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Bruno Nunes puxa
Caravana da Cultura
em Belford Roxo
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CRUELDADE

Adolescente de
16 anos é morto
a tiros e facadas

O corpo do jovem foi encontrado às margens de um rio. Estado
em que ficou o cadáver, todo retalhado, chocou até os médicos
legistas do Instituto Médico Legal (IML).
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Defensores
‘verdes’ são
homenageados
em Nova Iguaçu
6

Belford Roxo
leva idosos
para os pés do
Cristo Redentor
3

Cadáver é
achado no
rio Gandu em
Nova Iguaçu
7

3ª idade vai
dançar em
arena na
Pavuna
2
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A PM informou que Edvandro e Lucas foram presos com moto roubada e por suspeita de promover onda de assalto em Nova Iguaçu

PM engaiola gansos no flagra
7

Somando forças

Nessa parceria
política quem
ganha é o povo
de Nova Iguaçu

O parlamentar mais votado da Baixada Fluminense
nas últimas eleições, com 8.980 votos, o vereador Maurício Morais comemora hoje mais um ano de vida oferecendo um presentão para população. Indicação de
importante obra foi atendida pelo prefeito Rogério Lisboa, que se comprometeu a abrir processo licitatório.
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Ex-prefeito
preso por
corrupção
volta à Alerj

Bolsonaro quer
unificar moeda
entre Brasil
e Argentina
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Primeira-dama
‘mala’ deixa
prefeito ‘maluco’
em sua gestão
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Covarde que
matou patrão
a facadas se
entrega na DP

Duque quer arrancar
três pontos do Serra
em Cardoso Moreira
12
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Sambista dos bons, botafoguense até morrer, e
amigo dos amigos, o compositor do Império da Uva,
Xavier, de Comendador
Soares, bairro de Nova
Iguaçu, está sempre de
bem com a vida e cantarolando uma de suas inúmeras composições autorais.
Aquele Abraço, irmão!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Caravana da Cultura no bairro Sargento Roncalli

‘Faz o Som’ em
Vilar dos Teles

Shirley Silva

Divulgação/PMBR

Agora, os sábados
têm o melhor do pagode, samba de raiz
e samba romântico
com o grupo Faz
o Som (foto), no
Bar & Restaurante ‘VITAGE 166’,
em Vilar dos Teles.
O point fica na Rua
Havaiana, 166. O
show começa sempre à meia-noite e
a entrada é franca.
“Vale a pena conferir a apresentação
dessa rapaziada que
está
conquistando
espaço e estourando
com sua música de
trabalho ‘Não Vai
Rolar’, bem tocada
nas rádios”, recomenda Jaguar, produtor cultural e fã do
grupo.

Secretário Bruno Nunes ministrou palestra sobre superação e outros temas
A Secretaria de Cultura
de Belford Roxo realizou,
ontem, sexta (7), no CAIC
Dona Darcy Vargas, no Sargento Roncalli, mais uma
edição do projeto Caravana
da Cultura. O evento contou
com a participação de 320

alunos. Durante a Caravana,
os alunos interagiram nas
apresentações de capoeira
com o mestre Monstrinho,
além de participarem dos
números de dança, show
sertanejo com o cantor
William Reis. O DJ Brayan

animou o evento, que teve
também a exposição de quadros da artista plástica Geovana Calisto.
O secretário Bruno Nunes ministrou palestra sobre superação. “A visão de
mundo que nós temos é do

tamanho de nosso conhecimento. Cultura e arte têm o
poder de aumentar nossa interpretação do mundo”, disse Nunes, destacando que
os alunos que participaram
da Caravana da Cultura são
de escolas públicas.

A
primeira-dama
do Sarau Prata, Prosa
e Poesia, Shirley Silva (foto), convida para
mais uma edição do
evento, neste sábado
(8), às 19h, na Praça do
Barrinho, bairro da Prata, Nova Iguaçu. Segundo ela, a homenagem
aos namorados está imperdível e o forró será
atração forte.
“Bora lá, passar a
noite com o Prata e Prosa?!”, conclama Shirley.

Quem dança seus males espanta na Pavuna
Divulgação

Jota Carvalho

D

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

ançar é cuidar
do corpo e da
alma,
com
graça, e a Arena Carioca Jovelina Pérola
Negra, na Pavuna,
nasceu para bailar.
Desde sua inauguração oferece oficinas
gratuitas e realiza
periodicamente bailes que são um sucesso na região, especialmente com o
público da Terceira
Idade. Hoje, sábado
(8), a partir das 19h,
acontece o “Baile da
Pérola”, o terceiro do
ano, com banda ao
vivo, bebidas e petiscos. A entrada é
franca!
O baile foi uma
evolução natural das
oficinas. As aulas
chegaram em um nível que não só exigia
novos passos, mas
também um encontro
mensal, onde pudessem praticar, se divertir e convidar os
amigos de fora. Muitas histórias de amor
e amizade surgiram
e, além de exercício

Whatsapp

Prefeito ia bem até mulher entrar na gestão
Aquele ex-prefeito da cidade mais conhecida da Baixada até que começou bem sua
gestão. E foi bem até que sua mulher resolveu deixar de pilotar fogão e bater roupa no
tanque – máquina de lavar não era para qualquer mortal.

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

Entrou de sola no maridão político

Arena Carioca da Pavuna realiza “Baile da Pérola” neste sábado (8), com entrada franca

e diversão, a dança
funcionou como terapia para muitos frequentadores. Como
Paula Oliveira, de 51
anos, que se livrou
de uma depressão
profunda.
“Chorava, me isolava e não
queria ver ninguém.
O médico me disse
que suspenderia meu
remédio e pediu que
procurasse atividades
que gostasse. Eu disse: ‘Doutor, eu gosto
de dançar’. Me ins-

crevi na Arena e aumentei minha qualidade vida e o círculo
de amigos. Os bailes
e oficinas já ajudaram muitas pessoas.
A gente vive feliz, de
bom humor”, conta a
moradora da Pavuna.
Francisco Eduardo José da Silva, de
53 anos, passou por
um processo parecido. “Antes eu não
tinha tranquilidade,
me estressava no trabalho, era inibido.

Com a dança de salão da Arena Jovelina
consegui me livrar
da depressão. Aqui
fiz novas amizades e
interajo com pessoas
de todas idades”, relata o hoje nada tímido, Francisco.
Milagres da dança.
Local: Arena Carioca Jovelina Pérola
Negra – Praça Ênio
s/n, Pavuna. Informações: 2886-3889
ou arenajovelina.cultura@gmail.com

Depois de contratar empregada e um
‘mordomo de 24 anos’ para cuidar do novo
casarão, a dona encrenca resolveu assumir
a posição de primeira-dama. E entrou de
sola no maridão pacato e simpático ao bom
papo para resolver as coisas. “Você é muito frouxo com os funcionários. Seja mais
enérgico, homem”, aconselhava a mulher.
****************************************

Primeira-dama mala e filho 24 polegadas

Além da mala que carregava no casamento, Sua Excelência ainda tinha, de quebra, um
filho (que batia na madeira quando lhe ofereciam mulher) e era o retrato da mãe. Nos ataques histéricos, o filho do homem faltava pouco subir na mesa, mas era perverso com seus
colegas de trabalho. Hoje, o casal vive lá em
cima, e ‘Seu Flor’, o filho mora com o marido
em algum lugar do País.
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Presente para população iguaçuana

