de passos
Nesse clima de amor à

moda antiga, os planos para
comemorar o Dia dos Namorados, hoje, são de manter
tradição de quando se conheceram: dançando. “Preparamos um grande baile para
esta data tão especial. A partir
das 14h, os idosos poderão se
divertir e, quem sabe, encontrar um novo amor dançando
neste espaço feito para eles”,
afirmou a Secretária Municipal da Terceira Idade, Maricéia Peluzio.
Espaço atende
mais de dois idosos
Fundado em 2014, o Centro de Esporte e Lazer da
Terceira Idade Francisco
Marinho Quintanilha atende cerca de dois mil idosos
com idade acima de 55 anos.
O espaço oferece atividades

igor lima/PMQ

O casal de aposentados Erenalda Izabel e Francisco Estevam prova que é possível manter a chama acesa mesmo na terceira idade
como: Hidroginástica, Pilates, Musculação, Fit Dance,
Fitball, Artesanato, Dança
de Salão e Step, além de
palestras sobre saúde dos
idosos, cursos, exibições de

filmes e passeios em grupo.
Para participar das atividades, os interessados devem
ir até a Av. Maracanã, s/nº,
Vila Pacaembu, de segunda à sexta-feira, das 8h às

17h, com identidade, comprovante de residência, tipo
sanguíneo, duas fotos 3x4
e atestado médico. O órgão
também atende pelo telefone
(21) 2665-6526.

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

divulgação

Vazamento em rua do bairro Paiol, em Nilópolis
Há mais de uma semana, um vazamento
na Rua Dona Vicentina, no Paiol, causa
transtornos para pedestres e motoristas que
trafegam pela via. De
acordo com informações postadas por um
morador da região, diversas reclamações foram feitas junto à Prefeitura, mas nenhuma
providência foi tomada
pelos órgãos competentes. O vazamento,

que seria de responsabilidade da Cedae,
pode ser visto por um
longo trecho, provocando um aguaceiro
sem fim. A denúncia
foi postada na página
do facebook ‘Amigos de Nilópolis’, e
já teve diversos compartilhamentos com
apelos para que o
problema seja resolvido, antes que o asfalto ceda por causa
da pressão da água.

esporte
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Novos ares nas Laranjeiras

FLUZÃO sob nova direção
Mário Bittencourt é empossado presidente e Celso Barros vice

Mailson Santana/FFC

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

M

ário Bittencourt assumiu
oficialmente a
presidência do Fluminense, na segunda-feira
(10/06), em cerimônia
no Salão Nobre do clube. Celso Barros é o
novo o vice-presidente.
Solenidade foi liderada pelo presidente do
Conselho Deliberativo,
Fernando Leite, e contou com a passagem do
bastão de Pedro Abad a
Mário Bittencourt. Entre os presentes, autoridades, conselheiros,
beneméritos, convidados e ex-atletas.
Após abertura do
protocolo, Pedro Abad
teve a palavra, agradeceu a sua passagem
pela presidência do
clube e desejou ótima
gestão ao novo presidente. “Temos que dar
apoio integral a nova
gestão, se juntar em
prol do Fluminense. É
aí que o Fluminense vai
crescer. Mário e Celso,
boa sorte, eu particularmente confio muito em
vocês. Qualquer coisa
que vocês acharem que
eu possa tirar dúvidas,
estou a serviço de vocês”, disse Abad.
Em seguida, foi feita
a passagem do bastão e
dada a palavra ao presidente Mário Bitten-

A p o s s i b i l i d a d e d e t e n t a r j o g a d o re s d e p o n t a n ã o e s t á d e s c a r t a d a p e l a n o v a g e s t ã o

court. “Essa gestão vai
nascer de uma paixão
que vem de menino,
onde sempre vi o Fluminense de maneira
gigantesca. Na minha
infância, eu tinha a nítida visão de que o Fluminense era imbatível,
na época do tricampeonato”, relembrou Bittencourt. “Esta eleição
provou que os conflitos
aqui são sem o menor
sentido, todos têm a
maior condição de con-

viver juntos, porque
todos nós estamos aqui
movidos por um mesmo sentimento, que é o
amor pelo Fluminense
Football Club”, acrescentou.
“É uma gestão que
vai precisar de um tempo de maturação, já
que há muita coisa a se
fazer. Passamos a manhã toda no CT e tivemos reuniões de casos
urgentíssimos. Espero
que a maturação passe

pelos conselheiros do
clube. Este é um clube
que nasceu com a vocação da eternidade, e
para isso precisamos
debater nossas ideias,
de forma elegante”,
analisou o novo presidente.
“Eu não tinha como
recusar esse chamado
do Fluminense, como
nunca recusei. Está no
meu sangue, está na minha alma. Eu gostaria
que vocês saíssem daqui

possibilidade de contratar grandes jogadores. Retornos como de
Fred, Thiago Neves,
Thiago Silva e Marcelo são sonhos da
torcida tricolor. “O
presidente sabe que
precisa ser responsável, mas, ao mesmo
tempo, também reconhece que pode ousar na contratação de
Nomes de ponta jogadores com renome”, afirmou o novo
no time
Bittencourt admite a mandatário.

hoje com a alma tricolor no teto, porque nós
vamos fazer com que o
Fluminense volte a ser
grande”, completou.
Após o fim do protocolo, a cerimônia foi
encerrada com um coquetel para os cumprimentos ao presidente e
vice-presidente empossados.

Fla enfrenta o CSA no último Fellipe Bastos celebra Marca
jogo antes da Copa América de 150 jogos pelo Vasco
Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Alexandre Vidal/Flamengo

Fellipe Bastos em ação pelo Campeonato Brasileiro: motivo de orgulho
Volante Willian Arão falou da expectativa para o jogo desta quarta, na capital do País

Campeonato Brasileiro
será paralisado para a disputa
da Copa América e o último
compromisso do Flamengo antes da pausa será nesta
quarta-feira (12), contra o
CSA, em Brasília. O duelo
será válido pela nona rodada
da competição e a bola irá
rolar no Mané Garrincha às
21h30.
Na véspera da partida contra a equipe alagoana, o volante Willian Arão concedeu
entrevista coletiva no Ninho
do Urubu e falou sobre o estilo de jogo que vem tendo
com o técnico Marcelo Salles.
“O Marcelo prefere que
eu jogue um pouco mais re-

cuado, não saindo tanto, e eu
atendo o que o treinador me
pede. Com o Abel, começava
já mais na frente, a própria
marcação era mais na frente.
Não tenho liberdade como tinha antes, mas é tranquilo.”
Flamengo x CSA
As equipes voltam a se
enfrentar depois de 34 anos.
A última partida aconteceu
dia 04/08/1985, em amistoso disputado no Rei Pelé. Na
oportunidade, goleada rubro-negra por 4 a 0, com gols de
Chiquinho (2), Adalberto e
Zico.
CSA e Flamengo voltam
a medir forças pelo Campeonato Brasileiro depois de

44 anos. A última e única
partida entre os times pela
competição aconteceu dia
11/09/1975, com vitória carioca por 3 a 1 no Maracanã.
Os gols foram de Luisinho
(2), Doval e Ricardo (CSA).
No cômputo geral, Flamengo e CSA se enfrentaram
apenas três vezes na história do confronto, com duas
vitórias cariocas e mais um
empate. Nos gols marcados,
nova vantagem rubro-negra:
7 a 1.
O Flamengo já disputou 19 partidas no estádio
Mané Garrincha na história
do Campeonato Brasileiro
(6v/10e/3d), com 24 gols
marcados e 17 sofridos.

Integrante do elenco
campeão da Copa do Brasil na temporada de 2011,
Fellipe Bastos completou uma marca bastante
expressiva com a camisa
cruzmaltina na semana
passada. Na vitória contra o Internacional, obtida
dentro de São Januário, o
volante atingiu os 150 jogos pelo Vasco da Gama,
clube do seu coração e
onde teve a oportunidade de escrever alguns dos
capítulos mais felizes da
carreira.
Além de participar da
inédita conquista nacional, sendo autor, inclusive, do primeiro gol vascaíno dentro da competição,
Fellipe Bastos realizou o

sonho de atuar ao lado do
ídolo, o Maestro Felipe,
e de ser protagonista em
jogos de grande apelo,
como clássicos nacionais
e partidas da Conmebol
Libertadores, a principal
competição do continente
sul-americano.
- Importante chegar
nessa marca. É muito
difícil completar 150
jogos nos dias de hoje.
Me veio na cabeça minha primeira partida,
onde também saiu meu
primeiro gol. Foi um
dia muito especial, pois
pude atingir essa marca pelo clube que abriu
as portas para mim no
Brasil, um clube que me
recebeu de braços aber-

tos e onde ganhei meu
primeiro título aqui no
país. Atingir esse número alto de partidas foi a
realização de um sonho
para mim - disse o camisa 6.
Embora valorize cada
uma das 150 atuações
pelo Gigante da Colina,
Fellipe Bastos coloca três
partidas como as mais especiais. Além da estreia
contra o Ceará, em 2010,
o volante citou o primeiro jogo da decisão da
Copa do Brasil, em São
Januário, e o compromisso contra o Alianza Lima,
no Peru, pela Conmebol
Libertadores. Em dois
deles, vale ressaltar, o camisa 6 balançou as redes.
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invasão hacker

Moro se antecipa à oposição e vai
depor em comissão do Senado dia 19
Ministro se colocou à disposição para explicar conversas com o MPF

Marcelo Camargo/ABr

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
vai depor na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do
Senado em audiência marcada para a
quarta-feira
(19),
sobre as conversas
capturadas por hacker em celulares e
vazadas dele com o
procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da
força-tarefa da Operação Lava Jato em
Curitiba.
Na sessão do Congresso Nacional de
terça-feira (11), o
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), leu
um ofício, entregue
pelo líder do governo Bolsonaro na
Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), no qual Moro
se coloca à disposição para ser ouvido. A informação
foi confirmada pela
assessoria do senador Humberto Costa
(PE), líder do PT.

Ministro Sergio Moro vai prestar esclarecimentos sobre mensagens publicadas por site norte-americano
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado,
disse a revista VEJA
que a data foi marcada depois de um
acordo entre Alcolumbre e os líderes

da oposição.
Em seu perfil oficial no Twitter, Alcolumbre publicou a
íntegra do documento. “Fui informado pelo ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sergio

Moro, de sua disponibilidade para
prestar os esclarecimentos à Comissão de Constituição
e Justiça do Senado
Federal sobre notícias amplamente
veiculadas na im-

STF decide que caberá ao plenário
analisar prisão em 2ª instância
Ontem, a Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que caberá ao
plenário do Supremo analisar
um habeas corpus coletivo que
contesta a prisão automática
de réus após a condenação em
segunda instância, conforme
fixado em súmula do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4). O TRF-4 é a segunda
instância de processos da Operação Lava Jato e condenou o
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) no caso do “triplex do Guarujá”.
Durante a sessão, o decano do STF, ministro Celso de
Mello, cobrou o julgamento do
mérito de três ações que tratam
da possibilidade de prisão após
condenação em segunda instância. “Entendo que é mais do que
necessário que o plenário do
STF venha a julgar as três ações
declaratórias de constitucionalidade para que se defina em
caráter definitivo essa questão
delicadíssima”, disse Celso de
Mello.
Ainda não há previsão de
quando o presidente do STF,
ministro Dias Toffoli, marcará
o julgamento dessas três ações.
Automático
O habeas corpus coletivo
analisado pelos ministros do
Supremo foi apresentado ao
STF em favor de todos aqueles
presos em razão da aplicação da

stf

Decano Celso de Mello defendeu novamente que o plenário da
corte julgue sobre prisões de condenados em segunda instância
súmula 122 do TRF-4, como é o
caso de Lula. Na sessão, os ministros entenderam que a questão não
deve ser examinada pelos cinco
integrantes da Turma, e sim pelos
11 integrantes da Corte em sessão
plenária, por se tratar de uma questão constitucional.
A súmula é uma espécie de
verbete editado por um tribunal,
apoiado em reiteradas decisões
sobre uma determinada matéria.
No caso em questão, a súmula do
TRF-4, contestada no Supremo,
diz: “Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter
início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da
eventual interposição de recurso
especial ou extraordinário”.
Para o advogado Sidney Duran
Gonçalez, que apresentou o ha-

beas corpus no STF, uma grande
quantidade de pessoas tem sido
presas, com processos judiciais
ainda em trâmite e pendentes de
recursos, em razão de prisões “automáticas e desfundamentadas”
determinadas pelo TRF-4.
“O TRF-4 adotou como regra
a decretação automática do cumprimento antecipado da pena, com
base exclusivamente na súmula
122. O Judiciário ainda não delegou a computadores decretar a ordem de prisão, mas me parece que
estamos caminhando a isso”, disse
o ministro Ricardo Lewandowski.
“A súmula afigura-se flagrantemente inconstitucional e ilegal no
aspecto que preconiza prisão automática a partir de julgamentos em
segunda instância”, acrescentou
Lewandowski, observando que o

