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Hora H em Foco

Bruno Nunes anuncia
‘Se Essa Praça Fosse
Minha’ em Belford
Roxo
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Assédio sexual
na Prefeitura
deixa Charlinho
em maus lençóis
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Estupro coletivo na conta da milícia

reprodução/facebook

divulgação/polícia civil

Magno Francisco

Fabiano Vieira

William Matos

Angelo Maximo

Rodrigo Alves
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Cantora
Angela Ro Ro
toca piano
no Rival

PMs reagem a
assalto em ônibus
e faxineira morre
com tiro no peito

Assassinato cruel da estudante Marcela de Souza

marcelo theobald/Agência o globo

2

6

A serviço do capeta!

divulgação/polícia civil

Moisés Amorim da Silva, 18 anos,
apontado como um dos autores do homicídio foi preso. Autor do disparo, Nilton Pereira está foragido (detalhe).

Possuído pelo ‘coisa
ruim’, pai de santo
manda matar o ex
6

Político pau
mandado gosta de
uma paradinha
errada e é criticado

DHBF identifica dois pelo crime

Após matar a jovem, um dos assassinos colocou celular da vítima à venda nas redes sociais e
Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense rastreou até chegar aos suspeitos.
6
rafael barreto/PMBR

Teste do pezinho
é prioridade em
Belford Roxo

divulgação/arquivo pessoal

ESPORTE

2

Suposta briga entre
Neymar e mulher
aparece em imagens
4

Garoto de Ouro do Jiu-Jitsu
na Baixada Fluminense
3
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Um dos remanescentes
do Teatro da Arcádia Iguaçuana de Letras, o músico,
cantor e produtor cultural,
Tony Ribeiro, é um dos entusiastas da volta dos encontros entre arcadianos ainda
vivos. Este Velho Escriba,
também. Aquele Abraço,
Tony!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Hoje tem Tributo a Belchior em Nova Iguaçu

‘‘Se essa Praça
Fosse Minha’’
em Belford
Roxo

Divulgação

Um cantor e compositor
cearense que foi um dos
maiores e mais conhecidos
artistas de toda história da
música popular brasileira,
o saudoso Belchior, receberá justa homenagem
nesta quinta-feira (6), a
partir das 19h, no Centro
de Convivência Nordestina, em Nova Iguaçu.
O cantor, compositor e
violinista iguaçuano, Beto
Rocha (foto), irá subir ao
palco João do Vale, acompanhado dos músicos Israel Pessoa (violino) e
Thiago (percussão), para
apresentar os maiores sucessos do intérprete. No
repertório, estão clássicos
consagrados como ‘Apenas um rapaz latino-americano’, ‘Paralelas’ ‘Divina
Comédia Humana’, ‘Alucinação’, dentre outros.
O Centro de Convivência Nordestina, fica na
Rua Luís Tomás, n° 390 -

Domingo (9) é
dia de Cultura na
Praça do Xavantes,
em Belford Roxo.
É que vai rolar, a
partir das 11h, o
“Se Essa Praça Fosse Minha”, evento
totalmente gratuito idealizado pela
‘Trupe de Lá Tag’
em parceria com a
CCR Nova Dutra
e a prefeitura, que
apresentará música, teatro, exposições, contação de
histórias e outras
atrações. “A programação vai rolar
o dia todo. Venha
com sua família
ter um domingo de
Cultura”, convida o
secretário de Cultura de Belford Roxo,
Bruno Nunes.

Bairro da Luz, Nova Iguaçu.
A entrada é gratuita e haverá
cobrança de couvert artístico
no valor de R$ 5 por pessoa.
A casa oferece cardápio
variado, especializado na

culinária nordestina. O local
possui estacionamento gratuito para clientes, além de
espaço kids para as crianças.
Informações e reservas:
21 3584-6453 ou pelo What-

sApp 21990892384
Mais programações em
facebook.com/centrodeconvivencianordestina e
instagram.com/centrodeconvivencianordestina

“

O TopShopping recebe o
cantor Andinho Maia nesta
quinta (6). Intérprete, violonista e compositor, o artista tem
como referências os grandes
mestres do swing: Jorge Ben
Jor, Tim Maia e Bebeto. Andinho leva para o palcos uma
fusão dos estilos Pop, Groove,
MPB e Sambalanço. A apresentação será às 19h, na praça
de alimentação do 2º piso. O
TopShopping fica na Av. Gov.
Roberto Silveira 540, Centro
– Nova Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787.

(21) 98037-1338
Whatsapp

Alexandre Moreira / Divulgação

jota.carvalho@yahoo.com

Pilotando o piano”. Assim é
que a cantora e
compositora Angela
Ro Ro toma conta do
Teatro Rival Petrobras nesta quinta (6).
Em clima totalmente intimista, Ro Ro,
uma das vozes mais
passionais da música brasileira, fará um
passeio por suas canções desde o início da
carreira. E se ela canta as dores de amores
que ardem na fogueira das paixões, aproveita sua habitual irreverência para fazer
o contraponto. É uma
experiência única assisti-la a sós com um
piano de cauda, seu
instrumento e companheiro da vida inteira,
desfilando sucessos
como “Amor, meu
grande amor”, “Tola
foi você”, “A mim e
a mais ninguém” e
“Só nos resta viver”.
Ro Ro também vai

“Obrigado amigo Jota
Carvalho pelo carinho de
sempre com a Cultura de
nossa região!”, postou Felipe
Villela, ator, diretor e fundador da Villelarte Produções,
que estará realizando sua
VIII Mostra de Teatro, nos
dias 8, 9, 15 e 16 deste junho, no Teatro Sylvio Monteiro (Rua Getúlio Vargas,
51, em Nova Iguaçu).

Andinho Maia

Angela Ro Ro pilota o
piano no palco do Rival
Jota Carvalho

Felipe Villela

Faz coisas erradas e diz que num tá nem aí
Além de pau mandado da mulher, aquele
chefe político de uma cidade conhecida no
Rio de Janeiro, também gosta de levar vantagem em certas paradinhas ‘erradas’. Ele é
canta a musiquinha “tô nem aí/tô nem aí”,
quando alguém fala que ele pode ver o sol
nascer quadrado.

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

Urinou fora do penico e levou cabresto
“Além de urinar fora do penico, conta
Vó Candinha, nossa agente sênior, o metido a papar as minas no trabalho, anda no
cabresto da primeira-dama sem reclamar”.
“Nas horas que a mulher dá uma folguinha
ele apronta”, completa Dona Cândida.
****************************************

Sumiram da igreja e pastor estranhou
A cantora promete passear nas canções desde o início da carreira
interpretar
repertório de artistas estrangeiros – Janis Joplin,
Rolling Stones e Gershwin, entre outros.
Se a cantora pilota o
piano, nos resta em-

barcar nessa viagem!
O show acontece às
19h30. Os ingressos
estão à venda e os
primeiros 100 compradores pagam o valor promocional de

R$ 55,00. O Teatro
Rival Petrobras fica
na Rua Álvaro Alvim,
33/37 - Centro/Cinelândia - Rio de Janeiro. Informações: (21)
2240-9796.

No clima do casal ‘um-manda-outro-obedece’, o pastor deles anda preocupado. Durante a campanha eles não saiam
da igreja. “Depois que sentaram o rabinho
na cadeira, sumiram, deram uma banana
para os cultos”, diz ainda Vó Candinha,
que conversou com o líder religioso.
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Itaguaí nas mãos do sanguessuga da política

Teste do sofá em Itaguaí

Com um pé fora da Prefeitura, Charlinho chegou a ser acusado de assediar sexualmente mulheres que lhe pediam emprego. Vítimas têm medo de abrir o bico
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

lvo de uma Comissão
Especial Processante
aberta na Câmara Municipal, o prefeito Carlos
Bussatto Júnior, o Charlinho (MDB) enfrenta
outro fantasma real criado por ele mesmo. A denúncia de assédio sexual
estampou as capas dos
jornais da Baixada e colocou na berlinda o susposto desvio de caráter
do homem público.
De acordo com denúncia apresentada na
tribuna da Casa pelo vereador Gil Torres (PODEMOS), autor do pedido da CP, Charlinho
teria assediado sexualmente mulheres que o
procuravam para pedir
emprego. O parlamentar
informou que são várias
as mulheres que podem

reprodução

testemunhar contra o
prefeito e garantiu que
dispõe de farto material
que comprovam as acusações.
Mensagens de
texto e de áudio
Gil Torres afirmou
anda que recebeu mensagens de texto e de áudio, enviadas às vítimas
do assédio por Charlinho Bussato através do
aplicativo de mensagens
instântaneas whatsapp.
“Essas gravações podem
implicar seriamente o
prefeito”, disse, acrescentando que chegou a
encorajar as vítimas a
procurarem o Ministério
Público para denunciar
os abusos. “As pessoas
acabam desistindo da
tentativa de conseguir
trabalho por não se submeterem ao assédio do
prefeito”, observou.
Segundo o vereador, as

Charlinho foi denunciado na Câmara Municipal pelo vereador Gil Torres: Conversas em áudios e mensagens comprometedoras
mulheres não prestaram as vítimas e o prefei- caminhou direto para a acontecem até hoje, não
queixa na delegacia por to, foram comunicadas Procuradora Geral do só de assédio sexual,
temer possíveis retalia- ao Ministério Público. Estado, mas sem o re- quanto assédio moral
ções da parte do prefei- Mas elas têm medo de latos das vítimas, a de- contra funcionários de
to. “Print de conversas, denunciar. Têm medo núncia não pode ser va- diversos órgãos da Preincluindo áudios, entre de morrer. O MP me en- lidada. Esses fatos ainda feitura”, afirmou.

‘‘Não vou falar que ele é o lúcifer’’
Em entrevista ao jornal Atual, de Itaguaí,
em março deste ano,
Gil Torres mostrou revolta com os supostos
abusos praticados pelo
prefeito. “Acho isso

uma vergonha. Não
vou falar que ele é o
lúcifer, mas as pessoas estão morrendo no
hospital; está parecendo que ele veio para
destruir a cidade, que

fica com uma imagem
muito ruim”, disse, indignado.. Ele afirmou
que pretende apresentar um requerimento
de informações para
saber quantos homens

e mulheres figuram no
quadro de comissionados e quais os critérios
determinantes para a
contratação desse pessoal.
Por fim, Gil Torres

insistiu que as mulheres que eventualmente foram vítimas de
assédio por parte do
prefeito não devem se
sentir constrangidas,
que devem revelar o

ocorrido para pessoas próximas, além de
procurar o Ministério
Público para denunciar. “E é bom que ele
saiba que eu não tenho
medo dele”.