Festa pela vida e muito trabalho
Vereador mais votado da Baixada em 2016, Maurício Moraes comemora mais um
ano de vida com conquista importante para os moradores do bairro Santa Eugênia

Divulgação

Trecho do rio Botas que será revitalizado graças ao trabalho de Maurício Moraes em atender as reivindicações dos moradores do bairro Santa Eugênia

Antonio Carlos
horahmunicpios@gmail.com

O

parlamentar mais
votado da Baixada Fluminense
nas últimas eleições, com
8.980 votos, o vereador
Maurício Morais come-

mora hoje mais um ano de
vida oferecendo um presentão para população.
O político, que está no
seu quinto mandato na
vereança iguaçuana, está
muito perto de concretizar um sonho bastante
antigo da população,
principalmente dos mo-

radores de Santa Eugênia, que é a implantação
de galerias no trecho do
Rio Botas, às margens
da Rua General Rondon.
Recentemente, o vereador protocolou essa indicação parlamentar junto
ao prefeito Rogério Lisboa, que se comprome-

Idosos do Projeto Mais Cultura
fazem tour no Cristo Redentor

divulgação

teu a atender e que em a implementação de
breve as obras entrarão uma área de lazer, com
em processo licitatório. quiosques e academia
para terceira idade.
Revitalização “Há mais de 20 anos
lutamos para que a preda região
Além do saneamen- feitura realize essa interto, a proposta de Mau- venção que irá beneficiar
rício, prevê a revitali- milhares de famílias. Eszação da região, com tamos bastante confian-

tes e acreditamos que
muito em breve essas
obras serão iniciadas.
Como
representante
do povo, já agradeço ao
prefeito Rogério Lisboa
pela sensibilidade de reconhecer a necessidade
desse trabalho.”, declarou Morais.

Belford Roxo recebe a
última etapa de festival

Reprodução

Animada, a turma curtiu o passeio ao Cristo Redentor mesmo com o tempo nublado
Disposição sobrou para o
grupo de 45 homens e mulheres da terceira idade que
faz parte do Programa Mais
Cultura ao Idoso, desenvolvido através da Subsecretaria Municipal do Idoso de
Belford Roxo. A turma embarcou num confortável ônibus fretado pela Prefeitura e
foi passear no Cristo Redentor, um dos principais pontos
turísticos do Rio de Janeiro.
O mau tempo, nublado e
frio, não ofuscou o sonho da
dona Maria Rosa Pereira dos
Santos, que no auge dos seus
90 anos, não hesitou em usar
a sua melhor roupa e o brilho discreto do batom para o
evento. “Realizei o meu sonho”, assegurou ela que não
perde um passeio.
Segundo o Secretário adjunto, André de Oliveira, o

Feijão, os passeios são gratuitos e acontecem periodicamente. “É gratificante poder oferecer oportunidade a
esse grupo de fazer turismo e
conhecer pontos importantes
do nosso Estado”, disse. Feijão destacou também que os
passeios são variados. “Eles
já foram ao Teatro João Caetano, no Circo do ator Marcos Frota e fizeram até trilha
na Urca. Buscamos sempre
divertimentos
saudáveis.
Agradeço à amiga Vivian
Soares Costa e à toda equipe”, afirmou.
“Ah estou muito feliz de
ter ido a um lugar tão lindo
e importante como o Cristo
Redentor e sem pagar nada”,
festejou a viúva Marilene
Mello de 70 anos de idade.
Além do lazer, o passeio
também serviu para o casal

Maria Enedite, 75 e Edson
da Rocha, 77 como uma
nova lua de mel e um bom
motivo para festejar. Eles
completaram 55 anos de
casados no primeiro dia do
mês. “Criamos nossos três
filhos, já temos nosso neto e
agora passeamos. Hoje, festejamos também nesse pelo
lugar”, disse.
Para ingressar no grupo,
basta ter idade acima de 65
anos e comparecer à sede do
Centro de Reabilitação. De
segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas e se inscrever. O
endereço é Rua Emídio Vicente, 95, Bairro das Graças.
“Uma rua antes da Faculdade de Belford Roxo (Fabel).
É importante levar comprovante de residência e documento de identidade”, avisa
Feijão.

Artistas, grupos e coletivos participam de um dia de atividades gratuitas com muita arte
Belford Roxo é o último
município da Baixada a receber o festival de intercâmbio cultural ‘Se Essa Praça
Fosse Minha’ que acontece
amanhã na praça do Xavante, a partir das 11h. Artistas,
grupos e coletivos participam de um dia de atividades
gratuitas com muita música,
dança, contação de história,
teatro, exposição e palhaçaria ao ar livre para todos. O
projeto multimídia retomou
sua temporada na região no
último mês de abril tendo
sido Nova Iguaçu o primeiro
município a sediar o evento,
seguido de Mesquita, São
João de Meriti e Seropédica,
respectivamente. O projeto conclui sua última etapa
em Belford Roxo integrando arte e comunidade com

atividades de lazer e cultura
num total de cinco espaços
abertos na Baixada.
Além do espetáculo que
leva o nome do festival,
a praça também recebe a
FeirArt de Bel e seus artesanatos, apresentações de
dança, música para todos os
gostos com o melhor do Hip
Hop com Rappers, B-boys,
DJ, graffit, o som autoral e
cheio de brasilidade da Banda Gente, palhaçaria para
crianças de todas as idades
e a exposição da fotógrafa Carine Felgueiras com
registros da cidade. Para o
produtor local Rodrigo Caetano, além da interação artística, é essencial a volta da
ocupação dos espaços públicos com atividades culturais
acessíveis. “É importante

termos mais ações desse tipo
nas praças da cidade. Passei
minha infância e adolescência frequentando a Praça do
Xavante e é um prazer enorme fazer parte desse projeto
que propõe dar destaque aos
artistas da cidade”, conclui.
A iniciativa é da Trupe de
Lá TAG, grupo de teatro de
Marechal Hermes, subúrbio
do Rio de Janeiro, que há 5
anos realiza atividades artísticas em bairros da Zona
Norte da cidade. Agora, patrocinado pela CCR Nova
Dutra, contemplado pelo 3°
edital Instituto CCR de projetos culturais, o ‘’Se Essa
Praça Fosse Minha’’ chega
à Baixada e oferece a oportunidade para mais pessoas
conhecerem os talentos da
região.
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Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
leva o projeto de combate à violência de gênero para a sede do Degase, na Ilha do Governador. O programa Empoderadas dá às
mulheres consciência das situações de risco
e como sair delas, além de ensinar a fundo
seus direitos.

Um tiro atingiu uma ambulância do Corpo de Bombeiros, em Niterói, enquanto uma
equipe tentava socorrer um baleado, na Estrada Alarico de Souza, em Santa Rosa. Bandidos atiraram no para-brisa do veículo. A bala
entrou e atingiu a lateral do carro. Ninguém
se feriu.

Debate I

Reprodução/G1

Alarmante III

Na próxima terça-feira,
a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados debate
a perseguição e a violência
contra defensores de direitos humanos no Brasil. O
evento atende a requerimento dos deputados Frei Anastacio Ribeiro (PT-PB) e Maria do Rosário (PT-RS).

O deputado Frei Anastacio explica que “nos últimos meses, a violência
contra pessoas que defendem os Direitos Humanos
tem arrefecido em números alarmantes. Há poucos
dias, completou-se um ano
do assassinato de Marielle
Franco, vereadora e defensora dos direitos humanos
do Rio.