Supremo entendeu a possibilidade
da prisão após a condenação em
segunda instância - mas não determinou a sua obrigatoriedade.
Na ocasião, Lewandowski votou para decretar a nulidade de
todas as prisões impostas pela
súmula do TRF-4. O ministro
aproveitou a sessão de julgamento
para demonstrar “assombro” com
a “guinada” do Supremo, que entendeu ser possível a prisão após a
condenação em segunda instância, e criticar a política carcerária
do País.
“Um dos principais fatores de
superlotação das nossas cadeias é
o uso excessivo de prisões provisórias. Vão ter de botar beliches no
nosso sistema prisional, para que
os presos provisórios possam ter
lugar”, comentou Lewandowski.

prensa relacionadas
à Operação Lava
Jato”, diz Bezerra
Coelho.
O
emedebista
manifestou,
ainda, “confiança” em
Moro, certo “de
que esta será uma

oportunidade para
que ele demonstre
a sua lisura e correção como juiz federal, refutando as
críticas e ilações
a respeito da sua
conduta”. (Fonte:
Revista Veja)

Segunda turma do STF
aprova receber denúncia
contra parlamentares do PP
Por 3 a 2, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria ontem (11),
para aceitar a denúncia
apresentada pela Procuradoria-Geral da República
(PGR), contra o líder da
maioria na Câmara, Agnaldo Ribeiro (PP-PB),
os deputados Arthur Lira
(PP-AL) e Eduardo da
Fonte (PP-PE) e o senador
Ciro Nogueira (PP-PI). Os
quatro foram colocados no
banco dos réus pelo crime
de organização criminosa,
conforme denúncia apresentada pelo ex-procurador Rodrigo Janot em setembro de 2017.
De acordo com a PGR,
os parlamentares participaram de um esquema
de corrupção iniciado em
2006 e que se estendeu até
2015. A denúncia foi fundamentada nas colaborações premiadas do ex-deputado Pedro Corrêa, do
doleiro Alberto Youssef e
do ex-diretor da Petrobras
Paulo Roberto Costa.
Os parlamentares são
acusados de participar de
um esquema de “cometimento de uma miríade de

delitos” e arrecadação de
propina por meio da utilização de diversos órgãos
da administração pública,
como a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e
o Ministério das Cidades.
De acordo com a PGR,
a organização criminosa
teria sido concretamente
estruturada após a eleição
em 2002 do então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), preso e condenado na Operação Lava
Jato.
Pesam contra os parlamentares diversas acusações. Arthur Lira é acusado de receber vantagens
indevidas por meio de doações eleitorais oficiais, em
um total de R$ 2,6 milhões.
De acordo com a denúncia,
Ciro Nogueira solicitou
e recebeu da empreiteira
UTC Engenharia um total
de R$ 1,875 milhão.
Contra Aguinaldo Ribeiro
a acusação foi a de “ordenar a captação e o repasse
da propina” decorrente de
contratos relacionados à diretoria de abastecimento da
Petrobras, em um esquema
que também teria beneficiado Eduardo da Fonte.
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tribunal do crime

Tráfico esquarteja corpos no Rio

Os corpos dos dois mecânicos e outras duas pessoas foram deixados dentro
de sacos plásticos em um Ford Ecosport. O motorista do veículo foi preso
Reprodução

Rodrigo e Jonathas, que eram primos, desapareceram após voltar à Fazendinha numa moto que não foi encontrada: corpos estavam no porta-malas do Ecosport
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s primos Jonathas Gonçalves
de Oliveira Tavares e Rodrigo Gonçalves
Marques, ambos de 26
anos, foram mortos pelo
‘tribunal do tráfico’ da comunidade da Fazendinha,
no Complexo do Alemão,
na Zona Norte do Rio. A
informação foi confirmada pela Polícia Civil que
investiga o caso. Os cor-

pos das vítimas, além das
de outras duas pessoas,
todos esquartejados, foram encontrados em um
carro embalados em sacos
plásticos, no fim da noite
da última segunda-feira
no Complexo de Favelas
da Penha.
O motorista que dirigia
o Ford Ecosport branco
com os quatro corpos,
identificado como André
Luiz da Silva Almeida,
32, acabou preso na Penha. Ele foi baleado ao

tentar fugir e está internado custodiado em coma
induzido no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.
Baile funk no
campo do inimigo
Os jovens teriam sido
mortos por serem do
Morro do 18, em Água
Santa, local dominado
por uma facção rival da
Fazendinha. De acordo
com relatos, na sexta-feira da semana passada

os mecânicos foram a um
baile funk na localidade
de Canetá, que fica na
comunidade. No retorno
para casa, o carro em que
estavam apresentou problemas na bateria. Eles,
então, preferiram deixar
o veículo até providenciar
um jetio de buscá-lo. Na
tarde de segunda-feira, os
rapazes voltaram ao local
de moto com uma bateria
reserva, quando foram
capturados na altura da
Rua Canitá, no Morro do

Alemão, quando tentavam desenguiçar um carro. Na sequência foram
‘julgados’ e executados
pelos traficantes da comunidade. A moto das vítimas não foi encontrada.
Confundido com
bandido
Bastante emocionado, o
pai de Jonathas disse que
os primos não deram mais
notícias depois das 16h de
segunda. No IML de São
Cristóvão, para onde fo-

ram encaminhados os corpos, ele desabafou: “Será
que ele foi confundido
com bandido? Eu vi algumas coisas na Internet,
mas é tudo especulação. O
que eu sei é que meu filho
era mecânico e não tem
envolvimento com traficantes”, o homem, que
preferiu não se identificar,
lamentou, aos prantos.
Rodrigo deixa um filho de
nove anos. Já Jonathan iria
ser pai. A esposa está grávida de três meses.

Cortes com uso de faca de açougueiro e serra elétrica
De acordo com a perícia feita pela Delegacia
de Homicídios da Capital
(DH-Capital), Rodrigo
e Jonathan tiveram seus
corpos esquartejados por

uma motosserra. Os restos dos corpos das vítimas
passarão por uma perícia
no IML para saber a causa
morte. Ou seja, se eles foram baleados ou não antes

de serem esquartejados.
O inquérito deverá ficar
pronto em até 30 dias.
Os agentes da especializada tentam identificar
quem são os otros dois

homens que foram esquartejados ao lado de Jonathan e Rodrigo. Há indícios de que todos foram
torturados antes de serem
executados. “Encontra-

mos vestígios de tortura
como marcas de pancadas na cabeça e no corpo.
Tudo indica que os corpos
foram esquartejados após
a execução. Os cortes nos

cadáveres são semelhantes aos feitos por facas
de açougue ou por algum
tipo de serra como a elétrica, por exemplo”, disse
um policial da DH.

PF do Rio faz corte na própria carne Quarteto de 171 cai na rede da Civil
Um delegado da ativa,
um escrivão e um advogado suspeitos de integrar
uma organização criminosa
que atuava na Superintendência da Polícia Federal
do Rio de Janeiro foram
presos na manhã de ontem
pela Polícia Federal. As investigações apontam que
os suspeitos beneficiavam
investigados em fraudes no
fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o
Postalis, um dos maiores
do país.
Ainda segundo as investigações, eles receberam
pagamentos de até R$ 1,5
milhões. Há indícios de
que o esquema criminoso
envolveu outros agentes
públicos e que não se limitou às investigações apontadas. Os agentes também
cumpriram 24 mandados
de busca e apreensão. Um
dos alvos foi a residência
de um delegado da Polícia
Federal aposentado.
Segundo o Ministério
Público Federal, além de
investigados na operação

Reprodução/ TV Glo-
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Sede da Polícia Federal, na Praça Mauá,
Centro do Rio de Janeiro
Postalis, o delegado de Polícia Federal Lorenzo Pompílio da Hora, e o escrivão
Éverton da Costa Ribeiro
também cobravam propina
dos investigados no inquérito policiai relacionado à
Operação Titanium, que
investigou fraudes envolvendo o Plano de Saúde dos
Correios.
Os servidores contavam
com a atuação de operadores, principais intermediários da organização criminosa. Segundo as primeiras
apurações, os pagamentos

entre R$ 400 mil a R$ 1,5
milhão eram feitos, na
maior parte das vezes, em
dinheiro. Outros valores foram repassados por meio de
transferências a empresas
ligadas aos operadores.
A força-tarefa da Lava
Jato no Rio prendeu, em
abril do ano passado, suspeitos de fraudar o Postalis
e Sepros. Esses fundos investiram quase R$ 500 milhões em empresas ligadas
a empresário preso, que é
suspeito de transferir valores para paraíso fiscal.

Traficante de drogas é preso em Nova Iguaçu
Irlei da Silva Carmo
Melo foi capturado em
flagrante ontem por agentes da 58ª DP (Posse)
com o apoio do serviço
de inteligência da unidade. A prisão aconteceu
no bairro Vila de Cava,
em Nova Iguaçu. O marginal responde pela prática do crime de tráfico de
drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Segundo as investigações, ele adquiria drogas

na comunidade de Vigário Geral, na Zona Norte
do Rio, e tentava implantar uma boca de fumo
na região da Baixada.
Durante a diligência, foram apreendidos 88 papelotes de cocaína e R$ 1.200
em dinheiro, produto da
venda de entorpecentes.
Irlei foi encaminhado à
Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP)
e ficará à disposição da
Justiça.

Divulgação

Irlei foi preso no
bairro Vila de Cava

Policiais civis da Delegacia de Comendador Soares (56ª DP) realizaram
ontem a Operação Fake
Card para desarticular uma
quadrilha de clonagem de
cartão RioCard. Durante a
ação, quatro suspeitos foram presos. Eles são especializados em clonagem de
cartão de transporte público.
O quarteto foi identificado como Gabriel Henrique Landim Ribeiro, Paulo
César Dias Lobão, Gabriel
Assis Oliveira do Nascimento e Luan Moreira
Costa. Com os marginais
foram apreendidos três no-

Reprodução

Os quatro suspeitos seriam integrantes de quadrilha na Baixada
tebooks, dois aparelhos de
clonagem de cartão, 160
cartões clonados e uma
arma de fogo com numeração raspada.
A quadrilha estava sendo
monitorada pela Polícia Civil
há aproximadamente três meses e causaram um prejuízo

de mais de R$ 15 milhões às
concessionárias de transporte público no Estado do Rio
de Janeiro. As investigações
prosseguirão para identificação dos demais integrantes
da organização criminosa.
Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro.