NA PRÓXIMA EDIÇÃO: as mazelas do prefeito mais impopular da Baixada Fluminense

Belford Roxo comemora Dia
Nacional do Teste do Pezinho
A Prefeitura de Belford
Roxo realizou ontem, na Policlínica Neuza Brizola, no
Centro, um evento para comemorar o Dia Nacional do Teste
do Pezinho, lembrando a importância da triagem neonatal.
A ação contou com palestra e
distribuição de material informativo para os pais que buscavam o exame no local, que é
um dos cinco pontos de coleta
gratuita no município. A ação
é uma iniciativa da Secretaria
de Saúde, através da Divisão
de Atenção Integral à Saúde
da Mulher, Criança e Adolescente.
Considerado um dos exames mais importantes para detectar possíveis problemas na
saúde dos bebês, é realizado
preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida do
recém-nascido. Desde 1992
o teste do pezinho se tornou
obrigatório em todo o território nacional.
Na rede pública o teste
diagnostica hipotireoidismo
congênito(doença endócrina

mais frequente na infância, é a
causa mais comum de retardo
mental evitável), hiperplasia
congênita de supra renal (constitui um grupo de disfunções
metabólicas caracterizadas pelo
crescimento exagerado e estimulação crônica do córtex da
glândula supra renal), fenilcetonúria (é uma doença rara, congênita e genética, na qual a pessoa
nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas
de um aminoácido chamado
fenilalanina), fibrose cística (doença genética que compromete
o funcionamento das glândulas
exócrinas que produzem muco,
suor ou enzimas pancreáticas) ,
anemia falciforme (doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos
do sangue. Essas células têm sua
membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando
anemia) e deficiência da biotinidase (doença congénita do
metabolismo da biotina que, se
não tratada, é caracterizada por
convulsões, problemas respiratórios, hipotonia, erupção cutâ-

nea, alopecia, surdez e atraso no
desenvolvimento).
“Fizemos essa ação com o
objetivo de oferecer um trabalho humanizado. É fundamental
que as famílias tragam os bebês
ainda nos seus primeiros dias de
vida. O exame detecta doenças
que, se tratadas com rapidez, as
crianças terão muito mais qualidade de vida”, afirma a técnica de enfermagem responsável
pela Sala do Pezinho, Rosinete
de Freitas.
Mãe de primeira viagem, Juliana Cristina, de 28 anos, levou
o pequeno Sebastian, com 17
dias, para fazer o teste do pezinho. “Quero o melhor para o
meu filho, e por saber que é importante para a saúde dele, que
estou aqui”, disse ela que mora
no bairro Areia Branca.
Teste em Belford
Roxo
O teste do Pezinho está disponível em cinco pontos da cidade.
Na Policlínica Neuza Brizola,
no Centro, a coleta acontece às
quartas e quintas. Na Policlí-

nica Nova Aurora, às quartas e
sextas. Na Policlínica Parque
Amorim, sempre às segundas
e terças. A Policlínica de Santa
Maria oferece o exame às segundas, terças, quintas e sextas.
E na Unidade Básica de Saúde
(UBS) Manoel Filho, no bairro Barro Vermelho, às segundas e terças. O horário para
coleta é sempre das 8h às 11h.
Cada polo faz mais de 100
testes por mês. A triagem é feita pela APAE-RIO e o resultado fica disponível em 20 dias,
no site da própria instituição.
Não é necessário fazer marcação, e as crianças são atendidas por ordem de chegada. É
preciso levar a documentação
e o cartão do SUS da mãe.
Para o Teste do Pezinho, é
coletada uma amostra de sangue a partir do calcanhar do
bebê com a retirada de algumas gotinhas de sangue para
análise. O exame é feito no
calcanhar porque é a uma região rica em vasos sanguíneos
e menos dolorosa, facilitando
a coleta.

Rafael Barreto/PMBR

Funcionários da Policlínica distribuíram folhetos informativos

Belford Roxo abre curso de
inclusão digital gratuito
A Secretaria de Esporte
e Lazer de Belford Roxo
está com as inscrições
abertas para o curso gratuito de inclusão digital. Durante dois meses os alunos
terão aulas de noções básicas de informática em quatro horários: 8h às 10h, 10h
ao meio-dia, 16h às 18h e
de 18h às 20h. As aulas,
ministradas pelo professor Fabiano Costa, serão
em um ônibus equipado

com 16 computadores.
Os interessados podem fazer a inscrição na Vila Olímpica de Belford Roxo (Rua
Celi, s/n), das 8h às 21h.
São necessárias as cópias
dos seguintes documentos: carteira de identidade
ou certidão de nascimento,
comprovante de residência
e duas fotos 3X4. Não há
limite de idade. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 2761-7275.

esporte
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Inferno astral

Imagens de suposta briga entre
Neymar e mulher são divulgadas
O jogador foi intimado a depor nesta sexta (7) na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática
CBF

Rede Record

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

U

ma imagem na
qual Neymar Jr.
supostamente é
flagrado dando um chute na cabeça da mulher
que o acusa de estupro
foi divulgada na quarta-feira (5) pelo programa Cidade Alerta, na
RecordTV. A cena teria
ocorrido num hotel luxuoso, em que o jogador
de futebol se encontrou
com a suposta vítima.
De acordo com a mulher, o episódio ocorreu no dia 15 de maio,
mas só foi registrado
na última sexta-feira
(31/05/2019), na 6ª
Delegacia de Defesa
da Mulher (DDM) em
Santo Amaro, em São
Paulo. A jovem disse à
polícia que estava emocionalmente abalada e
teve medo de registrar o
caso na França.
Após acusação de estupro, Neymar publica
passagens bíblicas na
web
A mulher contou que
conheceu Neymar pelo
Instagram e os dois começaram a trocar mensagens. No dia 12 de
maio, um assessor do
jogador,
identificado
como “Gallo”, entrou
em contato para forne-

Imagem do Camisa 10 da seleção começa a ficar em baixa e patrocinadores abandonam o jogador

cer passagens para o
embarque no dia 14 de
maio.
Ela chegou a Paris
no dia seguinte e ficou
hospedada no hotel de
luxo, ao qual o jogador
teria chegado por volta
das 20h, com sinais de
embriaguez. De acordo
com o relato, houve troca de carícias, mas Neymar se tornou agressivo
e usou a força para fazer
sexo com ela. No dia 17
de maio, a vítima retor-

nou ao Brasil.
A titular da 6ª DDM,
Juliana Lopes Bussacos,
solicitou exames de corpo de delito no Instituto
Médico Legal (IML) e
encaminhou o boletim
de ocorrência para a
abertura de um inquérito
policial. A Polícia Civil
informou, na tarde desse sábado (01/06/2019),
que a investigação está
sob sigilo.
No fim da manhã de segunda-feira

(03/06/2019), a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática foi
à Granja Comary para
entregar uma intimação
a Neymar. O jogador
será intimado a depor na
sexta-feira (07/06/2019)
pela manhã.

está incomodado com
a exposição que o filho
passou a ter após o jogador mostrar o nome
do menino no vídeo em
que publicou no Instagram expondo a conversa com a suposta vítima.
Segundo o modelo,
que teria cuidado do fiEx-marido
lho enquanto a mãe esreclama
tava em Paris para encontrar com Neymar,
O modelo Estivens ele precisou mudar a
Alves, de 31 anos, é ex- sua rotina e está ado-marido da modelo. Ele tando medidas de segu-

rança. “Meu incômodo
é o Neymar ter exposto
meu filho e, hoje, ele ter
que estar protegido, fora
da vida [normal] dele.
Estou tentando reverter essa exposição, que
está gerando dano para
[a] rotina dele. Isso está
sendo bem chato. Nem
indo para [a] escola essa
semana ele está”, afirmou Alves.
Mulher que acusa
Neymar prestará depoimento nesta quinta-feira

Mulher também vai depor na Ítalo retorna ao Nova Cidade
Delegacia de Defesa da Mulher para o restante da temporada
Emerson Pereira / Nova Cidade

Reprodução da Internet

Cria do clube, volante campeão em 2018 estava no Democrata-MG

Modelo Najila Trindade afirma que houve agressão e estupro

Nesta quinta (6), a mulher que acusa Neymar de
estupro, a modelo Najila
Trindade, irá comparecer
à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo
Amaro, zona sul de São
Paulo. A informação foi
confirmada por Yasmin
Pastore Abdalla, advogada dela. A representante
compareceu ao local nesta quarta-feira.
A advogada disse ao
Brasil Urgente, da TV
Bandeirantes, que a briga
ocorreu porque o jogador

se recusou a fazer sexo
com camisinha. Além do
depoimento, haverá uma
entrevista coletiva dos
representantes na delegacia, às 16h.
Na tarde desta quarta-feira, houve a expectativa do comparecimento
da mulher que acusa o
atacante Neymar de estupro. No entanto, ela não
foi presença na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro,
zona sul de São Paulo.
Para seguir correta-

mente os trâmites jurídicos, a mulher terá que
prestar o segundo depoimento para responder
as dúvidas da Polícia, o
primeiro foi dado no dia
31 de maio. Desde então, três intimações da
polícia foram enviadas e
apenas uma delas foi de
fato recebida. Neymar
deverá ser intimado a
comparecer na delegacia
em Santo Amaro depois
da mulher. (Fonte: Sites
Metropoles e Gazeta Esportiva).

Campeão da B2 de
2018 e cria do clube, Ítalo está de volta ao Nova
Cidade para a sequência
da Série B1 do Campeonato Carioca. Após
brilhar no Quero-Quero
da Baixada nos últimos
anos, ele se transferiu
para o Democrata, por
onde disputou a última
edição do Mineiro - Módulo II. Aos 21 anos, o
volante destaca a rodagem que adquiriu fora
do Rio de Janeiro.
- O título do ano passado me abriu algumas
portas e acabei indo para
o Democrata, que é uma
equipe tradicional no futebol mineiro. Apesar de

não termos conquistado
o acesso ao Módulo I,
a experiência foi ímpar.
Para um jogador com
pouca idade, ganhar rodagem e maturidade é
fundamental - ressalta.
Ítalo começou no
Nova Cidade ainda nas
categorias de base e alcançou a titularidade
absoluta no profissional
antes mesmo de estourar
a idade de juniores. Agora na Série B1, ele projeta realizar uma ótima
competição, ajudando o
time de Nilópolis a subir
na classificação:
- Lutamos muito para
colocar o time na B1. Foram anos difíceis na B2,

mas o objetivo principal
do ano passado foi alcançado. Estamos numa
competição complicada,
mas acredito que o Nova
Cidade irá se recuperar
e ficará numa colocação
mais confortável. Espero desenvolver um bom
futebol e ajudar os companheiros de clube para
conquistar as vitórias afirma Ítalo, que marcou
três gols na campanha
do acesso.
Em busca do primeiro
triunfo na Taça Santos
Dumont, o Nova Cidade
encara o São Gonçalo no
sábado (8), às 10h, no
Estádio Alziro de Almeida, em Itaboraí.
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Sérgio Moro tem celular invadido
por hacker e cancela linha na hora
Ministro da Justiça foi vítima de ataque no fim da tarde de terça (4)
tivo de mensagens
Jota Carvalho
Telegram, momento
jota.carvalho@yahoo.com em que identificou
m i n i s t r o que havia sido vída
Justiça tima de um golpe e
e Seguran- optou por cancelar
ça Pública, Sergio a linha telefônica,
Moro, teve o apa- no início da madrurelho celular inva- gada de quarta-feira
dido por hackers. (5). Pouco antes,
A informação foi Moro avisou outros
confirmada pela as- integrantes do prisessoria pessoal do meiro escalão do
ministro, segundo a governo para que
qual o ataque se deu eles não enviassem
por volta das 18h de mais mensagens para
terça-feira (4).
aquele número.
Ainda segundo a
Segundo a assesassessora do mi- sora, diferentemente
nistro, a invasão de casos anteriores
ocorreu a partir do de autoridades que
momento em que tiveram os aparelhos
Sergio Moro aten- invadidos, não houdeu a uma ligação ve qualquer cobrantelefônica de um ça de depósitos bannúmero idêntico ao cários por parte dos
dele próprio. “Ele hackers. O ministro
achou estranho re- acionou a Polícia Feceber uma chamada deral para investigar
dele mesmo, mas o ataque e também a
acabou atendendo”, área de tecnologia da
relembrou a repre- informação da prósentante do ex-juiz pria pasta da Justiça
da Lava Jato.
e Segurança Pública.
Horas mais tarde,
Sergio Moro já está
o ministro foi avi- utilizando uma nova
sado de que havia linha
telefônica.
repassado
mensa- (Fonte: Último Segens pelo aplica- gundo)

Carolina Antunes/PR

O

Invasor usou aplicativo Telegram para enviar mensagens. PF foi acionada e investiga