Violações II

Reconstrução

De acordo com informações da organização
Anistia Internacional, o
Brasil lidera em número de
assassinatos e violações de
direitos de grupos LGBT,
populações tradicionais e
camponesas, da segurança
pública e, também, militantes e defensores de direitos humanos.

A Assembleia Legislativa do RJ aprovou, em
segunda discussão, o projeto de lei da deputada Tia
Ju (PRB), que determina
para pacientes que sofrerem a mastectomia a realização imediata da cirurgia
de reconstrução de mama,
incluindo a micropigmentação das auréolas e mamilos.

‘Macarronada’ de fio servida por telefonia
Poluição visual nas ruas do bairro Paiol, em Nilópolis. Quem
passa pela Rua João Diez de Lima, próximo ao nº 325,se depara
com essa imagem: um emaranhado de fios da empresa que distribui serviços de telefonia e internet para a região. A referida empresa, aliás, é alvo de reclamações da parte dos clientes, cada vez
mais insatisfeitos com o atendimento prestado. Essa bagunça de
fios enrolados, alem de trazer transtornos, é feito esteticamente.

DIRETO AO PONTO

Moeda única para Brasil e Argentina: esse é o caminho?

A proposta é estapafúrdia e perigosa e já tem
gente torcendo o nariz.
A proposta de criação
de uma moeda unificada
para Brasil e Argentina
defendida pelo presidente Jaiir Bolsonaro e
compartilhada com o co-

lega argentino Mauricio
Macri, foi criticada pelo
presidente da Câmara,
Rodrigo Maia. O temor
dele, e acredito que de
todos os brasileiros, é de
uma possível desvalorização da moeda brasileira. Esse não é o mo-

mento para sonhar, uma
vez que o Brasil tem 13
milhões de desempregados e tenta pavimentar o
caminho da retomada do
crescimento.
Logo como quem o
país quer unir forças. A
Argentina, cuja inflação

segue em ascensão, atingindo 4,7% em março,
e acúmulo de 11,8% no
primeiro trimestre, número que complica a reeleição do liberal Macri,
atingido por uma crise
econômica que não arrefece.

Reprodução/Elizeu Pires

Ex-prefeito promete
“honra e lealdade”
Preso em novembro
de 2018 sob a acusação de comandar um
suposto esquema de
corrupção, com fraude
em processos licitatórios no município de
Silva Jardim, o qual
governou entre janeiro
de 2013 a março do ano
passado, o ex-prefeito
Wanderson
Gimenes
Alexandre, o Ander-

son Alexandre (foto),
só poderá voltar a ser
preso agora no âmbito
dos processos aos quais
responde a de eventuais
novas ações judiciais,
se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
autorizar. Ele está investido do mandato de
deputado desde a última quinta-feira, quando
foi empossado.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Ação em Queimados

Governo foca no descarte
correto de resíduos em 2019

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade adotou o conceito como uma prática de política pública
Reprodução/Governo do estado

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

D

esde janeiro deste ano, a
Secretaria de Estado do
Ambiente ganhou um importante acréscimo ao nome: Secretaria de Estado do Ambiente
e Sustentabilidade. Mais do que
um complemento, a pasta adotou
o conceito como uma prática de
política pública. “A sustentabilidade traz uma outra estratégia de
ação para a secretaria. Estamos
agindo em três pilares - ambiental, social e econômico - que vão
pautar todo o plano de ação da
pasta”, explicou a secretária do
Ambiente e Sustentabilidade,
Ana Lúcia Santoro, ao ressaltar
que a inauguração do Espaço
Convivência Sustentável (ECoS),
na Lagoa Rodrigo de Freitas, no
Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), foi um marco para a
introdução e a disseminação das

práticas sustentáveis no Rio de
Janeiro.
Segundo Santoro, é a primeira
vez que a secretaria tem um núcleo de educação ambiental, que
também é uma das funções do
ECoS. No espaço, os visitantes
podem conhecer uma mostra sobre resíduos, tema prioritário na
agenda da Seas para esse ano.
O ECoS visa promover a conscientização e o engajamento da
sociedade sobre temas relevantes
para o desenvolvimento sustentável, bem como pretende estimular o diálogo da população com a
Secretaria do Ambiente e outros
órgãos estaduais. Além disso, o
equipamento colocará em prática
a contínua proposta de incentivar
a Educação Ambiental. Grupos
escolares, semanalmente, serão
recebidos para conhecerem a exposição e realizarem atividades
diferenciadas. Até o momento, 18
escolas já estão agendadas.

Início da gestão
Por meio do Programa FINS
(Foco e Inovação Seas), a pasta elegeu, para o ano de 2019, o
resíduo como tema prioritário.
Todo subproduto das atividades,
como esgoto e lixo urbano, é considerado um resíduo. Outra meta
da secretaria foi a desburocratização e a melhora dos processos.
Estratégico para o Programa
de Saneamento dos Municípios
do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), executado pela
Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, o Trecho 1 do Tronco
Coletor Cidade Nova foi inaugurado em abril deste ano. Os 3,8
quilômetros do coletor passaram
a redirecionar cerca de 350 litros
de esgoto por segundo para a Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) Alegria, que, anteriormente, eram lançados no Canal do
Mangue.

Visitantes podem conhecer mostra sobre resíduos, tema na agenda da Seas

MUNDO

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Rua em péssimo estado de conservação em Nilópolis

Reprodução/Facebook

Olha só a situação da
Rua Vicente Celestino,
em frente ao nº 590. O
asfalto está cedendo por
causa da falta de manutenção. Um buraco
enorme já se formou
na pista, complicando a
vida de motoristas que
trafegam pela região.
De acordo com os moradores, o problema existe
há muitos meses e piorou nas últimas semanas
porque o trecho não foi

interditado. O buraco
atrapalha o trânsito de
veículos, que é intenso
na região, e provoca
transtornos para pedestres e ciclistas por
causa dos riscos de
acidentes que sao uma
constante. Um morador postou a imagem
na página do facebook
‘Amigos de Nilópolis’
e fez um apelo à Prefeitura para resolver o
problema.

Bolsonaro quer
moeda única
BRASÍLIA - O governo
quer uma moeda única para
toda a América do Sul. A afirmação foi feita ontem pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro. A proposta foi
apresentada ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
Segundo ele, a ideia é começar pelo Brasil e Argentina,
que são os maiores países sul-americanos, e depois expandi-la para outras nações, se
elas desejarem. “Uma família
começa com duas pessoas. A
ideia foi lançada na Argentina.
O que ouvi o Paulo Guedes
dizer é que ele gostaria que
outros países se preocupassem com isso e quem sabe fazer uma moeda única aqui na
América do Sul”.
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Preparação

Alisson e Firmino treinam pela
primeira vez na Seleção Brasileira
Amistoso com os hondurenhos será este domingo no Beira-Rio
Lucas Figueiredo/CBF