Mestre Paulinho quase perde
a vida nas mãos de bandidos

reprodução

Mestre Paulinho Botelho foi
vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte)
nesta terça-feira na Zona Norte
do Rio de Janeiro. Segundo relatos, os criminososo abordaram o
veículo do ritmista em Pilares, o
renderam e rodaram com o carro
por vários bairros da região. Os
assaltantes pararam em Thomaz
Coelho, levaram o relógio e R$
200 de Paulinho e atearam fogo
no carro com ele dentro.
Ele confirmou o drama que
viveu e agradeceu a preocupação
de todos, afirmando que estava
bem. “Estava no lugar errado e
na hora errada. Papai do céu me

Paulinho foi atacado por bandidos no Subúrbio do Rio
deu esse livramento. Fui a Pilares
comprar um remédio e me abordaram. Passearam comigo pelos
bairros da redondeza. Quando
chegou em Thomaz Coelho eles
me largaram dentro do carro, le-

varam meu relógio, R$ 200 e jogaram gasolina no carro comigo
lá dentro. Não era a minha hora de
furar a fila e eu estou aqui. Gostaria de agradecer o carinho de
todos”, contou Paulinho.
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Reta final de regularização fundiária
A previsão é de que os moradores do bairro em Maria Cristina
recebam suas escrituras até agosto, sem pagar nada
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

A

té agosto, pelo
menos
121
imóveis
de
Maria Cristina, sub-bairro de Rocha Sobrinho, em Mesquita,
estarão regularizados
em cartório. Isso significa que seus proprietários receberão,
finalmente, a escritura
dessas residências. É
o que garante a equipe de Meio Ambiente
e Urbanismo do município. “Esse é um processo que já está em
sua fase final de legalização em cartório”,
avisa Pedro Barbosa,
o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A
previsão final para a
entrega de títulos de
propriedade aos beneficiários é até o fim de
agosto.
Os trabalhos começaram com um levantamento dos 151.606m²,
para a verificação de

titularidade das 301
unidades existentes.
A previsão é de regularizar um mínimo de
110 delas. Entretanto,
atualmente, existem
121 unidades aptas à
regularização.
Elas
aguardam finalização
da etapa cartorial de
averbação da Demarcação Urbanística e do
Parcelamento do solo.
“É a organização e
finalização do material (imóveis) legitimado a ser entregue.
Enfim, da documentação da legalidade
de tudo”, explica Pedro Barbosa. Depois
disso, “as escrituras
dos imóveis serão entregues aos proprietários. E sem que eles
precisem gastar nada
pelo documento”, assegura o Secretário.
Sem gastos
O trabalho é decorrente da exigência do
Ministério das Cidades para a finalização das obras do PAC

THIAGO LOUREIRO/PMQ

Os trabalhos começaram com um levantamento para a verificação de titularidade das 301 unidades existentes
(Programa de Aceleração do Crescimento)
naquele bairro. “Isso
é muito bom! A legalização vai valorizar
o imóvel e vamos ter
a escritura sem despesas”,
comemora
dona Maria Mariano Neto, de 73 anos,
moradora da área em

Caminhada no ‘Circuito Ponte
Preta’ de Japeri reune milhares
Cerca de 500 pessoas participaram da
caminhada no Circuito Ponte Preta, do
projeto Anda Japeri
2019, no último sábado (8). A iniciativa
foi coordenada pela
Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável em parceria com o Instituto
Kerygma Ambiental.
“Este projeto, além de
estimular a prática de
exercícios, incentiva
o turismo rural, a economia solidária, entre
outros
benefícios”,
disse o secretário da
Semades, Kerly Gustavo.
Foram 8 quilômetros
de trajeto, em piso
irregular,
exigindo
esforço físico e mo-

Cerca de 500 pessoas participaram da caminhada
tivação. Porém, nada
impediu que pessoas de todas as idades
participassem da caminhada, que contou
com café da manhã e
alongamento antes do
circuito.
Ao final do trajeto, os
participantes desfrutaram da tradicional confraternização, desta vez

no Sítio e Bistrô Canaã,
em Engenheiro Pedreira, com muita música,
piscina, almoço e atividades artísticas.
O próximo circuito
será no APA Pico da
Coragem, no dia 3 de
agosto. As inscrições
podem ser realizadas
através do link japeri.
caminhadas.info.

De acordo com o estudo,
os principais fatores que
explicam o fenômeno são
o aquecimento global e o
crescimento da população
em áreas endêmicas. O
mosquito Aedes aegypti
aparece em áreas tropicais
e subtropicais. No calor,
o período reprodutivo é
encurtado, ele bota mais
ovos e pica um número
maior de pessoas. Por isso,
a elevação das temperaturas pode aumentar a inci-

dência do inseto em regiões que já registram casos
da doença.
Em resumo: países que
já sofrem com a dengue,
como o Brasil, devem ficar mais quentes, com
temporadas mais longas
de transmissão da doença
e casos mais severos. Se,
ainda por cima, a população crescer, o número
de pessoas com risco de
contaminação será naturalmente maior.

tação, financiadas pelo
Governo Federal. A
Prefeitura de Mesquita tem trabalhado para
finalizar o processo de
Regularização Fundiária, por meio da Secretaria Municipal de
Obras, Serviços Públicos, Defesa Civil,
Transporte e Trânsito,

em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo.
Myrian explica, ainda,
que após o recebimento das averbações, a
próxima etapa será a
realização de assembléia para a entrega
dos títulos aos beneficiários.

Defesa Civil realiza curso de emergência
com produtos perigosos em Nova Iguaçu

Reprodução

Dengue pode atingir 6 bilhões de pessoas
em 2080, de acordo com estudo científico
O estudo publicado
na revista científica Nature Microbiology, na
última segunda-feira,
prevê que 6,1 bilhões
de pessoas em todo o
planeta correrão o risco de contrair dengue
em 2080, o equivalente a 60% da população
projetada para o fim do
século XXI. O índice
representa um aumento
de 2,25 bilhões de casos
em relação a 2015.

regularização.
acordo
com
De
Myrian Ferolla, Arquiteta e Urbanista da
secretaria, foram realizadas obras de urbanização em Maria
Cristina, com abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem e pavimen-

Com o objetivo de instruir os
agentes e voluntários a lidarem
com produtos perigosos em
situação de emergência, como
explosivos, líquidos inflamáveis, material radioativo, entre
outros, a Secretaria Municipal
de Defesa Civil de Nova Iguaçu realiza, desde ontem, o curso
‘Primeira Resposta para Emergência com Produtos Perigosos’. O curso será realizado em
parceria com a Escola de Governo de Nova Iguaçu, a Cruz
Vermelha Brasileira e o Grupamento de Operações com
Produtos Perigosos (GOPP) do
Corpo de Bombeiros. Ao todo,
60 agentes públicos, voluntários e líderes comunitários participarão do treinamento.
Os participantes do curso

serão capacitados para realizar
ações iniciais de primeiros socorros, sinalização e evacuação,
atuando no atendimento ao local
sinistrado de forma protocolar,
coordenada e eficiente, para reduzir as consequências dos acidentes e os riscos no seu entorno até
a chegada de socorro especializado.
Nesta terça-feira, as aulas serão
das 9h às 18h, na Cruz Vermelha
Brasileira de Nova Iguaçu. Na
quarta-feira, o treinamento será
no Grupamento de Operações
com Produtos Perigosos (GOPP),
em Campos Elíseos, Duque de
Caxias (ao lado da REDUC). O
curso é considerado rápido, dinâmico e de linguagem simples,
porém de conteúdo relevante e
significativo para as primeiras

ações de mitigação das consequências dos acidentes envolvendo produtos perigosos.
“O curso é um dos mais procurados do nosso programa de
treinamento. Desde 2017 realizamos 41 cursos com cerca
1.600 certificados emitidos.
É um curso importante para
a preparação de voluntários,
agentes públicos e representantes da cidade. Devido ao
grande risco envolvendo acidentes com produtos perigosos, esse curso é fundamental
para que haja proteção e preservação da vida de nossos
agentes e voluntários”, explicou o superintende de Proteção Comunitária da Secretaria
Municipal da Defesa Civil,
Vilson Santos.

MUNDO
País vai libertar acusado de tráfico de
drogas e demitir policiais da ocorrência
RÚSSIA - A polícia
da Rússia anunciou
que vai retirar as denúncias de tráfico de
drogas contra o jornalista Ivan Golunov
e que ele deve ser libertado. Ele foi detido
na semana passada e
cumpria prisão domiciliar no último sábado. O ministro de interior russo, Vladimir
Kolokoltsev, informou
que ele será libertado
hoje da prisão domiciliar. “Todas as acu-

sações foram retiradas”,
afirmou.
O ministro disse também que policiais envolvidos no caso serão
suspensos, e que pedirá
ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que
demita dois generais de
polícias de alta patente por conta do caso.
“Acredito que os direitos de todos os cidadãos,
independentemente de
sua profissão, devem ser
protegidos”, acrescentou Kolokoltsev.

Tatyana Makeyeva/Reuters

Ivan Golunov numa
cela durante audiência em um tribunal
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Oposição não quer Noel “penteando”
bigodes da família de Diogo Balieiro
Pai do prefeito Diogo, Aluizio Balieiro, estaria por trás dos “galanteios” ao principal
rival. Manobra caiu como uma bomba entre os diversos dirigentes políticos locais
Luis Eduardo
(Luisinho)

O

ex-prefeito e ex-deputado de Resende, Noel de
Carvalho, ainda não se
pronunciou sobre a suposta “corte” do prefeito Diogo Balieiro Diniz, para que
desista de disputar a sucessão municipal em 2020 em
troca da vaga de vice do
atual comandante do Executivo local,
revelada na última quinta-feira pelo elizeupires.
com. O único membro da
família a se manifestar
foi o ex-prefeito Silvio de
Carvalho, mas pelo que ele
postou nas redes sociais,
parece que o filho não herdou a perspicácia do pai,
pois o comentário divulgado sugere que ele leu e não
entendeu nada na matéria.
Supostamente articulada

pelo pai do prefeito e antigo aliado de Noel, o ex-vereador Aluizio Balieiro,
a manobra caiu como uma
bomba entre os diversos
dirigentes políticos locais,
entre os quais Diogo Balieiro é tido como ‘traidor’,
já que teria virado as costas
para os partidos de suacoligação depois de vencer
a eleição de 2016, tendo
inclusive abandonado seu
próprio partido (PSD) para
ingressar no DEM após
uma “piscada de olho” do
cacique nacional da sigla,
o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia.
Golpe mortal
A dita manobra de Aluizio seria uma jogada de
mestre e um golpe mortal que o pai do prefeito
até então guardava a sete
chaves. O golpe de mise-

Reprodução

ricórdia seria dado durante
o período das convenções
municipais do ano que
vem com intuito de evitar qualquer reação dos
partidos de oposição, que
já estariam migrando em
peso em direção a Noel.
Enquanto isso, o exprefeito José Rechuan e a esposa dele, a ex-deputada Ana
Paula Rechuan, continuam
em cima do muro em relação a disputarem ou não o
pleito eleitoral de 2020.
Aliança
rejeitada
Pelo lado do atual prefeito também houve quem
rejeitasse uma possível
aliança, lembrando que na
disputa eleitoral de 2016,
mesmo com uma diferença pequena (1.919 votos),
Diogo venceu Noel. Além
disso, entre os Balieiro,
teve quem risse bastante

O ex-deputado de Resende Noel de Carvalho e o prefeito Diogo Balieiro Diniz
Acharam mais graça ainda
de um comentário feito tisse mesmo um acordo
e que este fora pelo con- do final, quando o autor
nas redes sociais por um
afirma: “eu mesmo avaaliado de Carvalho, se ma- trário, com o atual prefeinifestando como se já exis- to sendo o vice de Noel. lizei”.