Belford Roxo celebra Dia Mundial do Meio Tribunal de Contas do
Ambiente com a terceira edição do EcoBel Rio rejeita contas de
Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente (5
de junho), a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria
de Meio Ambiente (SEMA),
realizou na Praça Getúlio Vargas
a terceira edição do EcoBel. O
evento e contou com diversas
atrações ecológicas, atividades
e exposições atrelados com a
causa ambiental. Nesta edição,
o evento trabalhou também a
inclusão da causa animal trazendo feira de adoção, uma apresentação musical dos alunos da
Escola Municipal de Educação
Especial Albert Sabin e a exposição e premiação do concurso de
fotografia realizado pela SEMA.
Participaram do EcoBel representantes da sociedade civil, funcionários, alunos e funcionários
das escolas da rede e ainda os
instrutores do Programa de Educação Ambiental (PEA).
Durante o evento, o secretário
de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, ressaltou o trabalho do
PEA, uma parceria com a Secretaria de Educação. “O programa
está presente em 39 escolas da
rede, com 20 educadores que
eram alunos do curso técnico
de meio ambiente realizado no
Colégio Estadual Presidente
Kennedy. Já são quase 20 mil
alunos atingidos por esse trabalho de conscientização. Realizamos este evento para trazer uma
proposta ambiental no coração
da cidade no Dia Mundial do
Meio Ambiente e focamos muito a questão do tripé sustentável
que fala da questão do desenvol-

vimento econômico, social alinhada ao equilíbrio ambiental. Sobre a
novidade da causa animal, estamos
realizando uma série de projetos,
como o estatuto da proteção e defesa dos animais, pioneiro, principalmente na Baixada Fluminense.
Devemos sempre avançar e evoluir
para que a cidade seja mais humana,
mais inteligente e cada vez mais sustentável”, finalizou.
A diretora da Escola Municipal
Tenente Valmor Linch Valença,
Jane da Conceição, 51 anos, levou
os alunos da unidade para o evento
pela segunda vez e destacou a importância da educação ambiental.
“Em nossa escola é trabalhado o
Programa de Educação Ambiental com os educadores da SEMA.
Essa ida ao evento é uma maneira
de complementar as aulas. Esse
trabalho, além de ser realizado com
os alunos, também abrange aos
funcionários e a comunidade. Um
exemplo foi a arrecadação de pilhas
e baterias para descarte, onde conseguimos reunir um número bem
significativo. Estou levando duas espécies de mudas, a Ipê e a Glicinia,
para plantar na escola junto as que já
temos”, informou a diretora.
Moradora do bairro São Leopoldo, Osvaldina Maria Pereira, 70,
foi ao Centro para fazer compras e
se deparou com o evento. “Fui até
as tendas para saber o que estava
acontecendo e acabei visitando tudo.
Tomei vacina contra a gripe, adotei
uma muda, fiquei interessada pelos
materiais feitos com folha de coco
e ainda aprendi uma receita sustentável”, disse. Já Ivonete Santos, 75,
soube do EcoBel através de uma

Rafael Barreto/Divulgação/PMBR

Pezão e Dornelles
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)
emitiu, em sessão plenária realizada na quarta-feira (5), parecer
prévio contrário à aprovação
das contas de 2018, último ano
do governo de Luiz Fernando
Pezão e Francisco Dorrnelles.
Em 2018, Pezão governou o estado entre 1º de janeiro e 28 de
novembro e Dornelles, de 29 de
novembro a 31 de dezembro.
Relatado pela conselheira
substituta Andrea Siqueira Martins, o voto foi aprovado por unanimidade no plenário.

Flávio Gonçalves destacou que o Programa de Educação Ambiental está em 39 escolas municipais
amiga. “Gostei bastante do evento. Peguei uma muda, pois adoro
plantas. Vou cuidar muito bem dela
e colocar junto com as que já tenho.
Minha casa parece um jardim”,
exaltou.
Programação
Na programação teve distribuição de brindes, amostras de
rações e aperitivos em parceria
com a Casa Fernandes; amostra
de rações e aperitivos (Matsuda);
distribuição de repelentes contra
Leishmaniose em animais (UPI
VET); distribuição de kits com
shampoos e condicionadores para
animais (Ibasa); higienização de
ouvido, corte de unhas e penteados
em animais com (CEAM Banho
e Tosa); venda de acessórios para
animais (CEAM 2); Feira de ado-

ção de animais e doação de mudas (SEMA); venda de objetos
feitos com folha de coco (artesão
Marcelo); ouvidoria, SIGAM
e apresentação dos projetos da
SEMA; exposição de vetores
(Vigilância Sanitária); vacinação
(Secretaria de Saúde).
A população ainda pôde aprender receitas sustentáveis (oficina
de reaproveitamento de alimentos e degustação); conferir uma
exposição (Plata Solar); e ainda
teve venda de doces; venda de
artesanato com pneu; venda de
eco-bags feitas de tecidos reciclados; Ecoponto; venda de terrários
e oficina de jardinagem infantil
(Um Toque de Verde); brindes
e amostras (Pedigree); brindes e
sorteios (CNA); gincana de pilhas e baterias com premiação.

Prisão
Pezão foi preso no dia 29 de
novembro do ano passado, a
pedido da Procuradoria-Geral
da República (PGR). De acordo
com a PGR, além de Pezão, nove
pessoas foram alvo da Operação
Boca de Lobo, que mirava assessores e um sobrinho.
Segundo a procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, cabia a Pezão dar suporte político
aos demais membros da organização que estavam abaixo dele
na estrutura do Poder Público.
De acordo com Raquel Dodge,
Pezão recebeu “valores vultosos,
desviados dos cofres públicos e
que foram objeto de posterior lavagem”.
Tanto o TCE-RJ quanto o Ministério Público de Contas concluíram pelo parecer contrário à
aprovação das contas de governo. Foram apontadas 14 irregularidades, além de 31 impropriedades, 68 determinações e cinco
recomendações, uma delas em

Tomaz Silva / Agência Brasil

Pezão foi preso no dia 29 de
novembro do ano passado,
a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR)
decorrência de um destaque para
o Plano de Recuperação Fiscal
do Estado do Rio de Janeiro, firmado entre os governos estadual
e federal em 2017.
Dados técnicos comprovam
que o estado pouco progrediu
no caminho do equilíbrio das finanças públicas, na medida em
que a redução das despesas com
pessoal e obrigações contraídas
pela administração estadual ainda não resultou em mudança significativa da trajetória da dívida
consolidada líquida em relação à
receita corrente líquida, em cuja
razão houve queda dos 269,7%,
apurados no exercício de 2017,
para 262,9%, de 2018.
O documento seguirá para a
Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Aerj), que julgará as
contas, tendo como base o parecer técnico emitido pelo TCE-RJ. Conforme a legislação, o
Poder Legislativo é responsável
por esse julgamento. Não há data
para que o parecer seja apreciado
pela Alerj.
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Caso de violência

Mulher é morta em assalto a ônibus no Rio

Crime aconteceu na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, depois
que policiais a paisana reagiram à abordagem da dupla de assaltantes
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m tiro no peito
matou uma faxineira a caminho
do trabalho e destruiu
uma família. Luzimar
S. Oliveira morreu na
hora, ao tentar fugir da
linha de tiro. Deixou
dois filhos e um casal de
netos. Ela era uma das
passageiras do coletivo
da linha 383 (Realengo-Praça da República)
que foi atacado por uma
dupla de criminosos que
anunciaram um assalto
quando o ônibus estava
na Estrada Intendente
Magalhães, em Campinho, Zona Norte do Rio.
Outras duas pessoas foram baleadas e levadas
para o Hospital Salgado
Filho, no Méier.
De acordo com testemunhas, era por volta

Reprodução

das 4h30 quando dois
homens
embarcaram,
pagaram a passagem e
anunciaram o assalto.
Dois policiais militares
à paisana estavam a bordo e reagiram atirando
contra os bandidos. Os
feridos foram identificados como Gelson L.
Silva e Fabiano Batista
Santa Bárbara. Os dois
criminosos
fugiram,
deixando no ônibus uma
arma de brinquedo e
uma faca.
Vítima perdera
o pai há pouco
tempo
Um parente de Luzimar contou que ela levava a neta ao balé e buscava ambos na escola. O
pai dela morreu recentemente, de complicações
cardíacas. E para passar
o tempo, começou a trabalhar.

Luzimar foi atingida no peito dentro do ônibus na Estrada Intendente Magalhões
Fabiano está com a
bala alojada na coxa.
Os familiares disseram
que ele trabalha em um
supermercado e sempre
pegava o mesmo ônibus.
A vítima contou que os
bandidos entraram, pu-

laram a roleta e anunciaram o assalto. Ele disse
que um passageiro estava com uma faca e puxou o homem. A arma
parecia de brinquedo. E
começaram os tiros.
O outro homem feri-

do, Gelson, foi atingido
na altura da boca. Ele
passou por uma tomografia e aguarda a avaliação de um cirurgião
para saber se a bala ficou alojada e se precisará de uma cirurgia. “Ele

é motorista de ônibus e
estava indo trabalhar.
Ele estava indo de carro todo dia, mas eu pedi
para ir de ônibus há uma
semana. Por questão de
custo”, contou a esposa
da vítima.

DHBF identifica suspeitos da Decretada prisão de pai de
morte da estudante Marcela santo acusado de matar ex

Divulgação/Polícia Civil

Divulgação / Polícia Civil

Moisés Amorim da Silva, 18 anos, foi preso pela morte da estudante em Nova Iguaçu
Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificaram
os dois suspeitos do envolvimento no assassinato da estudante Marcela de Souza Oliveira , de 26 anos, ocorrido
na semana passada em Nova
Iguaçu. Moisés Amorim da
Silva, de 18 anos, foi preso ontem. Já Nilton Pereira,
apontador como o autor do
disparo, está foragido e sendo
procurado pela especializada.
Marcela foi morta com um
tiro na nuca no último sábado. Cerca de 40 minutos após
o crime, Moisés publicou um
anúncio de venda do telefone
da vítima em uma página da
internet.
Investigações da Polícia
Civil apontam que Marcela foi vítima de latrocínio. A
dupla teria abordado a estudante para roubar o aparelho
telefônico. “Chegamos até o

Moisés a partir do celular da
vítima. Descobrimos que o
aparelho estava sendo usado
por uma pessoa que já havia
trocado o chip. Esta pessoa
que contou ter comprado o
aparelho por R$ 200 e apontou Moisés como o vendedor
do telefone, disse o titular
da DHBF, delegado Moyses
Santana.
Flagra no
alistamento
militar
Moisés foi preso pelos
agentes quando se alistava
na Junta Militar em Nova
Iguaçu, localizada na Rua
Dr. Barros Júnior. A Justiça
decretou a prisão temporária
dos dois suspeitos. A família
de Marcela disse acreditar
que a Polícia Civil vai identificar e prender todos os envolvidos na morte da jovem.
Segundo o tio, o jornalista

Renato Barone, a notícia da
prisão de Moisés Amorim da
Silva e da identificação de
Nilton Pereira como sendo o
autor do disparo que matou a
vítima, trouxe um sentimento de que a justiça está sendo
feita. “Mesmo sabendo que
não vai trazer a Marcela de
volta, a notícia da prisão de
um envolvido no crime e a
identificação de outro, traz
alento para a família, e um
sentimento de que a justiça
começa a ser feita”, disse
Marcela desapareceu no
27 de maio e o corpo encontrado no Rio Iguaçu. A
DHBF informou que Marcela reagiu ao roubo e acabou
sendo executada por Nilton.
Após o roubo, o assassino jogou o corpo da estudante no
rio e entregou o celular roubado para Moisés Amorim da
Silva, de 18 anos, que é sobrinho de consideração .