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Brasil iniciou
a
preparação
para o jogo com
Honduras na tarde de
sexta-feira (7). No CT
do Grêmio, apenas os
reservas da partida com
o Catar foram a campo,
com o reforço de Alisson e Roberto Firmino,
que se apresentaram na
quinta-feira e realizaram o primeiro treino
pela Seleção Brasileira.
Fagner, sofrendo com
dores musculares, ficou
na academia junto com
o restante do grupo.
Enquanto os jogadores que iniciaram a
partida contra o Catar
faziam trabalhos regenerativos, os suplentes
foram para o gramado
realizar uma atividade
de campo reduzido para
aprimorar a troca de
passes e a movimentação na construção ofensiva. O treino contou
com a presença de jovens do Internacional,
chamados para integrar
os treinamentos de Tite
durante a período em
que a equipe ficará em
Porto Alegre.
Alisson e Roberto
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Firmino reforçaram as
atividades dos reservas.
A dupla se apresentou
à Seleção Brasileira
na última quinta-feira,
já na capital gaúcha, e
trabalharam com o time
pela primeira vez após
a conquista da Liga dos
Campeões com a camisa do Liverpool, no dia
1º de junho.
O lateral-direito Fag-

ner, que se recupera de
dores na coxa esquerda,
também realizou exercícios com o restante
do grupo na academia.
O jogador desfalcou o
Corinthians na partida
da última terça-feira,
contra Flamengo, pela
Copa do Brasil, e não
treinou na terça-feira.
O atleta está sendo observado de perto pelo

Miguel assina primeiro contrato
profissional com o Fluminense

médico Rodrigo Lasmar, fez trabalhos fisioterapêuticos nesta
sexta-feira e chegou a
trocar passes com alguns companheiros no
campo, mas ainda não
foi liberado para treinar.
O Brasil encerra
a preparação para o
amistoso com Honduras neste sábado, quan-

do fará atividade aberta
à torcida no Beira-Rio.
A CBF, inclusive, disponibilizou 10 mil entradas. No mesmo dia,
Willian,
convocado
para a vaga do contundido Neymar, se apresentará e pode reforçar
o treinamento, completando todo o grupo
convocado.
O confronto com

os hondurenhos está
marcado para este domingo, ás 16 horas,
no Beira-Rio. A estreia brasileira na Copa
América acontece na
próxima sexta-feira, às
21h30, no Morumbi,
diante da Bolívia. Além
dos bolivianos, a equipe de Tite encara Peru e
Venezuela pelo Grupo
A.

Estilo de trabalho de Marcelo Salles
agrada aos jogadores do Flamengo
Alexandre Vidal/CRF

Mailson Santana/FFC

Treinador interino seguirá no comando até a chegada o português Jorge Jesus
Aos 16 anos, promessa de Xerém que recém-estreou no profissional firmou vínculo até 2022

Ontem, o meia Miguel,
uma das principais promessas de Xerém, assinou seu primeiro contrato
profissional. Integrado ao
time principal, o jogador
fez sua estreia no time de
cima no duelo com o Cruzeiro, na última quarta-feira, e, aos 16 anos e
71 dias, tornou-se o mais
jovem atleta a defender as
cores do Fluminense na
era profissional.
- Estou muito feliz, muito motivado. É o primeiro
grande desafio da minha
carreira. Espero que seja
um sucesso, como sempre
foi. O Fluminense é o clube que me abriu as portas,
que acreditou no meu futebol. Eu sempre darei a
vida por esse clube - afir-

mou o camisa 37 do Fluminense.
O presidente Pedro
Abad comemorou a assinatura de contrato do jovem. Segundo o mandatário tricolor, o novo vínculo
do garoto dá tranquilidade
para o desenvolvimento do
jogador, que vem treinando com o time profissional
desde abril. Para Abad,
este é um momento que
mostra a força de Xerém.
- Xerém é a nossa joia.
Trabalhamos o Miguel
desde pequeno. Agora
chegou a hora em que o jogador pode escolher o que
fazer da vida dele e entendeu que o Fluminense é o
local certo para se desenvolver. É um reconhecimento do nosso trabalho.

É um momento em que ele
começa a ser relacionado,
entrou em campo contra o
Cruzeiro. A confiança nele
é enorme, é um garoto
extremamente promissor.
Cuidamos muito bem dele,
tem uma família estruturada, cabeça boa. Não conseguimos enxergar nada que
vá tirá-lo de um caminho
muito positivo e com muitas conquistas no futebol disse o presidente tricolor.
Miguel foi captado
para Xerém em 2014, aos
10 anos, e estava atuando no sub-17 quando foi
chamado para integrar o
time profissional, há dois
meses. O jovem assinou
contrato de três anos com
o Fluminense, válido até
2022.

O Flamengo aguarda a
chegada do português Jorge Jesus para ter seu técnico para a sequência da
temporada. Enquanto isso
não acontece a equipe vai
sendo dirigida pelo interino Marcelo Salles, que faz
parte da comissão técnica
permanente do Rubro-Negro. E à frente do time
ele conseguiu dois bons
resultados. Estreou batendo o Fortaleza por 2 a 0
pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na terça-feira
passada, veio o triunfo por
1 a 0 sobre o Corinthians,
no Maracanã e de quebra
a vaga nas quartas de final
da Copa do Brasil.
Os bons resultados mostram que o elenco vem
aceitando o trabalho do
interino, que assumiu o
cargo após o pedido de

demissão de Abel Braga.
E os atletas são só elogios
para o novo comandante.
“O Marcelo já vinha nos
auxiliando desde a época
do Abel Braga e por isso
mesmo o trabalho vem
sendo facilitado, pois ele
conhece bem os jogadores
e permite que todos possam se expressar. Tem sido
muito importante”, disse o
zagueiro Rodrigo Caio.
Companheiro de Rodrigo Caio na zaga, Léo
Duarte é outro a elogiar o
treinador interino. “O relacionamento do elenco
com o Marcelo Salles é o
melhor possível. Não poderíamos esperar que ele
mudasse as coisas de uma
hora para outra, pois não é
assim que as coisas funcionam e ele é um profissional bem centrado. Mas já

conseguiu fazer coisas importantes. Antes, o Willian
Arão era quase que um
meia. Agora ele prendeu
mais o Arão e isso foi importante para fortalecer o
setor defensivo. Com certeza pode nos ajudar muito ao longo do ano”, disse
ele.
Ainda com Marcelo Salles no comando da equipe,
o Flamengo volta a campo neste domingo, às 19h,
para medir forças com o
Fluminense no clássico
carioca da oitava rodada
do Campeonato Brasileiro.
O jogo será no Maracanã.
Neste sábado, Marcelo
Salles deverá definir a escalação em treino previsto
para a parte da manhã no
Ninho do Urubu. Em seguida, começa o período
de concentração.
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Memória educacional

Escola Municipal Capela São José
comemora 49 anos em Belford Roxo
Várias atividades artísticas e históricas foram apresentadas

Cláudio Nunes / PMBR

Prefeito Marcinho Bombeiro prestigiou e discursou

Assessoria de Imprensa/
PMBR

A

Escola Municipal Capela São
José, no bairro
Nova Aurora, em Belford Roxo, comemorou
seus 49 anos com uma
grande festa, onde alunos, professores, funcionários, responsáveis e a
comunidade participaram. A programação começou com a leitura do
histórico da escola feita pela aluna do 3º ano,
Ana Beatriz. Em seguida, um agradecimento a
Deus com uma dança “O
maior pintor do mundo”
foi apresentado pelos
alunos do segundo ano.
Depois uma dança e mú-

sica das vogais, também
em braile, do primeiro
ano, apresentação da
música superfantástico
com o segundo ano, uma
paródia da música terremoto (Kevinho e Anitta)
com o nome Nossa Escola feita pelo primeiro
ano também, uma poesia
sobre a escola recitada
por alunos do segundo
ano e dança contemporânea. Além disso, o coral
de alunos deu um show
com a música Sou a escola.
Ao lado de vereadores,
o prefeito em exercício,
Marcinho
Bombeiro,
prestigiou a comemoração de aniversário da Capela São José. “É muito
importante que a escola

esteja adequada para os
alunos. Estamos cada
vez mais avançando na
educação e tenho certeza
de que os estudantes estão sendo bem assistidos,
não só nessa escola, mas
em toda a rede. Pedimos
a participação da família
junto à escola para trabalharmos a educação
das nossas crianças”, finalizou. O secretário de
Educação, Denis Macedo, destacou que a unidade sempre foi um marco
na educação. “A Capela
São José é uma das principais escolas nos índices de aproveitamento
do IDEB, de aprovação
de alunos. É uma alegria
estar comemorando esse
aniversário”, disse o se-