Quatis investe na compra de novos Saae recebe novo barco para
equipamentos para o sistema de água manutenções na Ilha Grande
Divulgação/PMQ

Entre os equipamentos adquiridos estão quatro bombas e 400 hidrômetros
O prefeito Bruno de Souza (MDB) anunciou, na manhã da última quinta-feira, a
aquisição de novos equipamentos destinados ao sistema de água potável responsável pelo abastecimento da
população de Quatis. Entre
os equipamentos adquiridos
recentemente estão quatro
bombas e 400 hidrômetros
(foto), que totalizam investimentos da ordem de R$ 100
mil em recursos próprios
(arrecadação proporcionada
pelo recolhimento de impostos e taxas municipais).
Uma das bombas foi entregue ao Município no final do mês passado e tem a
potência de 75 CV (cavalo
vapor). Antes, a prefeitura
tinha adquirido as outras três
novas bombas, sendo duas

de potência 30 CV, ambas
instaladas no ponto de captação localizado na Represa dos Limas, e a outra de
15 CV destinada ao sistema
que abastece os moradores
do distrito rural de São Joaquim.
Inicialmente, a bomba
de 75 CV recém-adquirida
pela Secretaria Municipal
de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos vai ficar na
reserva, visando substituir
temporariamente eventuais
danos no sistema do Rio Paraíba do Sul, outro manancial utilizado na captação de
água. O sistema de captação
do Paraíba já conta com duas
bombas, uma delas de 75 CV
e a outra de 50 CV. Com uma
bomba reserva, a prefeitura
espera garantir o abasteci-

mento à população, sem a
necessidade de interromper a
distribuição quando uma das
bombas queimar ou apresentar qualquer outro defeito.
Por sua vez, os 400 novos hidrômetros recebidos
pela Prefeitura de Quatis vão
substituir estes equipamentos já instalados em imóveis
da cidade, que apresentarem defeitos, e nos imóveis
com ligações de água, mas
que ainda não contam com
o equipamento. No total,
foram adquiridos 500 hidrômetros. Os outros cem vão
ser entregues à administração, mediante solicitação da
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos,
pasta responsável pelo serviço de abastecimento de água
e coleta de esgoto.

A Prefeitura de Angra
adquiriu um barco que será
usado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae)
na realização de serviços na
Ilha Grande. A entrega foi
na manhã de ontem, na sede
da autarquia, na praça Guarda Marinha Greenhalgh. A
embarcação irá ajudar no
transporte para a Ilha Grande, nos dias em que houver
a necessidade de uma manutenção na localidade.
O barco será de grande
importância, pois a distância
entre as ilhas torna o serviço
mais complexo. Até então
só vinha sendo possível o
transporte do Saae por meio
de carona, o que aumenta o
tempo de espera dos moradores. Agora, com o barco
à disposição, a locomoção
fica mais fácil e mais rápida.
“As manutenções serão

Divulgação/PMAR

A embarcação irá ajudar no transporte para a Ilha Grande
mais ágeis. Esse barco tem com ferramentas que auxicapacidade de até sete pes- liam na execução de projesoas, potência de 40h, 20 tos. Entre as ações realizapés de comprimento e irá das pela autarquia na Ilha
facilitar as nossas ações e, Grande, estão a manutenção
consequentemente,
trazer de barragens, tratamento de
mais tranquilidade para os esgoto, substituição de tumoradores”, destacou Paulo bos, caixas d´águas e reserCezar de Souza, presidente vatórios e outras atividades
do Saae.
relacionadas ao saneamento
O barco também conta básico do local.

Vacinação contra a gripe é prorrogada em Barra do Piraí
O Ministério da Saúde liberou,
nesta segunda-feira, 3, a imunização contra a gripe para toda a
população. No entanto, em Barra do Piraí e praticamente todo o
estado do Rio de Janeiro, a vacina
continuará sendo ofertada, prioritariamente, aos grupos de risco,
até o próximo dia 15. Mesmo com
um trabalho em larga escala, com
a Nova Saúde disponibilizando
as doses em 100% do território,
o município atingiu a média de
cerca de 51% de pessoas vacinadas, aquém do estabelecido pelo
Ministério da Saúde – o mesmo

ocorreu, como dito, na maior parte das cidades fluminenses.
Em virtude da baixa adesão à
vacina, o estado do Rio continuará atendendo somente os grupos
prioritários, que são crianças, gestantes, puérperas, idosos, pessoas
com comorbidades, profissionais
de saúde e profissionais de educação. A diretora do Departamento
de Vigilância em Saúde de Barra
do Piraí, Irineia Santana, disse que
a força tarefa segue no município,
inclusive, com a imunização volante. “Estamos vacinando também pessoas que estão acamadas,

nas residências, de acordo com
os nomes e endereços que os familiares entregam nos postos”,
afirmou.
Os agentes da saúde também
ofereceram a vacina contra a Influenza nas creches municipais e
particulares, no asilo, no abrigo
municipal e a gestantes na Saúde
da Mulher. “Conseguimos oferecer a vacinação para o acampamento dos Sem Terra, em Ipiabas.
Mas estamos tendo muita recusa
de idosos e pais que não estão autorizando seus filhos a tomarem a
vacina”, alertou Irineia.

Barra Mansa ganha viatura do Patrulhamento da Mulher

Não há quem passou pelo
Centro de Barra Mansa, na
manhã de ontem, e não tenha ficado curioso com um
carro rosa desfilando pelas
principais avenidas da cidade. O veículo oficial da
Guarda Municipal foi implementado no efetivo da
guarnição para realizar o
Patrulhamento da Mulher.

O objetivo do projeto é ser
um canal de denúncia de
casos de violência contra
a mulher, além de fiscalizar e punir quem comete qualquer tipo de crime
nesta natureza. O prefeito
Rodrigo Drable, esteve presente no evento, que aconteceu em frente ao Centro
Estratégico de Segurança

Pública (Cesp), prestigian- Pública, Luiz Furlani, de Luciana Oliveira.
De acordo com o prefeido e apoiando o empreen- Assistência Social e Direidimento. As rondas serão tos Humanos, Ruth Couti- to Rodrigo Drable, um dos
compostas por uma equipe nho e de Governo, Marcus compromissos do governo
formada por um Guarda Barros, os vereadores Elias foi retomar as atividades em
Municipal, um Policial Mi- da Corbama, Gilson Poxa prol da mulher. “Estamos
litar e um assistente social. Vida, Vicentinho, Maria avançando e acompanhanAlém de Drable, estive- Lúcia, Renatinho, Paulo do os principais anseios da
ram presentes a vice-prefei- Chuchu e a comandante população. Hoje é um dia
ta, Fátima Lima, os secretá- do 28° Batalhão da Polícia muito especial para o munirios municipais de Ordem Militar de Barra Mansa, cípio. A patrulha visa aten-

der as mulheres que vivem
em situação de risco. Estamos reativando os serviços
do Núcleo de Atendimento
a Mulher (Nuam), e, em
breve, teremos mais novidades. Estou muito feliz em
poder contar com a parceria
que temos tido com a Polícia Militar e Civil”, agradeceu o prefeito.
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Áries
O relacionamento é
destaque neste dia, e você
é naturalmente levado
a se colocar no lugar do
outro. O céu favorece
viagens e encontros.
Mas é importante entender que a
pessoa amada está passando por um
processo forte de amadurecimento, e
isso também afeta o relacionamento.

Touro
É um dia positivo
para obter resultados
financeiros
e
progresso no trabalho.
Deve também levar
em
consideração
os desafios que se apresentam,
principalmente com informações
geradoras de regras que impactam a
sua produtividade.

Gêmeos
É um dia ótimo para
namorar e curtir a
pessoa amada. Se
estiver sozinho, é
um dia positivo para
realizar
atividades
que agregam bem-estar e satisfação
pessoal. Mas o céu pede que reavalie
os desafios que se apresentam na
troca, por conta de controle e ciúmes.

Câncer

As relações familiares
são evidentes e afetam
o seu relacionamento.
O cônjuge passa por
uma fase de altas
exigências, e isso tira um pouco o
brilho da relação. Mas é um dia
positivo para fortalecer os vínculos e
desenvolver o autoconhecimento para
uma troca saudável.

Leão
É um dia positivo para
trocar com a pessoa
amada,
trazendo
destaque aos projetos
e à convivência com
pessoas amigas. Se estiver sozinho,
pode ter certeza de que terá convites
para esse dia. Mas existem fatores em
seu trabalho ou mesmo na rotina, que
pode dificultar os planos.

Virgem
É um dia ótimo para
promover a carreira
e
obter
excelentes
resultados financeiros.
Mas você é testado na
autoestima e no quanto
está disposto a se esforçar ao máximo
para obter o que é seu de direito. Para
os assuntos do coração, atenção com
as expectativas.

Libra

É um dia em que
está em destaque, e
os seus interesses são
prioridade. É um dia
ótimo para colocar
os seus planos em movimento,
principalmente as viagens e os estudos.
Mas existem fatores que afetam as
relações em família, e você vem sendo
exigido a se desapegar de situações
que o desafiam profundamente.

Escorpião
É um dia emocional
para lidar com o
relacionamento. Mas
terá êxito para lidar
com mudanças em seu
comportamento e avaliações sobre as
suas percepções. Vai sentir dificuldades
para se relacionar com algumas
pessoas e deverá agir com maturidade
e desapego.

Sagitário
É um dia ótimo para se
relacionar tanto com os
amigos quanto com a
pessoa amada. As portas
estão abertas para se
relacionar e desenvolver os projetos.
Deve gerenciar fatores emocionais
do passado que bloqueiam a sua
prosperidade e responsabilidades altas
que vem assumindo.

Capricórnio
É um dia ótimo para
lidar com a carreira
e
responsabilidades
que
devem
ser
assumidas no trabalho.
Existem excelentes oportunidades
de crescimento profissional. Mas
é importante dar atenção às suas
posturas e a forma como deseja
conduzir situações que estão sob os
seus cuidados.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 054/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 14 horas de 26 de junho de 2019
na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore,
442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 054/2019 na
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo
nº. 2212/2019. 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$ 618.846,73 (seiscentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e
setenta e três centavos).
Porto Real, 11 de junho de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE ADIAMENTO/ ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019
PROCESSO 334/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL (EM CADERNO DE CLASSIFICADOS
OU EM ESPAÇO ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE
EDITAIS E ANÚNCIOS OFICIAIS), DE MATERIAIS DE
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIS COMO
AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, EXTRATOS DE
CONTRATOS, PORTARIAS E OUTROS CONGÊNERES
A Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos, torna público o adiamento da licitação acima
mencionada para o dia 26 de junho de 2019 que rea-

Peixes
O
céu
favorece
investimentos para a
casa ou para promover
atividades em família
geradoras de crescimento.
Vale a pena também
realizar investimentos para promover o
relacionamento. Mas o céu alerta para
conflitos em atividades em grupo ou
projetos que esteja desenvolvendo.

Porto Real, 11 de junho de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1696/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade CARTA CONVITE n° 002/2019 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GALPÃO DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE COLETA SELETIVA DOMICILIAR, LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE, atendendo a solicitação feita
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
no processo administrativo 1696/2019, na condição de
FRACASSADA.
Porto Real, 11 de junho de 2019
REINALDO JOSÉ RAIMUNDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

às empresas:
Empresa: QUIMREAL -REAL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA
CNPJ: 05.660.403/0001-80
Valor de R$ 88.086,64 (oitenta e oito mil, oitenta e seis
reais e sessenta e quatro centavos)
Empresa: CALDAS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA -EPP
CNPJ: 01.752.683/0001-04
Valor de R$ 97.695,46 (noventa e sete mil, seiscentos e
noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)
Empresa: GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA
CNPJ: 05.860.142/0001-42
Valor de R$ 24.764,07 (vinte e quatro mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e sete centavos)
Empresa: NAHERA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP
CNPJ: 32.280.067/0001-13
Valor de R$ 878.835,45 (oitocentos e setenta e oito mil,
oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 11 de junho de 2019
Luiz Tavares de Melo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO
CONTRATO Nº 039/2018
01 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO REAL.
02 – CONTRATADO: J.C.E. JURITI CONSTRUÇÕES
ELETROMECÂNICA LTDA
03 - OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO EM PAUTA.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei Federal
n° 8.666/93.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5161/2017
06 - VALOR: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2019.