Douglas Lúcio é conhecido como Pai Douglas de Bará
A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Douglas Lúcio
Pereira dos Santos,
acusado de ter mandado matar o ex-companheiro. em Duque
de Caxias. Conhecido
como Pai Douglas de
Bará, o marginal foi
capturado por agentes
da Polícia Civil num
centro espírita no bairro Corte Oito.
De acordo com a
denúncia apresentada
pelo Ministério Público
(MPRJ), Douglas não
aceitava o fim do relacionamento. Ele, então,
atraiu Rodrigo Bernardes Costa até o bairro
Itatiaia, onde ocorreu
o assassinato. Ele “assistiu ao homicídio de
dentro do veículo de

onde foram efetuados tem um histórico de se
relacionar apenas com
os disparos.”
homens casados.
“Isso está evidenciaEmboscada
O MP disse ainda do pelo conjunto proque a execução foi pra- batório nos autos do
ticada durante uma em- inquérito policial, em
boscada, o que dificul- especial, por meio do
tou a defesa da vítima. registro de ocorrênO órgão destacou ainda cia, dos convincentes
prestaque Douglas, é respon- depoimentos
sável por um terreiro, dos em sede policial e
tinha medo de que o demais elementos de
ex-companheiro abris- convicção. A garanse o próprio centro e tia da ordem pública
atraísse para lá seus se faz presente, pois
observa-se que o comfrequentadores.
O caso foi investi- portamento do acusagado Divisão de Ho- do repercute manifesta
micídios da Baixada e induvidosamente de
Fluminense (DHBF). maneira negativa na
Ele foi preso na última comunidade
local”,
terça-feira por agen- consta de um trecho da
tes da 59ª DP (Duque decisão do Juízo da 4ª
de Caxias). Segundo a Vara Criminal de Dupolícia, o pai de santo que Caxias .

Estupro coletivo feitos por milicianos na mira do MP
A atuação de milicianos
na região de Santa Maria, na
Taquara, bairro da Zona Oeste
do Rio, é alvo de investigação
do Ministério Público do Rio
(MPRJ). Contra a quadrilha
pesam crimes de homicídios,
extorsão de dinheiro de moradores e abuso de mulheres e
meninas. Até um estupro cole-

tivo é apurado pela Delegacia
de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco.
A investigação apontou
que o grupo ficou mais violento após a prisão de Sérgio
Calixto Manhães, conhecido
como Carrapato, em novembro do ano passado. Segiundo
a denúncia, os milicianos pas-

saram a aterrorizar a comunidade após Carrapato ser preso.
Ainda segundo a denúncia,
cinco homens invadiram a
casa de uma mulher que acreditavam ser informante da polícia e praticaram um estupro
coletivo.
“É um fato não muito comum, que não foi observado

em outras investigações. É
um crime bárbaro e que merece uma resposta à altura de
todos os criminosos. Todos os
elementos que participaram
serão responsabilizados e presos”, destacou Gabriel Ferrando, delegado da Draco.
Além de Carrapato, outros
seis suspeitos de integrar o

grupo já foram presos. O último deles foi capturado terça-feira, em uma casa em Nova
Iguaçu. Marcos Silva da Rocha, conhecido como Bicudo,
é considerado o número dois
na hierarquia da quadrilha.
Outros cinco ainda estão sendo procurados.
Informações sobre milí-

cias podem ser repassadas de
forma anônima para o Disque
Denúncia pelo Whatsapp ou
Telegram do Portal dos Procurados, no telefone (21) 988496099; pela Central de Atendimento, no (21) 2253-1177;
através do Facebook (mensagem inbox); e pelo aplicativo
Disque Denúncia RJ.
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Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Áries
É um bom dia para obter
soluções
financeiras.
São ativados o lazer,
o entretenimento e o
namoro, mas um ângulo
negativo com Urano pede de você
entendimento sobre as mudanças que
deseja realizar. Existem obstáculos
para as trocas de afetos.

Touro
É um bom dia
para expressar os
seus sentimentos e
necessidades
com
uma pessoa especial.
São ativados assuntos familiares
ou com o imóvel. O céu aponta
afastamentos e cortes que envolvem
a família ou mudanças de imóvel. É
necessário entender o cenário para
seguir novos caminhos.

Gêmeos
É um bom dia para
entender os aspectos
financeiros e fazer boas
escolhas. São ativados
as relações próximas
e parentes. É levado a interagir com
informações que fogem do seu controle.
O cenário pode trazer afastamentos de
pessoas e também mudanças de ideias.
Atenção no trânsito.

Câncer

É um excelente dia
para manifestar o seu
carinho e afetos com
amigos ou uma pessoa
especial. São ativados
investimentos e a qualidade dos
recursos financeiros. Atenção com
imprevistos financeiros, situações
que colocam em risco o seu dinheiro,
principalmente na atuação em grupo.

Leão
É um dia positivo
para perceber o seu
valor e também para
ser reconhecido. São
ativados assuntos do
seu interesse, e a sua postura fica em
destaque. É um dia para dar atenção às
mudanças que se propõe a realizar. No
final do dia, pode haver imprevistos e
posturas importantes. Preserve o seu
físico.

Virgem

Você é reconhecido
entre os amigos e
projetos nos quais esteja
inserido. São ativados
assuntos que tocam o
seu emocional e medos.
Atenção com a ansiedade e com
situações que considera difíceis de
interagir. A sensação pode ser de
prisão, e algumas situações fogem do
seu controle.

Libra

É um bom dia para ser
reconhecido e obter
soluções financeiras.
São ativados assuntos
relacionados
aos
amigos e projetos em que esteja
inserido. Os planos podem passar por
mudanças e cortes necessários. Seja
flexível para interagir com situações
que não estão no seu controle.

Escorpião
É um dia excelente
para o relacionamento
e a pessoa amada está
aberta a manifestar
carinho e dedicação
a você. São ativados
assuntos profissionais e uma visão
mais ampla sobre o futuro. No final
da noite, esteja atento a imprevistos e
situações que fogem do seu controle. O
cônjuge passa por mudanças.

Sagitário
É um bom dia para obter
soluções financeiras e ser
reconhecido no trabalho.
São ativados os estudos,
o caminho filosófico e
as viagens. Esteja aberto a mudanças
que são necessárias em seu trabalho.
A rotina precisa ser reciclada, e
você deve dar um novo olhar para a
produtividade. Amplie o seu campo
de visão!

Capricórnio
É um excelente dia
para namorar e se
sentir reconhecido pela
pessoa amada. São
ativadas mudanças que
afetam a autoestima. No final do dia,
é necessário dar atenção à forma como
vem lidando com o seu bem-estar e o
quanto está aberto a vivenciar situações
novas. Os filhos ficam em pauta.

Aquário
É um bom dia
para
lidar
com
investimentos e ser
reconhecido
no
trabalho. São ativados
o relacionamento e
parcerias.
Existem
situações isoladas que pedem de você
entendimento sobre o momento atual.
A relação passa por mudanças, e
ambos estão sendo tocados. Atenção
aos imprevistos.

Peixes
É um dia ótimo para
promover os afetos com
filhos e se comunicar
com amorosidade com
as pessoas queridas.
São ativados assuntos
do trabalho e a qualidade de sua
rotina. Atenção com os imprevistos e
situações que podem prejudicar a sua
produtividade. Atenção com o trânsito.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 012/2019 DE 04 DE JUNHO DE
2019.
Substituição de servidores na composição da Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.
V. Exa. NELCI CESÁRIO PRAÇA, Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de
suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Artigo. 1º - Substituir os funcionários, para composição da
Comissão Permanente de Licitações e Equipe de Apoio dos
Pregões.
SERVIDOR A SER SUBSTITUIDO

SERVIDOR SUBSTITUTO

Celis da Silva Moreira

Marcelo Pereira Ferreira

Artigo 2º - Fica a partir desta publicação, a Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Belford Roxo
constituída pelos seguintes membros:
Fabio dos Santos Araujo		
Marcelo Pereira Ferreira 		
Josenildo dos Santos Teixeira
Adeilton da Silva Oliveira 		

Presidente
Membro
Membro
Membro

Artigo. 3º - Fica a partir desta publicação, Pregoeiro e Equipe
de Apoio constituído da seguinte forma:
Fabio dos Santos Araujo		
Marcelo Pereira Ferreira 		
Josenildo dos Santos Teixeira
Adeilton da Silva Oliveira 		

Pregoeiro
Equipe de Apoio
Equipe de Apoio
Equipe de Apoio

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 04 de junho de 2019
NELCI CESÁRIO PRAÇA
Vereador Presidente da CMBR

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão 048/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas de 18 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. 048/2019
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo
nº. 7051/2018. O Edital poderá ser retirado no portal
oficial do município no endereço eletrônico https://www.

portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados
deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel
sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$202.799,64
(duzentos e dois mil, setecentos e noventa e nove reais
e sessenta e quatro centavos).
Porto Real, 05 de junho de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 02 AO
CONTRATO Nº 032/2017
01 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

PORTO REAL.
02 - CONTRATADO: VALTAIR FRANCISCO LIMA
03 - OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO EM PAUTA.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, § 3°, da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2576/2017
06 - VALOR: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses
08 - DATA DA ASSINATURA: 30 de maio de 2019.

ANDERSON BARBOSA VALLIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1064/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação
de serviço de recuperação, digitalização, preservação e rápida localização dos Boletins de Atendimentos Médicos – BAM’s
dos Postos de Atendimentos Médicos- PAM’s Abdon Gonçalves
e Éden da Secretaria Municipal da Saúde de São João de Meriti
e integração ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Data
de abertura: 18/06/2019 às 10:00 horas. Retirada do Edital: Na sala
da Superintendência de Licitações e Contratos da SEMUS, sito à

Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, sala 310 – Jardim Meriti –
São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000.das 10:00 às 17:00 horas,
mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, Pen drive ou
CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da empresa
interessada. Mauricio da Silva Campos – Pregoeiro.
São João de Meriti, 05 de junho de 2019.
Mauricio da Silva Campos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Contrato de prestação de serviços de apoio ao
desenvolvimento institucional da Câmara Municipal de Nova
Iguaçu mediante a concepção de plano estratégico, a revisão
da estrutura administrativa, a revisão do plano de cargos,
carreiras e vencimentos - PCCV e a proposição de regime de
transição do quadro de pessoal.
Contrato nº: 002/2019.
Processo nº: 1.547/2017 - CMNI.
Contratado: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
Prazo de Execução: 06 (seis) meses.
Início e Término: de 13/05/2019 à 12/11/2019.
Valor: R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais)
Empenho: 37/2019.
Assinatura do contrato: 13/05/2019.
Nova Iguaçu, 13 de maio de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente
Processo nº 754/2019 - Baseado nos pareceres da ACI e da
Procuradoria, homologo o aditamento de valor do Contrato
nº 001/2017 com acréscimo de mais um veículo, alterando o
objeto contratual, no percentual de 5,88% do seu valor mensal

para o aluguel de 18 (dezoito) veículos, com a empresa VILLAR
Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 007/2017
GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. EPP, corrigindo
de locação de equipamentos de som, com manutenção
o seu valor mensal para R$ 61.992,00 (sessenta e um mil,
preventiva e corretiva, troca de peças e substituição de
novecentos e noventa e dois reais).
qualquer aparelho para o Plenário desta Casa.
		
Em, 05 de junho de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Termo Aditivo nº: 007/2019.
Presidente
Processo nº: 753/2019 - CMNI.
Contratado: RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA..
Processo nº 737/2019 - Baseado nos pareceres da ACI e da Prazo: 12 (doze) meses.
Procuradoria, homologo a repactuação de valor do Contrato Início e Término: de 04/06/2019 à 03/06/2020.
nº 001/2019 no percentual de 3,76% do seu valor mensal Valor do Contrato: R$ 67.980,00 (sessenta e sete mil, novecentos
para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e oitenta reais).
e conservação com fornecimento de mão-de-obra e de Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de
equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, Terceiros – Pessoa Jurídica).
serviço de garçom, serviço de porteiro e de motorista desta Casa, Assinatura do Termo: 04/06/2019.
com a empresa ECO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,
corrigindo o seu valor mensal para R$ 85.425,50 (oitenta e cinco
mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
Nova Iguaçu, 04 de junho de 2019.
		