Marcinho Bombeiro, posou ao lado do secretário Denis Macedo, a diretora Nely Cerqueira e professoras
cretário ao lado de sua
adjunta, Eneila Lucas.
A diretora da unidade,
Leny Cerqueira, que trabalha há 15 anos na escola, disse estar orgulhosa em comemorar os 49
anos da Capela São José.
“A educação na nossa unidade tem trazido
muito orgulho para nós.
Sempre participamos de
vários projetos com dedicação e destaque. Amo
estar na educação e ver o
sucesso dos nossos alunos”, ressaltou a diretora. Um dos destaques da
fala da diretora durante o
evento foi a colocação da
aluna do quarto ano, Vitória de Assumpção Correia, 9 anos, no concurso
de fotografia da Secreta-

Homenagem aos que defendem o
meio ambiente em Nova Iguaçu
O vereador Aguinaldo Barboza Peixoto,
Aguinaldo
Camu, em parceria
com a Secretaria de
Meio Ambiente de
Nova Iguaçu, homenageou diversas
personalidades com
o Certificado de Mérito Ambiental em
reconhecimento ao
trabalho que realizam pela conservação, preservação e
recuperação do meio
ambiente. A entrega dos certificados
aconteceu na noite
de quinta-feira (6),
durante sessão solene que contou com
a presença de Fernando Cid, secretário municipal de
Meio Ambiente; do

Divulgação

Histórico
A Escola Municipal
Capela São José, em
Nova Aurora, completou 49 anos no dia 11
de maio. A unidade tem

cerca de 300 alunos do
primeiro ao quinto ano.
Fundada em 1970, a
escola ganhou o nome
de Capela São José em
função de sua origem.
Funcionava inicialmente dentro de um espaço
religioso e atendia o público infantil da região.
Além dos 300 alunos, a
escola conta com cerca
de 40 funcionários. A
Capela São José desenvolve suas atividades
pedagógicas em dois
turnos. Destacando-se a
dinamização de leitura, o
atendimento educacional
especializado e o Programa Mais Alfabetização.
(Edição: Jota Carvalho
/ jota.carvalho@yahoo.
com )

Mesquita registra mais
de 3.300 pedidos de
exames em 17 dias
Rafael Lobo/PMM

No espaço, são agendados procedimentos
de baixa e média complexidade

Após a sessão solene, todos posaram para fotos no plenário da Câmara
comandante do 20º Nova Iguaçu/Mesqui- Iguaçu, entre vários
BPM, tenente-coronel ta, Hilário Franklin; representantes da soJoão Jacques Soa- Hélio Vanderlei, su- ciedade civil e de enres; do presidente da perintendente de Meio tidades ambientais e
1ª subseção da OAB de Ambiente de Nova do mundo acadêmico.

Sessão pelo Dia do Pastor

Na mesma quinta-feira (6) aconteceu
sessão solene em homenagem ao Dia do
Pastor
Evangélico,
cerimônia organizada
pela vereadora Renata
da Telemensagem. Pastores de diversas denominações evangélicas

ria de Meio Ambiente. A
menina faturou o terceiro lugar. “Fiz a foto da
janela da minha cozinha.
Fiquei nervosa na premiação, mas a experiência foi muito boa”, relata a menina. A mãe da
aluna, Ana Beatriz, que
leu o histórico da escola,
abrindo o evento, Elisângela Lopes, 44, aprova o
método da unidade. “O
ensino é muito bom e a
alfabetização muito bem
trabalhada”, disse.

estiveram presentes e
foram homenageados
pela data. Os pastores
Davi Mendes, Paulo
Araújo e Camilo Figueiredo fizeram parte da mesa, ao lado da
vereadora Renata e do
presidente
Felipinho
Ravis (foto).
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Vereadora Renata daTelemensagem organizou a sessão comemorativa

Desde que foi inaugurado
o novo polo central de regulação de Mesquita, no saguão da policlínica municipal, mais de três mil exames
foram agendados ou entraram em fila para regulação.
E isso em apenas dezesseis
dias, já que o espaço começou a funcionar em 20 de
maio. Os números englobam
os atendimentos realizados
não só ali, mas também nos
outros três polos descentralizados de regulação do município de Mesquita. São eles
as clínicas da família Dr.
Jorge Campos, na Coréia,
e Jacutinga, além da UBS
França Leite, que fica na
Chatuba.
De um total de 3.306 exames agendados ou regulados
entre os dias 20 de maio e
5 de junho, 991 foram de
Raio-X e 820 de ultrassonografia. Destaca-se também a
quantidade de eletrocardiogramas registrados: 638 ao

todo. A lista inclui também
procedimentos como densitometrias ósseas, ecocardiogramas, eletroencefalogramas, exames de doppler,
mamografias, tomografias,
colonoscopias e ressonâncias magnéticas.
O novo Polo de Regulação fica na Avenida União
676, em Santa Terezinha.
O setor faz encaminhamento para exames e consultas
dentro e fora do município.
Se o caso é de média e baixa complexidade, o exame é
marcado na mesma hora e o
paciente deixa o setor sabendo onde e quando será feito o
procedimento. Se o caso é de
alta complexidade, o encaminhamento segue para uma
unidade estadual ou federal.
“Quando abre a vaga, nós
entramos em contato com o
paciente e avisamos a data,
hora e local do procedimento”, explica Bruno Salgado,
diretor técnico do Polo.
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Repressão

Verme do tráfico atrás das grades

Marginal é preso por agentes do batalhão de Meriti com farto material
entorpecente e uma granada. Ação aconteceu na comunidade Vila Ruth
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

As ações de repressão
contra o tráfico de drogas
não param na Baixada Fluminense. Na última quinta-feira, agentes do 21º Batalhão de Polícia Militar
(São João de Meriti) prenderam Bruno Lima de Oliveira, de 26 anos, durante
policiamento
ostensivo
para coibir diversos tipos
de crime.
De acordo com a corporação, a prisão aconteceu
na Rua Manoel Avelino
de Souza, comunidade
da Vila Ruth, controlada

por uma facção criminosa. Com o suspeito foram
apreendidos uma granada,
233 pinos de cocaína, 121
trouxinhas de maconha e
51 pedras de crack.
Os policiais militares
informaram que durante
patrulhamento receberam
denúncia de que o gerente
do tráfico de entorpecentes
estaria na comunidade. De
imediato a guarnição procedeu ao endereço informado e conseguiu prender
o marginal, que não reagiu
a abordagem. O registro de
ocorrência foi feito na central de flagrantes da 54ª DP
(Belford Roxo).
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Bruno foi preso durante incursão na comunidade onde ele atua. Entre o material apreendido, uma granada