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2112/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 042/2019 que objetiva
a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA
ROBSON PAULINO DA SILVA
TRATAMENTO DE ÁGUA atendendo a solicitação feita
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 2112/2019,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 001/2017 de
Locação de Veículos para a CMNI
Termo Aditivo de Valor nº: 008/2019.
Processo nº: 754/2019 - CMNI.
Contratado: VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS
LTDA. ME
Fundamentação Legal: Art. 65, I, alínea “b”, § 1º da Lei nº
8.666/93.
Valor do Termo: R$ 61.992,00 (sessenta e um mil, novecentos
e noventa e dois reais).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
Assinatura do Termo: 10/06/2019.
Nova Iguaçu, 10 de junho de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
Assinatura do Termo: 10/06/2019.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 06/2019
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,

Nova Iguaçu, 10 de junho de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

CONSIDERANDO a ocorrência de feriado municipal no dia 13
de junho de 2019 (quinta-feira), em comemoração ao Dia de
Santo Antônio,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CONSIDERANDO a ocorrência de feriado nacional no dia 20
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO de junho de 2019 (quinta-feira), em que é celebrado Corpus
CONFERIDAS POR LEI,
Christi,
RESOLVE:
PORTARIA N.° 197, DE 11 DE JUNHO DE 2019.
EXONERAR CARLOS FERNANDO SILVA HENRIQUE do
Cargo em Comissão de Assessor do Cerimonial, Símbolo CC8, a contar da data da publicação.

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu,
por meio do decreto nº 11.647, decretou ponto facultativo nos
dias 14 e 21 de junho de 2019,
RESOLVE:

1-Fixar o horário do expediente da Câmara Municipal de
PORTARIA N.° 198, DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Nova Iguaçu das 9 horas às 14 horas no dia 14 de junho
NOMEAR ELISANGELA BARBOSA BERNARDES GOMES (sexta-feira);
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor do Cerimonial,
Símbolo CC-8, a contar da data da publicação.
2-Suspender o expediente no dia 21 de junho (sexta-feira),
Termo Aditivo de Valor nº: 009/2019.
ficando os prazos que corram, se iniciem ou se completem
Processo nº: 737/2019 - CMNI.
Nova Iguaçu, 11 de junho de 2019.
neste dia automaticamente prorrogados por um dia.
Contratado: ECO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS
Felipe Rangel Garcia
LTDA.
Presidente
Publique-se.
Fundamentação Legal: Art. 65, II, alínea “d”, § 6º da Lei nº
Nova Iguaçu, 10 de junho de 2019.
8.666/93.
Estado do Rio de Janeiro
Valor do Termo: R$ 85.425,50 (oitenta e cinco mil, quatrocen- Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Felipe Rangel Garcia
tos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
Gabinete da Presidência
Presidente
Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 001/2019 de Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Garçom,
Porteiro e Motorista da CMNI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Aquário
É um dia ótimo para
o namoro e o lazer.
Está favorável para
promover
ideias
diferentes
para
o
relacionamento,
visando o lazer e o
bem-estar. Mas deve dar atenção a
fatores emocionais que vem reprimindo
e que pedem de você novas percepções.
Atenção com a rigidez emocional.

lizará às 10h30 horas, tendo em vista a ocorrência de
alteração do edital. O Edital e respectiva errata poderão
ser retirados no portal oficial do município no endereço
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br.
Para maiores informações na Secretaria Municipal de
Licitações, Compras e Contratos na Rua Hilário Ettore,
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às
17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

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
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
11 DE JUNHO DE 2019. PUBLICADO EM 12/06/2019 – CÓD-PMBR 106.
LEI COMPLEMENTAR Nº 246, DE 11 DE JUNHO DE 2019.
“Altera a Lei Complementar nº 235, de 09 de janeiro de 2019,
para extinguir cargos e redimensionar a estrutura das Secretarias Municipais, de modo a promover uma maior eficiência com
redução permanente de despesas.”

Lei, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

“Art. 2º. A Administração Pública Municipal Direta tem sua estrutura básica integrada pelos seguintes órgãos municipais:

Art. 1º - Revoga a alínea “d”, do inciso III, do art. 3º, o art. 33 e
a tabela II.15, do Anexo II, da Lei Complementar nº 235, extin- I - Gabinete do Prefeito;
guindo a Secretaria Municipal de Conservação.
II - Casa Civil;
Art. 2º - Revoga a alínea “b”, do inciso II, do art. 3º, o art. 25 e
a tabela II.7, do Anexo II, todos da Lei Complementar nº 235, III - Controladoria Geral do Município;
extinguindo a Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos.
IV - Procuradoria Geral do Município;
Art. 3º - Fica revogada a alínea “a”, do inciso III, do art. 3º, o
art. 30 e a tabela II.12, do Anexo II, da Lei Complementar nº V - Secretaria Municipal de Administração;
235, extinguindo a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
VI - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio
de Janeiro, aprovou e eu, Márcio Cardoso Pagniez, Prefeito Art. 4º - Altera o art. 2º da Lei Complementar nº 235, que passa VII - Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;
Municipal, usando das atribuições que me são conferidas por a ter a seguinte redação:

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

VIII - Secretaria Municipal de Comunicação Social;
XVI - fazer a gestão da macro e micro drenagem;

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo
Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro
de sua preferência);
sal e pimenta à gosto;
alho em pó à gosto;
colorau à gosto; azeite à gosto; 400g de
abóbora (usei abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao fogo com um
pouco de azeite e
deixe aquecer. Acrescente os espinafres
e tempere com uma
pitada de sal. Deixe
os espinafres murcharem e saltearem, retire escorrendo todo o
líquido e deixe esfriar
completamente.
Numa tigela coloque
a carne moída e tempere-a com sal e pimenta e amasse bem
para misturar. Coloque depois a carne
numa tábua de cozinha, numa camada
só formando uma espécie 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 queijo, 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 aquecido a 180ºC durante
cerca de 45 minutos
ou até a carne estar
cozida e a abóbora
macia e tostada.
Sirva a carne em fatias e acompanhe
com uma salada ou
legumes cozidos.

Salada
Multicor
Ingredientes
Alface roxa; Alface
verde; Tomates cerejas; Beterraba; Pimentão verde; Pimentão
vermelho; Pimentão
amarelo;
Azeitona
chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

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 alface roxa, depois a alface verde e a seguir
a beterraba. Enfeitar
com os pimentões, os
tomates cerejas, as
azeitonas e o brócolis.

IX - Secretaria Municipal de Cultura;
XVII - promover a instalação e conservação de bueiros e da rede de drenagem pluvial;”
X - Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana
XI - Secretaria Municipal de Educação;

Art. 8º - Altera o parágrafo único, do art. 41, da Lei Complementar nº 235, criando os seguintes
incisos:

XII - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

“III - Departamento de Conservação de Áreas Públicas:

XIII - Secretaria Municipal de Fazenda;

a) Divisão de Logradouros Públicos;

XIV - Secretaria Municipal de Governo;

b) Divisão de Parques e Jardins;

XV - Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;

IV - Coordenadoria das Subprefeituras.”

XVI - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Art. 9º - Altera o art. 44, da Lei Complementar nº 235, criando os seguintes incisos:

XVII - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana;

“VIII - promover e supervisionar a execução dos serviços de iluminação pública, no seu âmbito
de atuação, em articulação com os órgãos competentes do Estado;

XVIII - Secretaria Municipal de Obras;
IX - supervisionar e zelar pela administração do cemitério municipal;
XIX - Secretaria Municipal de Projetos, Captação de Recursos e Convênios;
X - desempenhar outras atividades afins.”
XX - Secretaria Municipal de Saúde;
XXI - Secretaria Municipal de Segurança Pública;

Art. 10 - Altera o parágrafo único, do art. 44, da Lei Complementar nº 235, criando os seguintes
incisos:

XXII - Secretaria Municipal de Serviços Públicos;

“III - Departamento de Administração do Cemitério

XXIII - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

IV - Departamento de Iluminação Pública:

Parágrafo único. O detalhamento da organização dos órgãos de que trata esta Lei Complementar a) Divisão de Fiscalização de Iluminação Pública;
será definido nos decretos de estrutura regimental e respectivos regimentos internos.”
b) Divisão de Programas e Projetos;
Art. 5º. Altera o inciso I, do §1º e o §3º, ambos do art. 27, da Lei Complementar nº 235, que
passam a ter a seguinte redação:
c) Divisão de Materiais;”
“I – Secretaria Adjunta de Compras e Suprimentos;”

Art. 11 - Ficam revogados os incisos III e IV, do art. 26, da Lei Complementar nº 235, de
09/01/2019;

“§3º À Secretaria Adjunta de Compras e Suprimentos incumbe:
Art. 12 - Inclui no art. 21, da Lei Complementar 235, de 09/01/2019, os incisos abaixo:
I - promover, apoiar e acompanhar a realização de licitações para compra de materiais e contratação de serviços necessários às atividades da Prefeitura;
XI - realizar os serviços de contabilidade da administração direta, incluindo escrituração, manutenção de registros e controles, elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis
II - executar os processos licitatórios dos órgãos da administração indireta, tais como empresas em geral e controle de ativos;
públicas, fundações, agências e autarquias, quando solicitado pelos órgãos e autorizado pelo
Chefe do Executivo Municipal;
XII - efetuar a escrituração contábil de todos os atos e fatos da Administração, bem como os
demonstrativos exigidos pela legislação;
III - coordenar e elaborar os expedientes, normas, editais, convocações, comunicações, relatórios, pareceres e documentos afins, relativos à preparação, comunicação de resultados, ma- Art. 13 - Ficam alterada as tabelas II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.8, II.9, II.18, II.23, II.24, II.25 e II.26,
nifestação em recursos e impugnações, e demais providências decorrentes de procedimentos do Anexo II, da Lei Complementar nº 235, de 09 de janeiro de 2019, para redimensionar a
licitatórios, bem como, de dispensas e inexigibilidades da Administração Municipal;
estrutura do Executivo Municipal, sem produzir aumento de despesas, a fim de que atenda às
novas necessidades, nos moldes estabelecidos abaixo.
IV - executar atividades relativas à padronização e aquisição, do material utilizado na Prefeitura, inclusive dos órgãos da administração indireta;
Art. 14 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
V - organizar, regulamentar e gerir do cadastro de fornecedores do Município de Belford Roxo;
MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
PREFEITO MUNICIPAL

VI - regulamentar, implantar e gerir o sistema de registro de preços;
VII - acompanhar e controlar a execução dos contratos celebrados pelo Município;
VIII - prestar apoio técnico e administrativo à Comissão Permanente de Licitação;

ANEXO II
TABELA II.1

IX - promover a prestação de contas e os procedimentos jurídicos necessários ao cumprimento
da legislação aplicável às licitações públicas;

ÓRGÃO

SÍMBOLO

QNTDº

Chefe de Gabinete

SM

1

Secretário Especial de Segurança
Alimentar e Nutricional

SM

1

Secretário Especial da Juventude

SM

1

I - Departamento de Licitações:

Secretário Especial de Defesa do
Consumidor

SM

1

a) Divisão de Licitações e Pregões:

Secretário Especial de Assuntos
Fundiários

SM

1

a.1. Setor de Pregões:

Secretário Especial de Relações
Institucionais

SM

1

a.1.1. Seção de Pregão Presencial;

Secretário Especial de Concessões Governamentais

SM

1

a.1.2. Seção de Pregão Eletrônico.