Em, 05 de junho de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

Considerando o Processo TCE/RJ nº 211.129-8/2014;
Considerando ainda o requerimento do ITAPREVI, constante do Processo Administrativo nº 167/2019, solicitando
esclarecimentos sobre as incorporações adquiridas pelos
servidores do Poder Legislativo;
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, por seus representantes legais, Resolve e
nós promulgamos a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 006/2019

CRIA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
A COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE INCORPORAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.
Art. 1º Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Itaguaí a Comissão Especial de Apuração e Atualização das
Incorporações adquiridas pelos servidores efetivos do Poder Legislativo ativos e inativos.
Art. 2º O relatório da Comissão Especial deverá ser en-

caminhado ao Presidente da Câmara Municipal no prazo
de 15 (quinze) dias contados da data de sua Instauração,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período,
afim que seja enviado ao ITAPREVI para as devidas providências.
Parágrafo único. A presente Comissão não fará jus a remuneração.
Art. 3º A Comissão criada por esta Resolução será composta por 05 (cinco) membros do quadro da Câmara Municipal
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

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

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

VACA ATOLADA
Ingredientes

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

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

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA

de Itaguaí, sendo 03 (três) servidores efetivos, 01 (um) servidor da Procuradoria Jurídica e 01 (um) da Controladoria
Geral, todos.
Parágrafo único. A designação dos membros será feita através de Portaria, indicando o Presidente, Relator e
membros.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 03 de junho de 2019. (aa)
Rubem Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de
Mello - Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º
Vice-Presidente; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-

Modo de preparo

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

Geral) – Mat. 34.025
Membro – Ademilson Costa (Procuradoria Jurídica) – Mat.
33.871
Membro – Milton Valviesse Gama (Efetivo) – Mat. 00058
Membro – Luiz Joed Cabral Coelho (Efetivo) – Mat. 00061
a partir do dia 04 de junho de 2019.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
(aa) Rubem Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de
Mello - Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º
Vice-Presidente; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presidente; Alexandro Valença de Paula - 1º Secretário;
Haroldo Rodrigues Jesus Neto - 2º Secretário.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

veículos em uso no Município.
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
Art. 5º Os veículos oficiais são classificados, para fins
ROXO
de utilização, em:
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
05 DE JUNHO DE 2019. PUBLICADO EM 06/06/2019 I - veículos de representação;
– CÓD-PMBR 102.
II - veículos de serviço.
LEI Nº.1.597 DE 06 DE JUNHO DE 2019.
§ 1º Os veículos de representação são utilizados
“Muda a denominação da atual Rua ABADE RAMOS
para Rua EDMILSON DE OLIVEIRA, no Bairro Jardim exclusivamente pelo Prefeito Municipal, Vice-Prefeito
e Secretários Municipais, excluídos os Secretários
Itaipu, neste Município.”
Especiais ou equivalentes.
Autor: Ver. MARCINHO BOMBEIRO
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD § 2º Os veículos de serviço são utilizados para o
ROXO, Estado do Rio de Janeiro, por seus represen- transporte de pessoal em geral e de materiais durante
os dias de expediente e no horário compreendido entre
tantes legais, aprovou a seguinte,
LEI: 8 às 19 horas, com exceção dos veículos da Secretaria
de Segurança Pública que gozam de horário especial;
Art. 1º - Passa a denominar-se Rua EDMILSON DE OLIVEIRA, a atual Rua Abade Ramos, no Bairro Jardim Itaipu, CEP 26127090,
neste Município.
.
Art. 2º - O Poder Executivo deverá tomar as medidas
necessárias para adotar a presente, inclusive, ficando
responsável por comunicar a devida mudança às empresas prestadoras de serviços considerados essenci
ais.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

§ 3º Os veículos oficiais do Município que, havendo
necessidade de extrapolar o horário previsto no
parágrafo anterior, para fins de interesse público,
deverão ter autorização da Secretaria de Mobilidade
Urbana- SEMOB após comunicação do respectivo
Secretário Municipal interessado.
§ 4º Os veículos, objeto de contratos de locação,
utilizados pelo Município ou por autarquias e fundações
públicas deverão conter em seus vidros traseiros a
expressão “a serviço do” acrescido da denominação da
Prefeitura ou da entidade da administração indireta.

MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
Prefeito em Exercício

§ 5º Os veículos de serviço de propriedade do Município, suas autarquias e fundações públicas deverão
conter a identificação do órgão ou entidade, mediante
LEI Nº.1.598 DE 06 DE JUNHO DE 2019.
“Muda a denominação do atual POSTO DE SAÚDE IS- inscrição externa e visível do respectivo nome ou sigla
MAEL DE CASTRO ROCHA para POSTO DE SAÚDE nas suas laterais, e não possuirão películas nos respecADELIA CARDOSO PAGNIEZ, no Bairro Andrade Araú- tivos vidros;
jo, neste Município.”
Autor: Ver. MARCINHO BOMBEIRO Art. 6º Os veículos oficiais serão conduzidos somente
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BEL- por servidor público municipal devidamente habilitado,
FORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, por seus re- mediante assinatura de Termo de Responsabilidade.
presentantes legais, aprovou a seguinte,
LEI
Art. 1º - Passa a denominar-se POSTO DE SAÚDE
ADELIA CARDOSO PAGNIEZ, a atual Rua Nunes Sampaio, 560, no Bairro Andrade Araújo, neste Município.
Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
Prefeito em Exercício
DECRETO N° 4.702 DE 05 DE JUNHO DE 2019
“DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E
GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.”

Ingredientes

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

-Presidente; Alexandro Valença de Paula - 1º Secretário;
Haroldo Rodrigues Jesus Neto - 2º Secretário.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas
atribuições legais etc...
PORTARIA Nº 147/2019 R E S O L V E, Designar para
compor a COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INCORPORAÇÕES adquiridas neste Legislativo por Servidores Efetivos Ativos e Inativos de acordo
com a Resolução n° 006/19 os seguintes servidores:
Presidente – Rafael de Farias Rocha (Efetivo) – Mat. 00038
Relator – Geraldo Gomes de Oliveira Filho (Controladoria

O Prefeito Municipal de Belford Roxo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, inciso VII
da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO
- a necessidade do estabelecimento de regras claras
e uniformes indispensáveis ao controle de uso dos veículos oficiais que compõem a frota da Administração
Direta e Indireta do Município,
DECRETA:
Art. 1º O uso de veículos oficiais, próprios ou objetos
de contratos de locação, para a prestação de serviço
público no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Município de Belford Roxo submete-se as regras deste
Decreto.
Art. 2º Os veículos oficiais, próprios ou locados,
deverão ser usados exclusivamente na prestação
do serviço público de competência do órgão a que
estejam vinculados, sendo expressamente vedado seu
uso para serviços particulares.
Art. 3º Denomina-se frota o conjunto de veículos
oficiais e os tomados em locação, necessários aos
serviços públicos municipais.
Art. 4º A cada Secretaria Municipal é atribuída uma
frota de veículos fixada conforme ato específico da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana- SEMOB,
secretaria responsável pelo controle geral da frota de

I - mediante autorização expressa do titular do órgão
ou entidade, devidamente justificada;
II - nos deslocamentos a serviço em que não seja possível o retorno dos agentes no mesmo dia da partida;
III - na hipótese de viagem agendada que exija saída
após as 19 horas ou antes das 8 horas.
Art. 10 É vedado:
I - o provimento de serviços de transporte coletivo para
condução de pessoal a partir de sua residência ao local
de trabalho e vice-versa, salvo nos casos específicos de
atendimento a unidades localizadas em áreas de difícil
acesso ou não servidas por transporte público regular;
II - o uso de veículo nos sábados, domingos e feriados,
salvo para eventual desempenho de encargos inerentes ao exercício da função pública;
III - o uso de veículos para transporte individual da
residência à repartição e vice-versa;
IV - o uso de veículos oficiais em excursões ou passeios;
V – o uso de veículos oficiais no transporte de familiares
do servidor ou de pessoas estranhas ao serviço público;
e
VI - a guarda dos veículos oficiais em garagem residencial.
Art. 11 O condutor é responsável pelo veículo, inclusive
acessórios e sobressalentes, desde o momento em
que receber a chave até a devolução da mesma ao
responsável por sua guarda.
§ 1º Ao receber a chave do veículo o condutor também
receberá o Boletim Diário de Tráfego e deverá
proceder a uma adequada inspeção no veículo.

§ 2º Juntamente com a chave do veículo, o condutor
deverá devolver, ou exibir, impresso ou eletrônico,
a autorização de tráfego, devidamente preenchida e
I - observar e atentar para que a utilização do veículo assinada.
seja feita sempre segundo suas características técnicas
Art. 12 O condutor de veículo oficial próprio ou locado
e boas condições mecânicas e de conservação;
sujeita-se ao pagamento das multas eventualmente
II - dirigir o veículo de acordo com as normas e regras aplicadas ao veículo sob sua responsabilidade por
infração às regras aplicáveis à condução previstas no
previstas na legislação de trânsito;
Código de Trânsito Brasileiro.
III - utilizar o veículo para uso exclusivo em serviço, no
interesse do órgão ou entidade público a que pertença, § 1º O condutor deverá pagar, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data em que receber a
sob pena de responsabilidade;
comunicação, as multas que lhe forem aplicadas pelos
Departamentos de fiscalização de trânsito;
IV - não entregar a outrem a direção do veículo sob
sua responsabilidade, exceto em casos excepcionais
§ 2º O não pagamento da multa dentro do prazo previsto
devidamente justificados.
no parágrafo anterior ou a partir do indeferimento final
Parágrafo único. O condutor do veículo oficial respon- de eventual recurso, implicará o desconto em folha de
derá administrativamente pelos atos ilícitos que porven- pagamento da importância devida;
tura venha a praticar e ficará sujeito a ressarcir o Município e terceiros pelos prejuízos causados em virtude de § 3º Caberá à Chefia imediata do motorista providenciar,
de imediato, o expediente nos casos de desconto em
negligência, imperícia ou imprudência;
folha, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 8º Os veículos oficiais de serviço circularão
habitualmente em dias úteis, no período das 8 às 19 § 4º Casos excepcionais que possam acontecer
serão analisados pelo Secretário da Pasta, mediante
horas.
detalhado relatório e juntada de documentos que julgar
§ 1º Mediante justificativa do titular do órgão ou da necessários.
entidade, dirigida à Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana - SEMOB poderá ser autorizado, em caráter Art. 13 Todas as despesas dos veículos da frota
excepcional, o uso de veículos oficiais em regime deverão ser registradas no Sistema de Controle
diferenciado, sempre condicionado ao desempenho de de Frotas, pela Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana ou pelos responsáveis pela gestão patrimonial
serviços de interesse público;
nas entidades da administração Indireta.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos veículos
destinados ao atendimento de plantões e de serviço Parágrafo único. Cada Secretaria detentora de frota
de natureza essencial, bem como os veículos de ficará responsável por prestar as informações das despesas a que se refere o caput, para fins de registro no
representação.
Sistema de Controle de Frotas.
Art. 9º Ao término de sua circulação diária, os veículos
serão recolhidos em garagem oficial, não admitida a Art. 14 As informações dos veículos deverão conter:
sua guarda na residência do condutor ou de terceiros.
I - Marca e modelo;
Parágrafo único. Excepcionalmente, o veículo poderá
II - Tipo e combustível utilizado;
ser guardado fora de sua garagem oficial:
Art. 7º Compete ao condutor de veículo oficial:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

III - Ano de fabricação;

Mini abóboras
recheadas com
carne moída
Ingredientes

IV - Número do «chassis» ou de série;
V - Número de certificado de propriedade;
VI - Número de placa do veículo;
VII - Número de placa de patrimônio;

1 colher de sopa
azeite de oliva; ½ cebola picada em cubinhos; 1 dente de alho
picado; 200g de carne bovina moída; Sal
a gosto; Pimenta do
reino a gosto; 2 colheres de sopa de extrato de tomate; ½ maço
de salsinha picada; 2
abobrinhas de tronco
redondas.