Dupla suspeita de fazer ‘a limpa’ roda Suspeito de matar patrão se
Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam em flagrante
uma dupla suspeita de praticar
uma onda de assaltos em Vila
de Cava, Nova Iguaçu. Segundo a PM, Edvando dos Santos
Campos, de 22 anos, e Lucas
Pedro de Oliveira, 19, que estavam com uma motocicleta
roubada, possuem antecedentes
criminais por assalto a mão armada, receptação e ameaça.
De acordo com a guarnição,
por volta das 9h da última quinta-feira, os policiais realizavam
patrulhamento na Rua Bernardino de Melo quando tiveram
a atenção voltada para uma
motocicleta sem placa ocupada
pelos suspeitos. Os agentes tentaram fazer a abordagem, mas
a dupla conseguiu fugir. Horas
depois, por volta das 14h os
policiais seguiam em patrulhamento quando surpreenderam
os dois marginais a pé na Rua
Helena. Foi feito um cerco e a
abordagem. Com eles os PMs
localizaram seis celulares, uma
aliança, um relógio e R$ 200.
Fuga da guarnição
Ao ser questionada sobre a
moto em que havia fugido, a
dupla informou aos PMs que
o veículo estava escondido em
um matagal da Estrada Santa Perciliana e o simulacro de
pistola (arma de brinquedo) foi
deixado na casa de Edvandro.
Os agentes, então, foram até a
residência do suspeito apreenderam a ‘arma’ que foi enterrada no terreno do imóvel.
Os criminosos foram encaminhados para a central de
flagrantes da 52ª DP (Nova
Iguaçu). Na unidade descobriu-se que a moto foi roubada na
sexta-feira da semana passada,
conforme registro de roubo na
58ª DP (Posse). Na DP, três
vítimas reconheceram a dupla
como autores dos roubos. Eles
foram indiciados por roubo a
mão armada.
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Suspeito de ter matado o patrão a facadas no Engenho Novo,
na Zona Norte do Rio,
José dos Santos, que estava com a prisão temporária decretada pela
Justiça, se entregou na
21ª DP (Bonsucesso).
Ele prestou depoimento
na Delegacia de Homicídios da capital, respsonsável pelo caso.
Segundo as investigações da DH, o funcionário cometeu o crime após o comerciante
Francisco Bezerra, de
45 anos, ter lhe negado
um aumento salarial.
O crime aconteceu por
volta das 14h30 da última quarta-feira, na
lanchonete da vítima.
Câmeras de segurança
flagraram o momento
em que o suspeito fugiu
do local do crime.
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José estava sendo procurado pela polícía
O Disque-Denúncia e tinha o comércio há
havia lançado um cartaz cinco. A prisão de José
solicitando informações foi decretada a pedido
sobre o paradeiro de José. da DH, no Plantão JudiUma recompensa de R$ ciário, e tem validade de
1 mil pelas informações 30 dias prorrogáveis por
era oferecida. A vítima, outros 30. Ele responderá
que era cearense, mudou- pelo crime de homicídio
-se para o Rio há 29 anos triplamente qualificado.

Cadáver nas águas do Rio Guandu

Edvandro e Lucas com o material apreendido pela PM

Jovem é torturado e morto com tiros e facadas
MARANHÃO - O
adolescente Guilherme
da Costa Lima, de 16
anos, foi brutalmente assassinado com
requintes de crueldade na cidade de Parnarama (MA). Antes
de ser morto o adolescente foi torturado.
O corpo da vítima foi
encontrado na manhã
da última quinta-feira
dentro de um matagal
no bairro Agrovema,
próximo a um riacho.
Guilherme, assassina-

entrega na DP da Zona Norte

Reprodução

O corpo do adolescente Guilherme da Costa
ficou desfigurado após os golpes
do com tiros e facadas, Legal (IML) de Timon.
foi bastante torturado. Não há informações
O corpo que estava des- se a vítima tinha enfigurado foi recolhido volvimento com dropelo Instituto Médico gas ou roubo na região.  

O corpo de um homem não identificado
foi encontrado na tarde
de ontem, nas águas do
Rio Guandu, altura do
Km 39, próximo a ponte
entre Seropédica e Nova
Iguaçu.
O corpo estava completamente nu e boiando
de bruços, dificultando
a identificação visual
da vítima por testemunhas que encontraram
o homem. A Polícia foi
acionada e até o fechamento desta edição não
havia informações sobre
a identidade do corpo.

Reprodução/Whatsapp

Cadáver estava boiando nas águas do Guandu

Suspeito de chefiar quadrilha de
sequestradores é preso na Serra
Um homem, de 27 anos,
suspeito de chefiar uma
quadrilha
especializada
em sequestros foi preso
em Teresópolis, na Região
Serrana do Rio, na manhã
de ontem. A ação foi realizada em conjunto entre a
Delegacia Antissequestro
(DAS), da 110ª Delegacia
de Teresópolis, e o 30º Batalhão de Polícia Militar.
O marginal é apontado

como o autor de dois sequestros relâmpagos que
vinham sendo investigados pela DAS.
Segundo as investigações, o homem é morador
da Comunidade Nova Holanda, na Zona Norte do
Rio, e foi responsável pelos sequestros de um motorista de aplicativo em fevereiro deste ano, além de
uma moradora de Teresó-

polis, em 2017. A Polícia
Civil informou a que não
tem outros detalhes para
divulgar sobre o caso, por
enquanto, nem sobre os
outros suspeitos. A reportagem também entrou em
contato com a Justiça, que
disse que o único processo
com o nome do detido é
por receptação, mas o documento foi arquivado em
2014.
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fESTA NA BAIXADA

Magé chega aos 454 anos e ganha obras
Comemorações serão feitas em três dias com inaugurações, shows e ação social. Programação
termina amanhã com a entrega do Píer da Piedade e o lançamento do programa de Avança Magé
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

D

omingo
o
município de
Magé
estará completando 454
anos, e as comemorações começaram ontem, com inaugurações de obras. Hoje,
por exemplo, será
entregue a Praça da
Capela, na localidade
de Santo Aleixo, uma
área de 800m², com
pista de caminhada,
bancos, mesas e quadra esportiva, tudo
adaptado com acessos
para portadores de necessidades especiais.
Hoje, haverá inaugurações no bairro
Jardim Nazareno, em
Piabetá, enquanto no
domingo será entregue

à população um projeto muito esperado, o
Pier da Piedade, que
vai ser inaugurado às
15h, quando também
será lançado o programa de Avança Magé,
iniciando, segundo o
prefeito Rafael Santos
Souza, Rafael Tubarão, “um cronograma
com 23 obras de saneamento, urbanismo e
revitalização de bairros”.
De acordo com a
programação da Prefeitura, no sábado,
começa com a inauguração das obras de
urbanização da Avenida Nazareno e a construção da Alameda
Professor Jair Carvalho de Souza, além de
ação social e serviços
como atendimento do

THIAGO LOUREIRO/PMQ

Será um cronograma com 23 obras de saneamento, urbanismo e revitalização de bairros
CRAS com orientações sobre documentação e benefícios sociais, como CadÚnico
e Bolsa Família; Vigilância Itinerante; a
Campanha 10 Minutos
Salvam Vidas; aplicação de flúor, orientações sobre saúde bucal
e distribuição de kits;
aferição de pressão ar-

terial e glicose; IST;
Vale Social; balcão de
empregos e serviços
de nutrição. Haverá
também um Espaço
Kids com muitos brinquedos para a diversão
da criançada. Também
haverá uma cerimônia
coletiva de casamento
na Praça da Prefeitura,
com a união oficial de

50 casais.
Desfile
cívico na Simão
da Motta
No domingo a festa começa às 9h com desfile cívico na Avenida Simão da
Motta com alunos das escolas e creches, escolas e
bandas marciais convidadas. Simultaneamente a

ação social com diversos
serviços, como embelezamento gratuito e de saúde
vão tomar conta do Calçadão, e a Praça da Prefeitura vai receber a Exposição de Carros e Animais,
e a Feirinha da Agricultura Familiar e de
Artesanato, das 10h às
13h.