Secretário Especial de Indústria e
Comércio

SM

1

a.2. Setor de Licitações:

Secretário Especial de Proteção
aos Animais

SM

1

a.2.1. Seção de Controle de Requisições.

Secretário Especial de Direitos Humanos

SM

1

CC-1

1

X - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo único. A Secretaria Adjunta de Compras e Suprimentos compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:

CARGO

Chefe de Gabinete Adjunto

II - Departamento de Compras:

SM

1

Secretário Executivo

CC-2

20

Secretário Executivo de Assuntos
Jurídicos do Gabinete do Prefeito

CC-2

2

Coordenador de Juventude

CC-3

1

Coordenador de Atos Oficiais

CC-3

1

Coordenador de Defesa do Consumidor

CC-3

1

Assessor de Atendimento ao Consumidor

CC-6

1

Assessor Executivo

CC-4

25

Chefe do Cerimonial

CC-5

1

Assessor de Assuntos Religiosos

CC-6

10

“X - conservar, manter e cuidar do Município de Belford Roxo, protegendo e recuperando o
espaço público e os ativos naturais da cidade;

Assessor Técnico

CC-6

3

Assessor de Gabinete

CC-8

20

XI - garantir o mesmo nível de atenção e cuidado em todas as regiões da cidade;

Gestor da Unidade de Atendimento
ao Consumidor

FG-1

1

XII - Implementar métodos e rotinas às atividades de conservação, manutenção de logradouros
públicos, inclusive de pavimentação poliédrica ou de pedras irregulares e de pontes;

Gerente da Junta Militar

FG-1

1

Gerente de Expediente

FG-1

1

Assistente de Gabinete

FG-2

2

Encarregado

FG-3

3

Oficial de Gabinete

FG-4

2

a) Divisão de Cadastro de Fornecedores;
b) Divisão de Cotação e Economicidade;
c) Divisão de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços.
III - Comissão Permanente de Licitação.”
Art. 6º - Revoga os incisos I, II.II, II.III, II.VIII, II.XIV, II.XV, II.XVI, do § 1º do art. 19 e os Incisos
I.I, I.II, I.III, I.IV, I.VI e I.VII, do § 1º, do art. 20, todos da Lei Complementar nº 235, com a extinção das 12 Secretarias Especiais correspondentes.
Art. 7º - Altera o art. 41, da Lei Complementar nº 235, criando os seguintes incisos:

XIII - manter e conservar as obras civis públicas municipais;
XIV - gerenciar os serviços de poda, capina, terraplanagem e linhas d’água;
XV - coordenar, supervisionar e executar os serviços de conservação e manutenção das praças, dos parques e jardins do Município, bem como arborização dos logradouros públicos;

Ouvidor Geral
GABINETE DO PREFEITO
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cariocão 2020

Gabriel Galhardo, o primeiro
reforço para o Carioca de 2020
Volante chegou otimista e admirado com a estrutura laranja

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Nova
Iguaçu já tem seu
primeiro reforço para a disputa
do Campeonato Carioca de 2020: o volante Gabriel Galhardo, de 25 anos, que
estava defendendo as
cores do Itaboraí. O
jogador assinou contrato com o Clube da
Baixada ontem, após
reunir-se com o presidente Janio Moraes.
Volante de muita dinâmica e velocidade
no
meio-de-campo,
Gabriel Galhardo coleciona boas passagens por Bangu e
Goytacaz, por onde
inclusive conquistou
a Série B do Campeonato Carioca de 2017.
O jogador também
tem passagens por
Botafogo, Madureira,
Sampaio Corrêa-RJ,
Gama, Flamengo-BA,
CFZ, São José dos
Campos e Nacional
de Muriaé.

- Sempre ficava impressionado com a estrutura do Nova Iguaçu quando vinha jogar
contra, e isso despertou meu interesse em
trabalhar num clube
desse porte. Fiquei
muito
entusiasmado
quando recebi o convite do presidente Janio, ouvi logo o que
eles tinham para dizer
e prontamente aceitei,
quis adiantar tudo –
disse Gabriel.
- As impressões foram as melhores possíveis, o Nova Iguaçu é
um clube extremamente organizado e estruturado e isso me deixa
bem ansioso para poder estar trabalhando o
quanto antes. Acredito que o Nova Iguaçu
tem tudo para alcançar
seus objetivos, passar
pela fase preliminar e
fazer um grande Estadual - acrescentou.
Como o Nova Iguaçu
não tem mais competições
profissionais
para disputar este ano,
Gabriel Galhardo as-

Bernardo Gleizer / Divulgação

Gabriel Galhardo veste a camisa ao lado de seu empresário, Flavio Trivella, e do presidente Janio Moraes
sinou contrato e será
emprestado para estar
em ação durante o segundo semestre. O jogador prometeu muita
raça para a torcida laranja.
- O Nova Iguaçu tem
uma estrutura fantástica, montará uma
equipe forte, e a preparação tende a ser

ótima. Acho que esse
é o caminho para chegar bem no Campeonato Carioca. A torcida pode esperar muita
vontade, muita entrega e disposição. Estou
muito feliz de poder
vestir essa camisa, e
tenho certeza que iremos ser felizes juntos
– finalizou.

ficha do reforço
Nome completo :
Gabriel
Galhardo do Nascimento
Rocha
Nascimento:
06/02/1994, no Rio
de Janeiro (RJ)
Altura e peso :
1,71m / 72kg

Clubes :
CFZ,
Bangu, Botafogo,
Gama, São José
dos Campos, Madureira,
Sampaio
Corrêa-RJ, Flamengo-BA, Goytacaz,
Nacional de Muriaé
e Itaboraí

área de cobertura

Posse - Ponto Chic - Cerâmica - Comendador Soares - Nova Iguaçu ‘Centro’
- Estrada de Madureira - Caxias - Japeri - Austin - Queimados - Ricardo de
Albuquerque - Mesquita. (Estamos sempre em contínua expansão, entre em
contato conosco para saber se o seu bairro já é atendido pela rede brasil).
E-mail: redebrasilrj@gmail.com
site - clientes.redebrasilrj.com.br

3103-7331

Rua Ulisses Maciel, 27 - Ponto Chic, Nova Iguaçu - RJ

www.jornalhorah.com.br

SEGUNDO CADERNO
PEIXE COM AÇAÍ

Ano12XXvII
Nº 8793
. . quarta-feira,
DE junho DE 2019 . ANO
XXVIII . Nº 9439

Nova
Iguaçu
- RJ
05 dE setembro
de 2017
PRESIDENTE:
JOSÉ
DETERÇA-FEIRA,
LEMOS
NOVA IGUAÇU
RJ

Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
/ pimenta a gosto /
1 xícara de farinha
de trigo / 1 xícara
de ovos batidos /
1 xícara
dedoce
farinha
Arroz
de rosca / óleo
quente para fritar /
500 g Ingredientes
de polpa de
açaí
500 g de arroz/ 3 litros de leite/ 250 g
de Modo
açúcar/
6 gede preparo
mas de ovo/ Canela/ Erva doce
Corte os filés de
peixe
em
Modo
de gurjões
preparo e
tempere-os com sal
Lave
o arroz
e poe
pimenta
a gosto
nha para acozinhar
Disponha
farinha
comtrigo,
2 litros
leite.
de
os de
ovos
e
Em
separado,
bata
a farinha de rosca
as gemas
com seo
em
recipientes
açúcar e 1 litro de
parados
leite,seguida,
pondo-os
a
Em
passe
ferver durante
cada
pedaço5 mide
nutos. na farinha de
peixe
Junte nos
então
o e
arroz
trigo,
ovos
na
e a erva-doce,
ferfarinha
de rosca,
vendoordem
ainda até ter
nesta
o
ponto
papa.
Aqueça de
bem
uma
Sirva
em
tigelas,
frigideira ou panela
polvilhando
com
com
óleo e frite
os
canela moída.
pedaços
até que
estejam dourados
À parte, bata a polpa de açaí no liquiCamarão refogado
dificador
até que
forme um creme
Ingredientes
Transfira a polpa
batida para o reci1/2 xícara (chá) de
piente em que será
coentro picado/ 3
servida ou despeje
colheres (sopa) de
sobre o peixe frito
suco de limão/ 3 tomates médios sem
sementes, cortados
em quartos/ 1 pimentão vermelho
FILÉ DE MERLUZA
COM
médio
sem sementes, cortado em
BATATA AO FORNO
pedaços grandes/
1 colher (sopa) de
extrato
de tomate/
Ingredientes
1/2 xícara (chá) de
azeite de oliva/ Sal
8a filés
de merluza
gosto/
2 kg de
4camarões
batatas cruas
(em
médios
rodelas,
sem casca)
sem casca
e lim1pos/
pimentão
1 xícara(corta(chá)
do
rodelas)
de em
creme
de leite
2 tomates (cortados em rodelas - as
Modo de preparo
sementes
ficam à
preferência)
No copo do liquidi1 cebola (cortada
ficador coloque coem rodelas)
entro, suco de limão,
Molho de tomate
tomates, cebola, pide boa qualidade
mentão, extrato de
Orégano
tomate, azeite, sal,
Azeite para untar
bata até obter uma
mistura homogênea.
Coloque
em uma
Modo de preparo
panela, leve ao fogo
brando e cozinhe por
cerca de os
10 minutos
Tempere
filés à
ou até
obter
um creseu
gosto
e reserve
me espesso.
por
10 minutos
Enquanto
coloUnta
um isto,
refratário
que água
uma
com
azeiteem
e faça
panela,
tempere
uma camada de
com suco
deseguida
limão a
batata,
em
gosto. os filés sobre
arrume
Deixe
ferver em fogo
a
batata
alto, junte os acamaAcrescente
cerões, afervente
por o1
bola,
o tomate,
minuto, tire do
fogo e
pimentão,
orégano
escorra.
a gosto, regue com
Acrescente
molho
o
molho deao
tomate
e cozinhe
(1/2
lata) por 5 minutos ou até
ficarem
roCubra
com
o ressados. das batatas
tante
Junte ocom
creme
de
Cubra
papel
leite, misture
e deixe
alumínio
e leve
ao
aquecer
bem.
forno
alto
até que
Tire batatas
do fogo,fiquem
passe
as
para um prato de sermacias
vir e leve à mesa.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

TABELA II.2.

CASA CIVIL

Secretário Municipal de Administração

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo de Recursos
Humanos

CC-2

1

Secretário Executivo

CC-2

4

2

Diretor do Departamento de Gestão
de Pessoas

CC-3

1

CC-8

2

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

CC-5

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos da Casa Civil

Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal;

CC-5

1

CC-2

1

Chefe da Divisão de Segurança do
Trabalho

CC-5

1

Secretário Executivo

CC-2

6

Chefe da Divisão de Folha de Pagamento.