Modo de preparo
Refogar a cebola e
o alho no azeite de
oliva.
Juntar a carne moída.
Temperar com sal e
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato
de tomate, em seguida a salsinha. Misturar
e reservar.
Em uma panela, com
água fervente, dispor
as abobrinhas e deixar cozinhar por 15
minutos. A casca e
o miolo devem ficar
macios. Cuidar para
não se desmancharem.
Com o auxílio de uma
faca, cortar a parte
de cima da abobrinha e com uma colher, retirar as sementes de dentro.
Rechear com a carne
moída e servir.

Estrogonofe
de frango
Ingredientes
500 gramas de peito
de frango cortado
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

Modo de preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte o frango e tempere com o sal.
Mexa até o frango
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 o
frango macio, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz e batata palha.

VIII - Órgão ou servidor responsável pela sua guarda;

10/020.089
EDNA QUARESMA - MATRÍCULA Nº 11/20.419

HUMBERTO DA SILVA GAMA
FABIO MARTINS GAMA
WILLIAN MAGALHAES PAIVA
Parágrafo Único – A Comissão terá como Pregoeiro FELIPE PAIVA DIAS
o servidor Marcus Vinicius Vieira Castro e, em casos WELLINGTON LUIZ DO CARMO DE SOUSA
de ausência ou de impedimento, terá como Pregoeiro CRISTIANO DOS SANTOS LIBERATORI
LEANDRO RUBI PAURA
Substituto o servidor Cássio da Rocha Brum.
Art. 2º - Fica revogado a Portaria nº 058/GP/2019, de 07
de fevereiro de 2019.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

IX - Local de sua guarda;
X - Preço de aquisição;
XI - Número de empenho e de requisição;

MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
Prefeito em Exercício
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD

XII - Despesa mensal de manutenção, quilometragem
percorrida e consumo de combustível;
PORTARIA Nº2123/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
DE 2019.
XIII - Períodos de paralização para reparos, manuten- Excluir: SILVANA GOMES DO NASCIMENTO, da PORção e custos;
TARIA Nº1961/SEMAD/2018, DE 31/05/2019, publicada no Jornal Hora H em 01/06/2019.
XIV - Outros dados julgados necessários.
Art. 15 Qualquer servidor da Administração Municipal
deverá comunicar por escrito à Chefia da Unidade
em que estiver lotado, toda irregularidade de que
eventualmente venha a ter conhecimento, sobre a
observância das disposições deste decreto, a fim
de ser promovida a apuração de responsabilidade.
Parágrafo único. A Chefia que receber a comunicação
encaminhará o expediente respectivo à Unidade a que
pertencer o veículo, que adotará as medidas que couberem para efeito de apuração da responsabilidade e
aplicação das sanções legais.
Art. 16 Nenhum veículo oficial poderá ser cedido,
emprestado ou disponibilizado à outras pessoas de direito público ou entre as secretarias e/ou departamentos da Prefeitura sem expressa comunicação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e assinatura do
respectivo Termo de Cessão Temporária de Veículos
Oficiais.
Art. 17 O veículo, quando em serviço, deverá ser
acompanhado de relatório diário, conforme modelo
adotado, na qual serão registrados:
I - Ao sair da garagem, pelo despachante ou encarregado de tráfego:
a) Nome da Secretaria;
b) Nome do motorista;
c) Prefixo e placa do veículo.
d) Horário da saída;
II - Ao retornar à garagem, pelo motorista e usuário:
a) Quilometragem percorrida total;
c) Horário de recolhimento final;
d) Observações sobre o funcionamento do veículo;
e) Assinatura do motorista.
Parágrafo único. Ao receber e ao restituir a chave, verificará o motorista a exatidão dos dados anotados e inspecionará o estado geral do veículo.
Art. 18 Os veículo oficiais desgastados pelo uso,
considerados inservíveis pelo gestor da frota, sem
condições de manutenção e/ou conserto, deverão ser
recolhidos ao pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, para avaliação e eventual baixa patrimonial.
Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
Prefeito em Exercício
PORTARIA Nº0216/GP/2019 DE 05 DE JUNHO DE
2019
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão para desenvolvimento dos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA no âmbito da Administração Municipal, com a seguinte composição:
MARCUS VINICIUS VIEIRA CASTRO – MATRÍCULA
Nº 60/60.566
CÁSSIO DA ROCHA BRUM – MATRÍCULA Nº 60/61.939
LUCIANO DA SILVA MATTOS Nº 60/60.314
MARIA EURÍDES DE FARIAS – MATRÍCULA Nº

PORTARIA Nº2133/SEMAD/2019 DE 05 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 Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria
Municipal de Conservação.
ROBSON BARBOSA NOGUEIRA
PORTARIA Nº2134/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
FABIANA VASCONCELLOS DA SILVA LIMA, do cargo
de Vice Diretor de Escola, símbolo CC-9, da Escola
Municipal Ernesto Pinheiro Barcelos da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2124/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
PORTARIA Nº2135/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 1948/SE- DE 2019.
MAD/2019 DE 28/05/2019, publicada em 29/05/2019. Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº2125/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO CLÁUDIA FERNANDES MELO, do cargo de Diretor de
Escola, símbolo CC-7, da CRECHE MUNICIPAL AMOR
DE 2019.
Excluir: ELVIS DA SILVA MOURA da PORTARIA À CRIANÇA, da Secretaria Municipal de Educação.
Nº 1966/SEMAD/2019, DE 31/05/2019, publicada no
PORTARIA Nº2136/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
Jornal Hora H em 01/06/2019.
DE 2019.
PORTARIA Nº2126/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
DE 2019.
MARCIA ADÃO LOPES LOURENÇO DA PAIXAO, do
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- cargo de Vice Diretor de Escola, símbolo CC-9, do CIEP
074 MUNICIPALIZADO CASEMIRO MEIRELES da Secipal, CLEIDE EUGENIA SOARES DA SILVA MENEcretaria Municipal de Educação.
ZES, do cargo em comissão de Secretário Executivo,
símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.
PORTARIA Nº2137/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
PORTARIA Nº2127/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disDE 2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor Serviços II, símbolo CC-11,
cipal, CELSO ANTONIO DE MIRANDA, do cargo em
na Secretária Municipal de Educação.
comissão de SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNPETERSON NUNES DA SILVA
TOS COMUNITÁRIOS, símbolo SM, do Gabinete do
FABIO TEIXEIRA DE MOURA
Prefeito.
VANDERSON VAGNER DA SILVA RANGEL
PORTARIA Nº2128/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO GLAUCIA MARTINS DE LIMA
DE 2019.
PORTARIA Nº2138/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- DE 2019.
cipal, MARIA DA SOLEDADE DA SILVA, para exercer Exonerar, a contar desta data, com fundamento do diso cargo em comissão de SECRETARIO ESPECIAL DE posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, símbolo SM, no Gabi- os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
de Secretário Executivo símbolo CC-2, da Secretaria
nete do Prefeito.
Municipal de Educação.
PORTARIA Nº2129/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO ZELIDIA MONTEIRO BARBIRATO
UILIAN EULALIO BARBOSA
DE 2019.
MARIA DE FÁTIMA LOPES DUARTE
Nomear a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- EDSON RAMOS DE PAULA
MARCOS ANTONIO FERNANDES CAVALLIEIRI
cipal, MARIA ROSA DE OLIVEIRA DE SOUSA, para
exercer o Cargo em comissão de Assessor Executivo,
PORTARIA Nº2139/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.
DE 2019.
PORTARIA Nº2130/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, de Assessor Executivo símbolo CC-4, da Secretaria
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo Municipal de Educação.
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
SANDRELI COSTA DIAS
na Secretaria Municipal de Educação.
SIMONE PAULA OLIVEIRA DE SÁ
CARLOS ALBERTO GONÇALVES CARDOSO
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
MARISA MAIA DOS SANTOS
ANA MARIA DIAS DA SILVA
PORTARIA Nº2131/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA
PEDRO PAULO DA SILVA FERREIRA
DE 2019.
Nomear a contar desta data, com fundamento do dis- JONAS PEDRO BEZERRA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- PAMELA AIRES FORTUNATO
pal, CLEIDE EUGENIA SOARES DASILVA MENEZES, RENATA MIOTTO
para exercer o Cargo em comissão de Administrador de JACIARA OLIVEIRA DA SILVA TEIXEIRA
Policlínica, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de VERONICA DA SILVA COSTA FARIA
RENATA FONSECA PIRES
Saúde.
JOAQUIM JOSE PELLEGRINI
PORTARIA Nº2132/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA
RENAN ALVES FERREIRA
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- LEANDRO DELPHINO
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão PORTARIA Nº2140/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
de Assessor Serviços II, símbolo CC-11, da Secretária DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
Municipal de Educação.
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuniMARCOS AURELIO TAVARES VIEIRA
cipal, MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO BRANMOARA AMARAL DA SILVA LISBOA
DÃO, do cargo em comissão de Assessor Ténico,
WESLEI LUIZ SOARES TEIXEIRA
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Educação.
RUAN ORILIO DE CARVALHO
JEAN CLEITON GOMES DA SILVA
PORTARIA Nº2141/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
ANDRE LUIZ ANEY OLIVEIRA
DE 2019.
RAMON ORILIO DE CARVALHO
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
VICTOR MATHEUS TELES DE CARVALHO
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuROMARIO DIAS LIMA
nicipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em
ODILON DE MORAIS GOMES DE SOUZA
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-10,
ROBSON MARTINS GAMA
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Costelinha
assada com
mandioca
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

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.

Estrogonofe
de carne
Ingredientes
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

Modo de preparo
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.

da Secretaria Municipal de Educação.
REJANIO GUILHERMINO PEREIRA
RODRIGO DA SILVA ROCHA
MAGDA REAL HIPOLITO
AMARILDO DA LUZ
MARCIA COSTA FONTES
GILSON ALMEIDA DE LUCENA
LUCAS ANDRÉ PERARIO GOMES
KELLY DE ARAUJO WANDEKOKE
RISSELI DE SOUZA SANTIAGO
ALINE ALVES DUARTE PEREIRA CAETANO
MARCOS CARIDADE DO NASCIMENTO
CRISTIANO EQUIDORNE
CLAUDIA SOUZA DE AGUIAR PENA
PAULO CESAR DA SILVA PINTO
ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
ELSON LEAL FILHO
RENATO LINS DE ALBUQUERQUE
LUCIMAR DE LIMA PEREIRA
MARLENE SOUZA DE MORAES
JONATAN CARLOS DA ROCHA OLIVEIRA DIAS
HELDER AFFONSO REAL
JAILTON MARQUES FARIAS
CELSO RODRIGUES DE SOUZA
GABRIEL RODRIGUES DIAS
MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA DOS SANTOS
ANA PAULA MANAIA LIMA
JORGE DE SOUZA MARIA
SANDRO RIBEIRO DANTAS
ANDRE LORRAN REAL HIPOLITO
PAULO CESAR DIAS
ADINALDO TEIXEIRA DASILVA
ILMA MACHADO
RICARDO FERNANDES ANACLETO MENEZES
MARIO FERNANDES LINS

JESSICA PAMELA DOS SANTOS AUGUSTO
JESSICA PAMELA DOS SANTOS AUGUSTO
ANDERSON DA SILVA DUARTE  
CLAUDIO ANICETO DA SILVA
BRUNO DE SOUZA DE ANDRADE
GILBERTO DA COSTA MORAES
WALDEVINO APARECIDO DA CRUZ

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC11, na Secretaria Municipal de Saúde.
ALEX SANDRO SORIANO CASSIANO
LORRAYNE DE ABREU SILVA

PORTARIA Nº2144/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
MARCOS LUIZ DE FREITAS DA SILVEIRA, do cargo
de Diretor de Escola, símbolo CC-7, da Escola Municipal ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCÃO ESPECIAL
ALBERT SABIN da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2154/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 2107, 2108,
2109,e 2110/GP/2018 DE 04/06/2019, publicada em
05/06/2019.