Governador promete repassar recursos Jovens de Queimados se unem por um ‘Mundo Melhor’
para obras da maternidade de Queimados O que faz um sábado per-
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O governador Wilson Witzel afirmou que a unidade terá repasse mensal do estado
Com a inauguração
atrasada há quase um
ano e ainda em obras,
o Hospital Maternidade de Queimados vem
sendo alvo de polêmica desde a desapropriação do prédio, o que
ocorreu há quase quatro anos e ainda não foi
paga e volta a ser notícia: o governador Wilson Witzel, afirmou que
a unidade terá repasse
mensal do estado, que
também pretende ajudar na implantação uma

UTI Neonatal. Apesar
do atraso e de informar
que 90% das obras estão
concluídas, a Secretaria Municipal de Saúde
ainda não sabe quando
voltarão a nascer crianças no município.
De acordo com a Prefeitura, a maternidade
terá 42 leitos de internação, dois centros cirúrgicos, um para parto,
outro para cirurgias eletivas, diversas enfermarias e atenderá todas as
normas de acessibili-

dade, como por exemplo: rampa de acesso
e elevador nos três pavimentos,
operando
com capacidade total
de 500 partos por mês,
além de fazer cirurgias
eletivas como remoção
de miomas, histerectomia (retirada do útero)
e laqueadura com planejamento familiar. A
promessa de ajuda foi
feita pelo governador ao
deputado Max Lemos,
mas Wilson Witzel não
mencionou valores.

Vital Brazil busca parceria para produção de soros na África
Reprodução

A instituição é pioneira no mundo na pesquisa e produção
de soros para picadas de animais peçonhentos no mundo
Vinculado à Secretaria de Estado
de Saúde, o Instituto Vital Brazil está
expandindo suas fronteiras e buscando parcerias estratégicas para estudos
e financiamento de uma fábrica antiveneno na África. Completando 100
anos este mês, a instituição é pioneira
na pesquisa e produção de soros para
picadas de animais peçonhentos no
mundo. De acordo com dados da Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS),
a população do continente africano
sofre mais de 580 mil acidentes por
ano, que deixa cerca de 450 mil pessoas com sequelas e leva mais de 30
mil à morte. Esses números inspiraram o instituto, que planeja atravessar
o oceano com sua expertise.
“A OMS calcula 100 mil óbitos por
picadas de cobras por ano no mundo.

Comparativamente falando, é como
se um boing caísse por dia, sendo que
cerca de 30% desse número vem do
continente africano. A nossa ideia é
reduzir ao máximo este número”,
informa Roberto Pozzan, diretor presidente do Instituto Vital Brazil.
O secretário de estado de Saúde,
Edmar Santos, acredita que o instituto pode ter um papel estratégico internacional. “É uma instituição com um
século de inovação e pioneirismo na
saúde e ciência no Brasil que agora
está oferecendo seus serviços para
o mundo com o intuito principal de
qualquer um que trabalha com Saúde: salvar vidas”, afirma. Sobre o
Instituto - o Instituto Vital Brazil é
uma empresa pública de ciência e
tecnologia do Governo do Estado do
Rio de Janeiro. É um dos 21 laboratórios oficiais brasileiros e um dos quatro produtores de soros hiperimunes
do país.

feito? Ir à praia? Passear com
os amigos? Viajar? Ficar com
a família? Todos estes programas são muito bons, mas o que
move um grupo de jovens de
Queimados é a solidariedade.
E o rolê deste fim de semana já
está marcado. O grupo ‘Mundo Melhor’ vai se reunir mais
uma vez na Praça Nossa Senhora da Conceição, hoje, das
8h às 14h, com o objetivo de
arrecadar roupas e agasalhos
que serão destinados a moradores de rua e instituições de
caridade.
Uma tenda estará na principal praça da cidade para receber os donativos. E não há restrições. O grupo recebe roupas
e agasalhos para crianças, jovens e adultos, afinal, na distribuição, todos os membros da
família são ajudados. O objetivo deste ano é ajudar cerca de
100 famílias a se protegerem
do inverno que se aproxima.
Desde 2015, a ação, sem nenhum cunho religioso ou político, vem fazendo a diferença
no município. No início, com
o nome “Natal Melhor”, os

O grupo de amigos recebe roupas e agasalhos para crianças, jovens e adultos
donativos recolhidos eram entregues para proporcionar uma
ceia natalina para internos em
casa de recuperação e famílias
em situação de vulnerabilidade.
Na primeira edição, foram arrecadados 200 quilos de alimento
não perecíveis, 450 brinquedos,
além de roupas, materiais de
limpeza e R$ 1.500 em espécie. Cerca de 500 crianças e um
Centro de Recuperação foram
beneficiados.
O desejo em ajudar aumentou
e, hoje, os amigos desenvolvem
um projeto muito maior. Já este
ano, o grupo realizou a “Páscoa
Mundo Melhor”, onde arrecadou roupas, alimentos e, é claro,

para serem distribuídos em uma
casa de repouso para idosos do
município de Queimados. Nos
anos anteriores, o projeto realizou eventos esportivos e culturais para sensibilizar a população a abraçarem a causa.
Quem quiser acompanhar o
trabalho do grupo pode acessar
‘Mundo Melhor” nas redes sociais. João Lucas de Lima (22)
é integrante do grupo desde o
início e destacou o objetivo inicial: “ A ideia era juntar amigos
para fazer uma ação social para
ajudar aos mais necessitados.
Hoje, queremos mostrar que
juventude pode fazer coisa boa,
solidariedade”, ressaltou.

Trump corta verba para pesquisas médicas
ESTADOS UNIDOS - Em
anúncio feito ontem, o governo de Donald Trump disse que
vai acabar todos os programas
de pesquisas médicas sobre tecidos retirados de fetos abortados. A medida responde a uma
reivindicação dos grupos contrários ao aborto nos Estados
Unidos, mas coloca em risco
os avanços na luta contra várias
doenças.
O departamento de Saúde
anunciou em um comunicado
que a partir de agora nenhum
pesquisador dos Institutos nacionais de saúde (NIH na sigla
em inglês) poderá trabalhar
sobre testes em tecidos de fetos. “Promover a dignidade da
vida humana da concepção até
a morte natural é uma das primeiras prioridades da administração do presidente Trump”,

Rogelio V. Solis/AP

Mulher segura um cartaz que diz “encare: o aborto mata!”
indicou o departamento, que
equivale ao ministério da Saúde
do país.
O governo informou que não
pretende renovar o contrato de
financiamento público de pesquisas sobre tecidos fetais na
Universidade da Califórnia em
São Francisco (UCSF). O pro-

grama, que contava com um
orçamento de US$ 2 bilhões
por ano, desenvolve testes sobre novos tratamentos contra
o vírus HIV. Os tecidos fetais
também são usados nas pesquisas contra o Mal de Alzheimer,
problemas na medula óssea e
doenças oftalmológicas.
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Prefeitura Municipal de Porto Real

Áries
O ingresso de Vênus em
gêmeos ativa as relações
com parentes e pessoas
do trabalho. É necessário
prestar
atenção
às
expectativas que vem
nutrindo com relação a determinadas
pessoas e ideias. Está insatisfeito com
situações em seu trabalho e rotina.
Também deve dar atenção à saúde.