CC-5

1

Diretor do Departamento de Serviços
Auxiliares

CC-3

1

Chefe da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais;

CC-5

1

Secretário Municipal da Casa Civil

SM

1

Secretário Especial de Assuntos Intergovernamentais

SM

1

Secretário Executivo de Planejamento

CC-2

1

Assessor Executivo de Planejamento

CC-4

1

Assessor Técnico de Planejamento

CC-6

Assessor de Gabinete da Secretaria
Especial de Planejamento

Assessor Executivo

CC-4

10

Diretor do Departamento de Orçamento

CC-3

1

Chefe da Divisão de Informação

CC-5

1

Chefe da Divisão de Programação e
Acompanhamento Orçamentário

Chefe da Setor de Zeladoria

CC-7

1

CC-5

1

CC-7

1

Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico

Chefe da Setor de Controle de Processo;

CC-3

2

Chefe da Setor de Apoio Administrativo;

CC-7

1

Chefe da Divisão de Governança

CC-5

1

Assessor Técnico

CC-6

6

Chefe da Setor de Apoio Operacional;

CC-7

1

Assessor de Gabinete

CC-8

30

Arquivo Geral

CC-5

1

Assessor de Serviço I

CC-10

30

Diretor do Departamento de Almoxarifado

CC-3

1

Assessor de Serviço II

CC-11

5

Supervisor

FG-2

5

Chefe da Divisão de Almoxarifado
Geral

CC-5

1

Encarregado

FG-3

5

Chefe da Setor de Apontamento

CC-7

1

Oficial de Gabinete

FG-4

5

Chefe da Seção de Insumos de infraestrutura urbana e ambiental

CC-9

1

Chefe da Seção de insumos para
educação, esporte, cultura e lazer

CC-9

1

Chefe da Seção de insumos para a
Saúde, vigilância sanitária e defesa
civil

CC-9

1

Diretor do Departamento de Patrimônio

CC-3

1

Chefe da Setor de Bens Móveis

CC-7

1

Chefe da Setor de Bens Imóveis

CC-7

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

10

Assessor de Gabinete

CC-8

20

Assessor de Serviço I

CC-10

2

Assessor de Serviço II

CC-11

2

Gerente de Expediente

FG-1

5

Supervisor

FG-2

5

Encarregado

FG-3

5

Oficial de Gabinete

FG-4

5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TABELA II.3.
Controlador Geral do Município

CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

SM

1

Subcontrolador Geral

CC-1

1

Secretário Executivo de Controle
Interno

CC-2

1

Secretário Executivo

CC-2

3

Diretor do Departamento de Auditoria

CC-3

1

Diretor do Departamento de Controle Interno

CC-3

1

Assessor de Controle de Prazos

CC-4

1

Assessor de Fiscalização de Contratos

CC-4

1

Assessor Executivo

CC-4

2

Assessor Técnico

CC-6

1

Assessor de Gabinete

CC-8

3

Assessor de Serviço I

CC-10

3

Assessor de Serviço II

CC-11

3

Chefe da Divisão de Análise e Relatórios Contábeis

CC-5

1

Chefe do Setor de Gestão Fiscal

CC-7

1

Chefe da Divisão de Contabilidade
de Custos

CC-5

1

Chefe do Setor de Prestação de
Contas

CC-7

1

Supervisor

FG-2

2

TABELA II.4.
Procurador Geral do Município

SM

1

CC-1

20

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

4

Consultor Jurídico

CC-2

15

Diretor de Arquivo

CC-2

1

Subprocurador
Chefe de Gabinete do Procurador
Geral

Assessor Especial da Procuradoria
de Assuntos de Pessoal de Direito

CC-3

1

CC-3

1

Civil
Assessor Especial da Procuradoria
de Direitos Difusos
Assessor Especial da Procuradoria
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

de Serviços de Saúde
Assessor Especial da Procuradoria
de Serviços Públicos
Assessor Especial da Procuradoria
do Contencioso Cível
Assessor Especial da Procuradoria
Trabalhista e Previdenciária
Assessor Especial da Procuradoria
de Tributária e Dívida Ativa
Chefe da Divisão de Inscrição da

1

CC-3

1

CC-3

1

CC-3

1

CC-3

1

CC-5

1

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

10

Assessor Técnico

CC-6

10

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Dívida Ativa
Chefe da Divisão de Arrecadação e
Cobrança

TABELA II.6.

CC-3

TABELA II.8.
Secretário Municipal de Fazenda

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Adjunto de Planejamento
Estratégico e Modernização Fazendária

CC-1

1

Tesoureiro

CC-1

1

Secretário Executivo de Administração Tributária

CC-2

1

Secretário Executivo de Administração Financeira

CC-2

1

Secretário Executivo

CC-2

4

Diretor do Departamento de Receita

CC-3

1

Chefe da Divisão de Arrecadação de
Impostos Territoriais e Imobiliários

CC-5

1

Chefe da Divisão de Arrecadação sobre Serviços, Taxas e Contribuições

CC-5

1

Chefe da Divisão de Geoprocessamento

CC-5

1

Diretor do Departamento de Fiscalização Tributária

CC-3

1

Chefe da Divisão de Fiscalização e
Cobrança de Impostos

CC-5

1

SECRETARIA MUNI- Chefe da Divisão de Fiscalização e
CIPAL DE FAZENDA Cobrança de Alvará e Taxas

CC-5

1

Chefe do Setor de Comércio Popular

CC-7

1

Chefe da Divisão de Controle de Notificações

CC-5

1

Diretor do Departamento de Contabilidade

CC-3

1

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária

CC-5

1

Chefe do Setor de Liquidação de
Despesas

CC-7

1

Chefe do Setor de Lançamento de
Receita

CC-7

1

Chefe do Setor de Reconciliação

CC-7

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

4

Assessor de Gabinete

CC-8

7

Assessor de Serviço I

CC-10

6

Assessor de Serviço II

CC-11

5

Presidente da Junta de Recursos
Fiscais

FG-1

1

Julgador de Primeira Instância

FG-2

2

Supervisor

FG-2

3

Encarregado

FG-3

3

14

ATOS OFICIAIS

quarta-feira, 12 de junho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
TABELA II.23

Costelinha
assada com
mandioca

TABELA II.9.
Secretário Municipal de Governo

Ingredientes
1 kg de costela suína 1 cebola picada
2 dentes de alho 1
xícara (chá) de vinho
branco 1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida • óleo
para fritar • sal a gosto • pimenta-do-reino
a gosto

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

1

Secretário Executivo

CC-2

3

Gerente Municipal de Convênios

CC-1

1

Diretor do Departamento de Obras

CC-3

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Assessor Executivo

CC-4

14

Diretor de Departamento Articulação
Institucional e Legislativa

CC-3

1

Assessor Técnico

CC-6

3

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor de Serviço I

CC-10

3

Assessor Executivo de Assuntos Estratégicos

Supervisor

FG-2

5

CC-4

1

Encarregado

FG-3

5

Assessor Técnico

CC-6

1

Oficial de Gabinete

FG-4

5

4

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Conservação
de Áreas Públicas

CC-3

1

Chefe da Divisão de Logradouros Públicos

CC-5

1

CC-8

Assessor de Serviço I

CC-10

3

Assessor de Serviço II

CC-11

3

Secretário Adjunto de Compras e
Suprimentos

CC-1

1

Secretário Executivo de Assuntos
Jurídicos de Compras e Suprimentos

CC-2

1

Chefe da Divisão de Parques e Jardins

CC-5

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Coordenadoria das Subprefeituras

CC-3

1

Chefe de Subprefeitura

CC-5

1

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos de Compras e Suprimentos

CC-2

1

Chefe de Região Administrativa

CC-7

1

Secretário Executivo

CC-2

4

Assessor Executivo

CC-4

1

Secretário Executivo de Licitações

CC-2

1

Assessor Técnico

CC-6

7

Diretor do Departamento de Licitações

CC-3

1

Assessor de Gabinete

CC-8

70

Chefe da Divisão de Licitações e Pregões

CC-5

1

Chefe do Setor de Pregões

CC-7

1

Chefe da Seção de Pregão Eletrônico

CC-9

1

Chefe da Seção de Pregão Presencial

CC-9

1

Chefe da Setor de Licitações

CC-7

1

Chefe da Seção de Controle de Requisições

CC-9

1

Diretor do Departamento de Compras

CC-3

1

Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores

CC-5

1

Chefe da Divisão de Cotação e Economicidade

CC-5

1

Diretor do Departamento de Suprimentos

CC-3

1

Chefe da Divisão de Controle Operacional

CC-5

1

Chefe do Setor de Controle de Estoque

CC-7

1

Presidente Comissão Permanente de
Licitação – CPL

CC-3

1

Assessor Executivo

CC-4

4

Assessor Técnico

CC-6

4

Assessor de Gabinete

CC-8

6

Assessor de Serviço I

CC-10

7

Assessor de Serviço II

CC-11

8

Supervisor

FG-2

3

TABELA II.24

Secretário Municipal de Educação

SM

1

Consultor Especial de Ensino

SM

1

SM

1

SM

1

SM

1

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

6

Secretário Executivo

CC-2

10

Diretor do Departamento de Ensino

CC-3

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-3

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-3

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-7

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-5

1

Consultor Especial de Controle

Estrogonofe
de carne

Educacional
Consultor Especial de Gestão Escolar

Ingredientes

Consultor Especial de Educação

500 gramas de alcatra cortada em tirinhas 1/4 xícara (chá)
de manteiga 1 unidade de cebola picada
1 colher (sobremesa)
de mostarda 1 colher
(sopa) de ketchup
(ou catchup) 1 pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de
tomate sem pele picado 1 xícara (chá)
de cogumelo variado
| variados escorridos
1 lata de creme de
leite • sal a gosto

Infantil
Consultor Especial de Educação de
Jovens e Adultos

Chefe da Divisão de Educação Infantil
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental
Chefe da Divisão de Educação Especial
Chefe da Divisão de Ensino de Jovens e Adultos
Chefe da Divisão de Supervisão Escolar
Diretor do Departamento de Plane-

Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte a carne e tempere com o sal.
Mexa até a carne
dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a
pimenta-do-reino e o
tomate picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e a
carne macia, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz e batata palha.

1

CC-1

TABELA II.18

Modo de preparo

SM

Secretário Adjunto

Assessor de Gabinete

Modo de preparo
Tempere as costelinhas com a cebola, o
alho, o vinho, o sal e a
pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leveà geladeira por 3 horas,
regando de vez em
quando com a marinada.
Coloque as costelinhas em uma assadeira, regue com a
marinada, cubra com
papel-alumínio e asse
em forno, preaquecido, a 220 ºC durante
40 minutos.
Retire o papel alumínio, regue as costelinhas com o molho
que se formou na
assadeira e deixe no
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca
(também conhecida
como macaxeira e
aipim) na água com
sal até ficarem macias.
Escorra bem e frite no
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

jamento e Controle Educacional
Chefe da Divisão de Pesquisas, Estudos e Avaliação Educacional
Chefe da Divisão de Projetos e Convênios
Diretor do Departamento de Gestão
Escolar
Chefe da Divisão de Pessoal
Chefe da Divisão de Material e Serviços
Chefe do Setor de Transporte Escolar
Chefe da Divisão de Apoio ao Estudante
Chefe da Divisão de Merenda Escolar
Chefe da Divisão de Administração
das Unidades Escolares
Diretor de Escola

CC-7

100

Vice-Diretor de Escola

CC-9

80

Assessor Executivo

CC-4

12

Assessor Técnico

CC-6

16

Assessor de Gabinete

CC-8

500

Assessor de Serviço I

CC-10

500

Assessor de Serviço II

CC-11

510

Encarregado

FG-3

14

Oficial de Gabinete

FG-4

14

Assessor de Serviço I

CC-10

100

Assessor de Serviço II

CC-11

100

Gerente de Expediente

FG-1

3

Supervisor

FG-2

3

Encarregado

FG-3

3

Oficial de Gabinete

FG-4

3

ATOS OFICIAIS

quarta-feira, 12 de junho de 2019
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Banana comprida
recheada

PORTARIA Nº2277/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
Exonerar, a contar de 06 de junho de 2019, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA,
do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Mu-

Ingredientes

nicipal de Educação.

200g de camarões/ 200g de cauda de lagosta/
200g de camurim (robalo)/ Sal
a gosto/ Pimenta
do reino a gosto/
Suco de 2 limões/
4 bananas compridas com casca/ 1
pimentão cortado
em cubos/ 1 cebola
cortadaem
cubos/ 1 tomate
cortado em cubos/
1/2 xícara (chá) de
azeite/ 2 xícaras
(chá) de molho de
tomate/ 24 bagos
de uvas verdes/
1 xícara (chá) de
champignom/ 1/2
xícara (chá) de vinho branco seco/
2 colheres (sopa)
anis estrelado

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº2285/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 2219, 2226, 2272, 2274, 2279, 2280, 2281,
2282, 2283 e 2284/SEMAD/2019 DE 10/06/2019, publicada em 11/06/2019.