PORTARIA Nº2155/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disPORTARIA Nº2145/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
DE 2019.
GUILHERME BORGES PEREIRA TEIXEIRA, do cargo
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11,
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- da Secretaria Municipal de Conservação.
pal, EMILE DE ARAUJO CHAVES MARÇAL, do cargo
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PORTARIA Nº2156/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
INFANTIL, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de DE 2019.
Educação.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº2146/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
DE 2019.
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- Municipal de Conservação.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA
pal, MARCELO GUEDES MORAIS, do cargo de Vice RODRIGO DIAS DA SILVA
Diretor de Escola, símbolo CC-9, da Escola Municipal
DEPUTADO OSWALDO LIMA, da Secretaria Municipal PORTARIA Nº2157/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
de Educação.
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disPORTARIA Nº2147/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº2142/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO DE 2019.
ANA CAROLINA DE ARAUJO GOMES, para exercer o
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mupal, PATRICIA REGINA DOMINGOS SILVA SANTOS,
nicipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em
do cargo de Vice - Diretor de Escola, símbolo CC-9, da PORTARIA Nº2158/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-11,
Creche Amélia da Silva Magalhães, da Secretaria Muni- DE 2019.
da Secretaria Municipal de Educação.
cipal de Educação.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disMARCOS VINICIUS FERREIRA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JESSICA DOS SANTOS FERREIRA LIMA GARCIA DE PORTARIA Nº2148/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
ABREU
DE 2019.
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria
EVANDRO SOUZA ANTONIO
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
Municipal de Fazenda.
VANESSA PAZ TORINO DE FREITAS
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- GUTEMBERG HENRIQUE PESSOA
FELIPE DE OLIVEIRA GOMES
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o
HELAINE DOS SANTOS MACHADO
GLEICE MARIANA ROCHA SANTOS SOARES
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
UENDERSON PEREIRA
CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº2159/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
MARCELO FRANCISCO DA SILVA
WENDERSON FERREIRA PEREIRA
DE 2019.
ANTONIO SOARES
YAGO LOPES DA SILVA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disJULIETTE BRAYNER MATTOS DE OLIVEIRA
MARCIO SOARES DA SILVA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
FABIO DUTRA RODRIGUES
LUAN ARRUDA SOARES
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo
LUANA DE AZEVEDO PEÇANHA
GUSTAVO HENRIQUE ELIAS LIMA
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2,
GILVAN JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ
JORGE ROBERTO DE SOUZA
na Secretaria Municipal de Fazenda.
CRISTIANO DOS SANTOS LIBERATO
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
WELLINGTON LUIZ CORTES DA SILVA
NELIO DA COSTA BRUSDZENSKY
BRUNO VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA
MONIQUE SOUZA GONÇALVES
ROBSON MARTINS GAMA
Marcelo Guedes Morais
ELAINE DE LIMA SOUZA
LAUDICEA FARIAS DA SILVA
PORTARIA Nº2160/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
SILVANIA MARIA RAMOS VIEIRA
DE 2019.
LEANDRO RUBI PAÚRA
PORTARIA Nº2149/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disSTEFANY LUIZA DE SOUZA
DE 2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
LUCAS DE SOUZA DA SILVA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- WESLEY MUNIZ CERQUEIRA, do cargo em comissão
EVERALDO MARIANO DE SOUZA CALDAS
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria MuWILIAN MAGALHÃES PAIVA
VANESSA CRISTINA DE LEMOS ALVES , para exercer nicipal de Fazenda.
SEBASTIÃO JOSE DE ANDRADE
o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE EDUHENRIQUE ALVES
CAÇÃO INFANTIL, símbolo CC-5, na
PORTARIA Nº2161/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
RAFAELA DOS SANTOS CUNHA
Secretaria Municipal de Educação.
DE 2019.
SAMUEL DE SOUZA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disVANESSA DOS SANTOS SILVA
PORTARIA Nº2150/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
EDSON CICERO BARBOSA
DE 2019.
LUCIANA NUNES DA SILVA, para exercer o cargo em
FABIO MARTINS GAMA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na SePATRIC SILVA DOS SANTOS
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, cretaria Municipal de Fazenda.
BERNARDO MACHADO CAMELO DE FREITAS
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo
ALCENIR PEREIRA RODRIGUES
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CCCHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
VALVER PINTO DA SILVA
10, na Secretaria Municipal de Educação.
Secretário Municipal de Administração
ALESSANDRA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS
ALESSANDRA NASCIMENTO FERRO
Matrícula nº 82/43327
ANGELICA IBRAIM TROTA
ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA
ERRATAS:
GUILHERME RIBEIRO DE LIMA
ZILANDA AMARAL DE ALMEIDA
NA PORTARIA Nº 2086/SEMAD/2019 DE 03/06/2019,
TERESA CRISTINA DE LIMA BRAGA
BARBARA GONÇALVES DA SILVA
publicada em 04/06/2019
JEFFERSON ROGERIO SOUZA ANTUNES
JOSE MILTON DA SILVA
ONDE SE LÊ: WANDERLEIA MENDES DOS SANTAIZA FELIPE SILVA
RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
TOS;
BENEDITO BERNARDO MEIRELES
CLOVIS SANTANA DE SENA
LEIA-SE: WANDERLEA MENDES DOS SANTOS.
EDSON CICERO BARBOSA
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
EVERALDO MARIANO DE SOUZA CALDAS
PORTARIA Nº2151/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO
Secretário Municipal de Administração
GILMAR LAPA LOPES
DE 2019.
Matrícula nº 82/43327
WALDEYR VAJEALEGRE DOS SANTOS
Nomear, a contar desta data, com fundamento no
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuSECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PORTARIA Nº2143/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO nicipal, MARILENE MORAES DA SILVA SOUZA, para
DE 2019.
exercer o cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7,
EXTRATO DO CONTRATO
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
na CRECHE MUNICIPAL AMOR À CRIANÇA, na SePROCESSO: 49/000100/2017.
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mucretaria Municipal de Educação.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº
nicipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em
010/2018.
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da PORTARIA Nº2152/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 14/2018.
Secretaria Municipal de Educação.
DE 2019.
CONTRATO: 011/SEMED/2019.
ADALBERTO URBANO DA SILVA
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
MARCOS AURELIO CAMELO
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CONTRATADA: ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS
ROBSON ALAN FERREIRA MACIEL
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão DE EQUIPAMENTOS LTDA.
LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secreta- OBJETO: Aquisição de bebedouros industriais, fogões
CARLOS ALBERTO DA SILVA BARROS
ria Municipal de Saúde.
industriais, freezers e geladeiras, para atender à deRENATO NASCIMENTO DA SILVA
EDILENE NERIS DOS SANTOS
manda da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
KELMY FERREIRA DOS SANTOS
RAFAEL DA SILVA FERNANDES
VALOR DO CONTRATO: R$ 851.234,26 (oitocentos e
GILMAR DA SILVA MARÇAL
cinquenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e
FABRICIO DOS SANTOS ANGELO
PORTARIA Nº2153/SEMAD/2019 DE 05 DE JUNHO vinte e seis centavos)
JEFERSON BIZZARRA SOUZA
DE 2019.
PRAZO: 30 (trinta) dias.

quartA-FEIRA, 06
13 de
de JUNHO
MARÇOde
de2019
2019
quINta-feira,

ATOS OFICIAIS
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Joelho de porco na
cerveja
Ingredientes
1 joelho de porco
de 1kg/ Sal a gosto/ Pimenta do reino a gosto/ 1 colher
(chá0 de cominho
em grãos/ 500ml de
cerveja/ 2 batatas
com casca/ 1 colher (sopa) de azeite/ 50g de bacon
defumado cortado
em tiras/ 1 cebola
pequena cortada
em tiras finas

Modo de preparo
Faça alguns cortes
na pele do joelho
de porco.
Escalde a peça
em água fervente
e polvilhe-a com o
sal, a pimenta e o
cominho.
Coloque-a em uma
travessa refratária e
leve ao forno preaquecido, a 250C.
Quando começar
a corar, vire a peça
e regue com metade da cerveja.
Depois de 20 minutos, diminua a temperatura do forno
para 200C.
Vire a carne, de vez
em quando, e regue com mais cerveja, caso a carne
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas
com a casca em
água e sal.
Descasque-as
e
corte-as em rodelas
grossas.
Em uma frigideira
com o azeite, doure o bacon e a cebola.
Junte as batatas
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos
de porco em uma
travessa e sirva com
as batatas.

PROGRAMA
DE
TRABALHO:
07.1.12.361.017.2.040.000.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.
NOTA DE EMPENHO: 385/2019.
FUNDAMENTO: Nas Leis Federais nºs. 10.520/02
e 8.666/93 e nos Decretos Municipais nºs. 2.305/07,
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2019.
DENIS DE SOUZA MACÊDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BELFORD ROXO
COMUNICADO
A Plenária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belford Roxo, em cumprimento
a Lei Municipal nº 1.564/2017, em conformidade com o
seu Regimento Interno, em Reunião Ordinária realizada
no dia 29 de maio de 2019, elegeu e empossou os seguintes membros para substituir os cargos relacionados
abaixo para compor a Mesa Diretora referente ao mandato 2018/2020:
Vice Presidente: Rosely Gomes Trindade Não Governamental
Em substituição de: José Luiz Xavier Moraes Não
Governamental
Secretário: Leda Maria Domingues Não Governamental
Em substituição de Rosely Gomes Trindade Não Governamental
   
Simone Maria A.Rosa
Presidente do CMAS-BR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB.
Despacho dos Secretários (Processo nº 52/0024/2019).
HOMOLOGO como DESERTA a presente LICITAÇÃO
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
009/2019, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS
DE CONCRETO ARMADO PA-1, BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, TUBOS DE CONCRETO SIMPLAS OS-1 W MEIO-FIOS RETO E PRÉ MOLDADOS).
Conforme Ata DESERTA da Comissão para realizações
de procedimentos de Licitação na modalidade Pregão
Presencial as fls. 629, parecer da Douta Procuradoria
Geral do Município as fls. 380 a 383 e da Controladoria
Geral do Município as fls. 631. Em 30 de Maio de 2019.
MERHI DAYCHOUM
Secretário Municipal de Obras.
Despacho
dos
Secretários
(Processo
nº
52/000029/2018). AUTORIZO a confecção de TERMO
DE RERRATIFICAÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO,
referente ao Contrato 52/0040/2018, CP n° 014/2018,
cujo objeto é CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MORRO
DO AMOR, SITUADA A RUA FORTALEZA – SANTA
AMELIA, NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
Conforme pareceres da Douta Procuradoria Geral do
Município as fls. 726 a 730 e da Controladoria Geral do
Município as fls. 731 a 742. Em 38 de Maio de 2019.
MERHI DAYCHOUM
Secretário Municipal de Obras.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

Sopa de espinafre
Ingredientes
1 ½ cubo de caldo
de frango sem gordura para 2 litros
de água/ 1 maço
de espinafre (só as
folhas)/ 1 colher
(sopa) de farinha
de trigo/ 1 xícara
(chá) de leite desnatado/ Noz-moscada ralada a gosto/ Sal a gosto

Despacho dos Secretários (Processo nº 50/0010/2019).
HOMOLOGO como DESERTA a presente LICITAÇÃO
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019,
cujo o objeto é OBRA DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS LOGRADOUROS NO BAIRRO
CENTRO NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
Conforme Ata DESERTA da Comissão Permanente
de Licitações, Matérias e Serviços fls. 298, parecer da
Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 182 a 185
e da Controladoria Geral do Município as fls. 300. Em
38 de Maio de 2019.
ODAIR DA CUNHA ALEIDA
Secretario Municipal de Projetos, Captação de Recursos e Convênios.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e leve ao
fogo por 20 minutos.
Após colocar no
prato, regue com
um fio de azeite extravirgem.

PORTARIA Nº 156/GDP/PREVIDE/2019 DE 05 DE
JUNHO DE 2019
Excluir da PORTARIA Nº 155/GDP/PREVIDE/2019 DE
03 DE JUNHO DE 2019 a seguinte matrícula:
a) 60472-2018.
PORTARIA Nº 157/GDP/PREVIDE/2019 DE 05 DE
JUNHO DE 2019.
Excluir da PORTARIA Nº 154/GDP/PREVIDE/2019 as
seguintes matrículas:

a) 60427/2018; 60479/2019; 60465/2019; 60466/2019. proventos e de forma vitalícia, sendo: R$ 1.356,25 (mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centaPORTARIA Nº 158/GDP/PREVIDE/2019, DE 05 DE JU- vos), a título de vencimento base do cargo e R$ 406,88
(quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos),
NHO DE 2019.
“Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão Por correspondentes à 30% (trinta por cento) de adicional
de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei MuniciMorte a ANGELO FRANCISCO CORRÊA FILHO”
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos pal 003, de 08/01/1993), conforme contido no Processo
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVIDE n° 2018/00827 e PMBR 04/6006/2018. Esta
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas portaria entrará em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a contar de 19 de outubro de
atribuições legais,
2018.
							
		
RESOLVE:
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a AN- PORTARIA Nº 162/GDP/PREVIDE2019, DE 05 DE JUGELO FRANCISCO CORRÊA FILHO, na condição de NHO DE 2019.
viúvo da servidora MARIZA DA SILVA CORRÊA, matrícu- “Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão Por
la 10/05.799, aposentada em 12 de fevereiro de 2015, Morte a ROSIMERE CARMO DA SILVA”
falecida em 13/05/2019, com fundamento no art. 40, § O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos
7º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Servidores Públicos do Município de Belford Roxo EC nº 41/2003 c/c art. 73, II, art.74, I, e art. 75, §3º, IV, PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
“b”, 6 da Lei Complementar nº 083/2006, com proventos atribuições legais,
mensais e integrais no valor de R$ 2.577,55 (dois mil, 							
quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco 			
RESOLVE:
centavos), à razão de 100% do valor dos proventos e CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a ROde forma vitalícia, sendo: R$ 1.982,73 (mil, novecentos SIMERE CARMO DA SILVA, na condição de viúva
e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), a título do servidor PAULO ROBERTO DA SILVA, matrícula
de vencimento base do cargo (Lei nº 723/1998) e R$ 10/019.802, admitido em 28/06/2000, no cargo efetivo
594,82 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e de Pintor de Parede, falecido em 14/10/2018, com fundois centavos), correspondentes à 30% (trinta e cinco damento no art. 40, § 7º, II, da Constituição Federal,
por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 73, II,
(art. 67, da LC 014/1997), conforme contido no Proces- art.74, I, e art. 75, §3º, IV, “b”, 6 da Lei Complemenso PREVIDE n° 00381/2019. Esta portaria entrará em tar nº 083/2006, com proventos mensais e integrais
vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efei- no valor de 1.896,70 (mil, oitocentos e noventa e seis
tos a contar de 13 de maio de 2019.
reais e setenta centavos), à razão de 100% do valor
			
dos proventos e de forma vitalícia, sendo: R$ 1.459,00
PORTARIA Nº159/GDP/PREVIDE/2019, DE 05 DE JU- (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), a título de
NHO DE 2019.
vencimento base do cargo (LC 129/2012) e R$ 437,70
“Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão Por (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta centavos),
Morte a LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA”
correspondentes à 30% (trinta por cento) de adicional
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei MuniciServidores Públicos do Município de Belford Roxo - pal 003, de 08/01/1993), conforme contido no Processo
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas PREVIDE n° 2018/00814 e PMBR 04/5787/2018. Esta
atribuições legais,
portaria entrará em vigor na data da sua publicação,
							
retroagindo seus efeitos a contar de 14 de outubro de
			
RESOLVE: 2018.
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, na condição de viúva PORTARIA Nº 163/GDP/PREVIDE/2019, 05 DE JUdo ex-servidor JAIRO GOMES DE OLIVEIRA, matrícula NHO DE 2019.
nº 10/019.542, aposentado compulsoriamente através “Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão Por
da Portaria nº 1573/2012 de 12/11/2012, publicada em Morte a TANIA DA SILVA DE ARAUJO DE OLIVEIRA”
13/11/2012, tendo falecido em 30/11/2018, com funda- O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos
mento no art. 40, § 7º, II, da Constituição Federal, com Servidores Públicos do Município de Belford Roxo redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 73, II, da Lei PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
Complementar nº 083/2006, com proventos mensais e atribuições legais,
integrais no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquen- 							
ta e quatro reais), à razão de 100% do valor dos proven- 			
RESOLVE:
tos e de forma vitalícia, conforme contido no Processo CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a TANIA
PREVIDE n° 2018/00938. Esta portaria entrará em vi- DA SILVA DE ARAUJO DE OLIVEIRA, na condição de
gor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos viúva do servidor VALDIR VIDAL DE OLIVEIRA, matría partir de 30 de novembro de 2018.
cula 10/018.347, efetivo no cargo de Coveiro, admitido em 24/05/2000, através da Portaria nº 1168/GP, de
PORTARIA Nº 160/GDP/PREVIDE/2019, DE 05 DE 04/06/2000, publicada em 05/06/2000, tendo falecido
JUNHO DE 2019.
em 16/05/2018, com fundamento no art. 40, § 7º, II,
“Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão Por da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº
Morte a MARIA ALICE REPOSSI PEREIRA”
41/2003 c/c art. 73, II, art.74, I, e art. 75, §3º, IV, “b”,
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 6 da Lei Complementar nº 083/2006, com proventos
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - mensais e integrais na quantia de R$ 1.695,31 (um
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um
atribuições legais,
centavos), à razão de 100% do valor dos proventos e
							
de forma vitalícia, sendo: R$ 1.356,25 (um mil, trezen			
RESOLVE: tos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos),
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a MA- a título de vencimento base do cargo (LC 129/2012) e
RIA ALICE REPOSSI PEREIRA, na condição de espo- R$ 339,06 (trezentos e trinta e nove reais e seis centasa do servidor ADILSON PEREIRA DA SILVA, matrícula vos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento)
10/07592, aposentado em 14 de dezembro de 2016, de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 67 da LC
falecido em 21/10/2018, com fundamento no art. 40, § 014/1997), conforme contido no Processo PREVIDE nº
7º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela 2018/00891 e PMBR 04/6239/2018. Esta portaria entraEC nº 41/2003 c/c art. 73, II, art.74, I, e art. 75, §3º, rá em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus
IV, “b”, 6 da Lei Complementar nº 083/2006, com pro- efeitos a contar de 23 de novembro de 2018.
ventos mensais e integrais no valor de R$ 10.165,73
(dez mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três PORTARIA Nº164/GDP/PREVIDE/2019, DE 05 DE JUcentavos), conforme contido no Processo PREVIDE n° NHO DE 2019.
2018/00840. Esta portaria entrará em vigor na data da “Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão Por
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 21 Morte a VILMA DOS SANTOS SOUZA”
de outubro de 2018.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos
		
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo PORTARIA Nº 161/GDP/PREVIDE/2019, 05 DE JU- PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
NHO DE 2019.
atribuições legais,
“Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão 							
Por Morte a MARIA HELENA RODRIGUES FAUSTINO 			
RESOLVE:
MARTINS”
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a VILO Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos MA DOS SANTOS SOUZA, na condição de esposa do
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - servidor AMAURY DE SOUZA, matrícula 10/020.238,
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas aposentado em 14 de março de 2013, falecido em
atribuições legais,
09/04/2019, com fundamento no art. 40,
§ 7º,
							
I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC
			
RESOLVE: nº 41/2003 c/c art. 73, II, art.74, I, e art. 75, §3º, IV, “b”, 6
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a MARIA da Lei Complementar nº 083/2006, com proventos menHELENA RODRIGUES FAUSTINO MARTINS, na con- sais e integrais no valor de R$ 998,00, conforme contido
dição de esposa do servidor ORLANDO MARTINS, ma- no Processo PREVIDE n° 00345/2019. Esta portaria
trícula 10/018.258, admitido em 24/05/2000, no cargo entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
efetivo de Trabalhador Braçal, falecido em 19/10/2018, seus efeitos a contar de 09 de abril de 2019.
com fundamento no art. 40, § 7º, II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art.
73, II, art.74, I, e art. 75, §3º, IV, “b”, 6 da Lei Complementar nº 083/2006, com proventos mensais e integrais
Pedro Paulo da Silveira
no valor de 1.763,13 (mil, setecentos e sessenta e três
Diretor Presidente
reais e treze centavos), à razão de 100% do valor dos
Mat. 60/362-2017
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circuito baixada

Iguaçuano é Ouro na Copa Black
Bear de Jiu-Jitsu e quer mais
Rafa não conseguiu segurar a emoção quando foi anunciado vencedor de sua categoria

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

D

ia 19 de maio
foi dia de
muita competição no tatame
e emoções intensas
nas arquibancadas do
ginásio de esportes
do Iguaçu Basquete Clube (IBC), que
fica na Rua Doutor
Arinos de Oliveira,
85, próximo ao IESA
(Colégio das Irmãs),
em Nova Iguaçu.
A 2ª Copa Black
Bear de Jiu-Jitsu,
com dezenas de atletas inscritos, começou às 8 da manhã e
só parou quase no fim
da tarde, quando os
últimos ganhadores,
por equipes e individuais, foram conhecidos e premiados.
A Copa valeu pelo
Circuito Baixada de
Jiu-Jitsu integrante
da 2ª Etapa do Campeonato Estadual da
modalidade.
Morador de Nova
Iguaçu, Rafael Bar-

ros Monteiro, de 17
anos, competiu na
categoria peso pluma
adulto e levou a medalha de ouro para
casa.
Ele falou ao HORA
H sobre a emoção de
ser o campeão em sua
categoria. “Quando
me anunciaram para
subir e ocupar a posição número 1 do pódio, a emoção tomou
conta. Foi demais
essa conquista, que
ofereço à minha família e, especialmente, a
meu treinador, mestre
Alan Araújo. Valeu,
professor!”,
vibrou
Rafa, como é conhecido entre a tribo da
academia onde treina, a Cross Iron Box,
no bairro da Luz, em
Nova Iguaçu.
O jovem atleta não
sabe ainda quando
será a próxima luta,
mas afirmou: “Estou
treinando pesado para
subir ao pódio e ocupar a posição número
um, mais uma vez”,
finalizou.

Divulgação

O campeão Rafael Barros Monteiro exibe orgulhoso a medalha de ouro, ao lado de seu técnico, mestre Alan Araújo, faixa-preta 4º grau

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