PORTARIA Nº2286/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, DANIEL PAGIO DA SILVA, do cargo em comissão de
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº2287/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, ISAIAS SILVA DE SOUZA, do cargo em comissão de
Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº2288/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conservação.
VALDECI COELHO DA SILVA

Modo de preparo

WILLIAN NERI MACHADO
SINÉZIO DOS SANTOS

Descasque os camarões.
Corte as caudas de
lagosta e o filé de
peixe em cubos.
Tempere-os com o
sal, a pimenta do reino e o suco de limão.
Reserve.
Para descascar as
bananas, com uma
faca faça um único
corte na casca, no
sentido do comprimento e retire o conteúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas em
pedaços e reserve.
Recheie as cascas
de bananas, intercalando a lagosta, o
pimentão, os camarões, o tomate, o peixe e a cebola.
Regue com a metade do azeite e metade do molho de
tomate.
Feche e envolva com
papel alumínio.
Leve ao forno alto,
200C, preaquecido
por 20 minutos.
Retire a casca das
uvas e reserve a polpa.
Em uma panela, esquente o vinho e misture o anis estrelado.
Retire do forno e
monte o prato.
Coloque a banana
desembrulhada sem
o papel alumínio, mas
com a casca aberta.
Regue o restante do
molho de tomate e
sirva.

TABELA II.25
Secretário Municipal de Segurança
Pública
Secretário Adjunto de Segurança Pública
Secretário Executivo

SM

1

CC-1

1

CC-2

1

CC-3

1

Diretor do Departamento de Segurança Pública e Prevenção à ViolênSECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, EDISIMAR ANTONIO GOULART, para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de
Conservação.

PORTARIA Nº2290/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.

cia
Diretor do Centro Integrado de Segu-

PORTARIA Nº2289/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

CC-3

1

CC-3

1

CC-3

1

Chefe do Depósito Municipal

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

2

Assessor Técnico

CC-6

2

Assessor de Gabinete

CC-8

15

Assessor de Serviço I

CC-10

15

da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo

Assessor de Serviço II

CC-11

15

em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de

rança Pública
Chefe da Guarda Civil Municipal
Coordenador Regional do Centro Integrado de Segurança Pública

TABELA II.26
Secretário Municipal de Serviços

da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO JOSÉ RAMOS, para exercerem
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº2291/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

Conservação.
SM

1

ANA PAULA FELICIANO DA CUNHA

Secretário Adjunto

CC-1

1

GABRIELA ROBERTA DA SILVA COSTA

Secretário Executivo

CC-2

1

ALESSANDRA DE OLIVIERA JUSTO CARVALHO

CC-3

1

Chefe da Divisão de Água Potável

CC-5

1

Chefe da Divisão de Esgoto

CC-5

1

CC-5

1

CC-5

1

CC-3

1
1

PORTARIA Nº2293/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

Públicos

Diretor do Departamento de Saneamento

Chefe da Divisão de Resíduo Sólido
Chefe da Divisão de Drenagem
Diretor do Departamento de Fiscalização de Concessões Públicas

PORTARIA Nº2292/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, ERICA CLAUDULPHO SOUZA, para exercer o cargo em
comissão de ASSESSOR EXECUTIVO, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de
Educação.

Assessor Executivo

CC-4

SECRETARIA MUNICIPAL

Assessor Técnico

CC-6

2

DE SERVIÇOS PUBLICOS

Assessor de Gabinete

CC-8

60

Assessor de Serviço I

CC-10

60

Assessor de Serviço II

CC-11

60

em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de

Supervisor

FG-2

2

Educação.

Encarregado

FG-3

3

Oficial de Gabinete

FG-4

3

CC-3

1

CC-5

1

Diretor do Departamento de Iluminação Pública
Chefe da Divisão de Fiscalização
de Iluminação Pública
Chefe da Divisão de Programas e
Projetos
Chefe da Divisão de Materiais
Chefe da Divisão de Administração do Cemitério

da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo

PAULA QUEIROZ DOS SANTOS
LUIZ GUSTAVO SOARES
WELLERSON SANTOS DA SILVA

PORTARIA Nº2294/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
CC-5

1

Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2155/SEMAD/2019 DE 05/06/2019, publicada

CC-5

1

em 06/06/2019.

CC-5

1

PORTARIA Nº2295/SEMAD/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

16

ATOS OFICIAIS

quarta-feira, 12 de junho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão

PEIXE COM AÇAÍ
Arroz doce

de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretária Municipal de Segurança NA PORTARIA Nº2247/SEMAD/2019 DE 10/06/2019, publicada em 11/06/2019
Pública.

ONDE SE LÊ: RACCHEL MONTEIRO WYATT;

Ingredientes

MONIQUE ANTUNES PEREIRA

LEIA-SE: RACHEL MONTEIRO WYATT.

Ingredientes

THALIA GABRIELE COSTA ALVES
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500
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3 li-/
/ pimenta
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tros
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Modo para
de preparo
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Lave o arroz e ponha para cozinhar
Modo
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com
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de leite.
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com de
o
Corte
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e gurjões
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em
e
leite, pondo-os
a
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com sal
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5 mie
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os ovos
e
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o
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em tigelas,
Em
passe
polvilhando
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de
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moída.
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na
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nesta ordem
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com
óleo refogado
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Camarão
pedaços até que
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bata a polIngredientes
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forme
um creme
1/2
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(chá) de
Transfira
a polpa
coentro picado/
3
batida
para
o
recicolheres (sopa) de
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que 3será
suco
deem
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ou
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frito
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cortados
em quartos/ 1 pimentão vermelho
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pedaços
grandes/
FILÉ DE MERLUZA
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BATATAde
AO tomate/
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extrato
1/2 xícara (chá) de
azeiteIngredientes
de oliva/ Sal
a gosto/ 2 kg de
camarões médios
sem
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(em
de
creme
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Modo de preparo
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à
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de limão,
em
rodelas)
tomates, cebola, piMolho de
tomate
mentão,
extrato
de
de
boa
qualidade
tomate, azeite, sal,
Orégano
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macias

FABIA MARIANA TAVARES DE FARIA SILVA
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

MILENA CORREIA HYGINO

Secretário Municipal de Administração

NATALIA ANDRADE DA SILVA

Matrícula nº 82/43327

NATHALIA CORRÊA
ANTARA CHAGAS CUNHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

VANESSA DORNELLES DA SILVA
RAIENY MELLORI DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº2226/SEMED/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.

GABRIELA SANTOS RODRIGUES

Designar o servidora, CARLA VANESSA DA PENHA MATIAS DE OLIVEIRA, matrí-

JULIANA SANTOS FREITAS

cula 60/71753, para responder interinamente no cargo de Vice - Diretor de Escola,

KARINA SARAIVA RODRIGUES NEY

na Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, na Secretaria Municipal de

MARIANA DOS SANTOS VIEIRA

Educação sem prejuízo de suas demais atribuições.

RHAYANE SANTANA DA SILVA
IASMINE MISAEL FIGUEIREDO

Denis de Souza Macedo

FERNANDA GOMES OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação

DANIELE CUNHA CAMPOS

Republicado por ter saído com incorreção

THAIS DA SILVA FARIA
MARIANA CRISTINA PEREIRA DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - SEMSEP

MARA PIMENTEL LOPES
GISELE DOS SANTOS CABRAL

PORTARIA Nº 02/SEMSEP/2019 DE 11 DE JUNHO DE 2019.

GESSICA HAUSSLER CRIZOSTOMO

Designar, a contar de 27 de maio de 2019, os Servidores CHRISTIANO MIRANDA

GLAUCIA TEIXEIRA DE MENDONÇA

PONTES – Matrícula nº11/19822 e LEONARDO ALMEIDA matricula 60/61010, para

MARIANA DA SILVA BARBOZA

ficarem responsáveis pelo acompanhamento e atesto de nota fiscal referente pres-

STEFANI DA SILVA DODD

tação de serviços de recebimento, tratamento e disposição final de resíduas sólidos,

PRISCILA ANDRADE DE ALMEIDA

urbanos e domiciliares no município de Belford Roxo. Processo n° 25/0010/2019.

GRACIELA PEREIRA DA SILVA MARINHO

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

DANIELE SOUZA LIMA
EDNA CRISTINA MOURA DE ALMEIDA DA SILVA

LUIS CARLOS FERREIRA CORREIA

BRANDA PEREIRA PINTO

Secretário Municipal de Serviços Públicos

KELI SARAIVA RODRIGUES

Mat. 60/308

TAINA FAGUNDES DA SILVA

Republicado por ter saído com incorreção

JULIANA QUIRINO LEANDRO DE SOUZA
JENNIFER ROSA MESQUITA DA SILVA
PRISCILA DA SILVA CARDOSO LOPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

THAMIRES NAVARRO DA SILVA
THAMYRES DE ASSIS DE SOUZA
CAMILA BRANDÃO SILVA

resolução SEMFA Nº 005, de 10 DE JUNHO DE 2019

LARISSA PEREIRA BARBOSA

ALTERA O “FLUXOGRAMA 1 – EMISSÃO DE ALVARÁ” ESTABELECIDO NA RE-

JANAINA DA SILVA DA COSTA

SOLUÇÃO SEMFA Nº 001, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso e gozo das atribuições que
são inerentes,

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327

RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o “FLUXOGRAMA 1 – EMISSÃO DE ALVARÁ” constante da
Resolução SEMFA nº 001, de 30 de janeiro de 2019, que passa a vigorar conforme
o disposto no fluxograma em anexo.

ERRATAS:

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

NA PORTARIA Nº2213/SEMAD/2019 DE 07/06/2019, publicada em 08/06/2019
ONDE SE LÊ: ASSESSOR DE SERVIÇOS I, SÍMBOLO CC-11;
LEIA-SE: ASSESSOR DE SERVIÇOS II, SÍMBOLO CC-11.

RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUESECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Mat.60/71386

NA PORTARIA Nº2034/SEMAD/2019 DE 31/05/2019, publicada em 01/06/2019
ONDE SE LÊ: GISELE APARECIDA BARBOZA REIS;
LEIA-SE: GISELE APARECIDA BARBOSA REIS.

NA PORTARIA Nº2228/SEMAD/2019 DE 10/06/2019, publicada em 11/06/2019
ONDE SE LÊ: DEVANIR DE OLIVEIRA;
LEIA-SE: DEVAIR DE OLIVEIRA.

NA PORTARIA Nº2201/SEMAD/2019 DE 07/06/2019, publicada em 08/06/2019
ONDE SE LÊ: ERENICE FRATANI DE MIRANDA;
LEIA-SE: ERENICE FRATANI DE MIRANDA.

NA PORTARIA Nº 2005/SEMAD/2019 DE 31/05/2019, publicada em 01/06/2019
ONDE SE LÊ: CARLA LUCIANA PELICIONI SILVA;
LEIA-SE: CARLA LUCIANA PELICIONI SILVA WOTEKOSKI.

NA PORTARIA Nº2236/SEMAD/2019 DE 10/06/2019, publicada em 11/06/2019
ONDE SE LÊ: ALINE PEEIRA MENEGUCI PEREIRA;
LEIA-SE: ALINE PEEIRA MENEGUCI PINHEIRO.

NA PORTARIA Nº2236/SEMAD/2019 DE 10/06/2019, publicada em 11/06/2019
ONDE SE LÊ: ALINE PEEIRA MENEGUCI PEREIRA;
LEIA-SE: ALINE PEEIRA MENEGUCI PINHEIRO.

FLUXOGRAMA 1 – EMISSÃO DE ALVARÁ