Touro
O ingresso de Vênus
em
Gêmeos
lhe
proporciona
um
olhar para os seus
rendimentos e ganhos
materiais.
Está
em condições de perceber o que é
melhor para você, mas os aspectos
não são positivos e alertam para a
insatisfação e a baixa autoestima.
Busque identificar o seu valor.

Gêmeos
O ingresso de Vênus
em seu signo lhe
dá destaque e traz
a
necessidade
de
identificar o seu valor,
principalmente
nas
relações familiares. Existem fatores
significativos de desafetos por conta
de ressentimentos e expectativas
depositadas em pessoas muito
próximas.

Câncer

O ingresso de Vênus
em Gêmeos pede
que examine os seus
sentimentos
mais
secretos para avaliar
desafetos geradores de intrigas com
pessoas próximas ou parentes. A
insatisfação é forte e prejudica o seu
emocional. Busque analisar o seu
valor através do autoconhecimento e
da aceitação.

Leão
O ingresso de Vênus em
Gêmeos ativa os projetos
e as relações com os
amigos. É necessário
examinar a forma como
vem lidando com a administração
financeira e se está encaixado com
as atividades em equipe. O céu
alerta para os exageros e possíveis
negligências.

Virgem
O ingresso de Vênus
em Gêmeos ativa as
metas futuras e o setor
profissional. A sua
imagem é destaque,
e você deve prestar
atenção ao quanto está consciente do
seu valor. O cenário pode acentuar
desafetos e dificuldades para se sentir
realizado. Atenção com os afetos e a
forma de lidar com o seu dinheiro.

Libra

O ingresso de Vênus
em Gêmeos ativa os
estudos, as viagens
e as relações com
pessoas que estão
distantes, tanto emocionalmente
quanto fisicamente. Atenção com
as expectativas que vem nutrindo
com relação a pessoas que não estão
na mesma sintonia. Cuide do seu
emocional.

atos oficiais

DECRETO Nº 2323 DE 28 DE MAIO DE 2019.

0157

		

0172

		
Suplementar
no valor de R$ 2.031.000,00

EMENTA: Abre Crédito Adicional

Sagitário
O ingresso de Vênus
em Gêmeos ativa o
relacionamento.
Você
é levado a olhar para o
cônjuge e o formato da
relação. Atenção com a insatisfação
e expectativas que vem nutrindo.
Os sentimentos ficam em destaque,
e todos percebem o seu estado
emocional.

Capricórnio
O ingresso de Vênus em
Gêmeos traz destaque
para a sua rotina e o
trabalho. É necessário
mudar o seu campo de
visão para perceber o que é favorável
para o seu desenvolvimento no trabalho
e também para o seu bem-estar.
Atenção com desafetos com pessoas do
trabalho e funcionários.

Aquário
O ingresso de Vênus
em Gêmeos ativa o
lazer e o campo afetivo.
As portas para o amor
são abertas com esse
posicionamento
de
Vênus, mas o céu pede uma análise
profunda sobre suas expectativas e
mudanças para o que não está bom.
Existem questões do passado ainda
presentes.

Peixes
A Vênus ingressa em
Gêmeos e ativa as
relações em família. É
necessário
examinar
os afetos e a qualidade
da troca com figuras femininas na
família. Os desafios também podem
ser direcionados para os investimentos
para o imóvel. Atenção com os
arrependimentos e ressentimentos.

0016
0013
0073
0096

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições, com
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964,
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 639 de 10
de dezembro de 2018;

0059
0067
0068

3.1.90.11.00

1001000

6.000,00

11.01-13.392.0014-2.054

3.3.90.39.00

1001000

1.380,00

11.02-12.361.0101-2.038

3.1.90.13.02

1112000

220.000,00

13.01-10.301.0101-2.001

3.1.90.94.00

1001000

70.000,00

13.01-10.301.0101-2.001

3.1.90.11.00

1214000

200.000,00

13.01-10.302.0017-2.022

3.3.90.30.00

1001000

20.000,00

13.01-10.305.0018-2.027

3.1.90.11.00

1214000

20.000,00

15.05-08.122.0101-2.001

3.1.90.13.02

1001000

32.000,00

15.05-08.122.0110-2.006

3.3.90.39.00

1001000

350.000,00

15.05-08.122.0101-2.006

3.3.90.39.00

1530400

400.000,00

Total

3.202.380,00

DECRETA:
Anexo II
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.031.000,00 (Dois milhões
e trinta e um mil reais), para atender as programações constantes do Anexo I deste
Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4.
320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
		 Anexo I
Ficha

Programa de trabalho

Despesa

Fonte

Suplementação

0231

02.01-04.122.0101-2.003

3.3.90.39.00

1530400

50.000,00

0039

04.01-04.122.0101-2.001

3.3.90.30.00

1001000

7.500,00

0041

04.01-04.122.0101-2.001

3.3.90.39.00

1001000

279.400,00

0048

04.01-04.122.0101-2.006

3.3.90.39.00

1001000

378.000,00

0070

07.01-04.122.0110-2.001

4.4.90.52.00

1001000

12.000,00

0230

08.01-08.122.0101-2.001

3.3.90.30.00

1530400

46.100,00

0080

08.01-18.122.0101-2.001

3.3.90.39.00

1530400

338.000,00

0100

09.01-04.122.0101-2.001

3.3.90.30.00

1001000

3.500,00

0089

09.01-15.451.0128-2.058

4.4.90.51.00

1610000

37.500,00

0105

09.01-15.452.0004-2.006

3.3.90.39.00

1001000

67.000,00

0182

12.01-27.122.0101-2.001

3.3.90.30.00

1001000

885,00

0191

14.01-06.122.0101-2.001

3.3.90.39.00

1001000

719.115,00

0229

14.01-06.182.0015-2.057

3.3.90.39.00

1530400

64.000,00

0208

18.01-04.122.0101-2.001

3.3.90.39.00

1001000

28.000,00

Total

2.031.000,00

Anexo II
Ficha

Programa de trabalho

Despesa

Fonte

Anulação

0042

04.01-04.122.0110-2.001

3.3.90.39.00

1530400

200.000,00

0088

09.01-15.451.0128-1.058

4.4.90.51.00

1510000

3.500,00

0106

09.01-15.452.0004-2.006

3.3.90.39.00

1530400

164.000,00

0097

09.01-17.512.0128-1.008

4.4.90.51.00

1510000

500,00

0096

09.01-17.512.0128-1.088

4.4.90.51.00

1530400

15.000,00

0055

13.01-10.301.0016-2.014

3.3.90.30.00

1001000

67.000,00

0012

13.01-10.301.0101-2.001

3.1.90.11.00

1001000

345.000,00

0037

13.01-10.301.0101-2.006

3.3.90.39.00

1001000

1.236.000,00

Total

Ficha

Programa de trabalho

Despesa

Fonte

0012

03.01-04.122.0101-2.001

3.1.90.13.02

1001000

220.000,00

0041

04.01-04.122.0101-2.001

3.3.90.39.00

1001000

100.000,00

0106

09.01-15.452.0004-2.006

3.3.90.39.00

1530400

450.000,00

0147

11.01-12.361.0012-2.042

3.3.90.39.00

1001000

400.000,00

0148

11.01-12.361.0012-2.042

3.3.90.39.00

1120000

200.000,00

0149

11.01-12.361.0012-2.045

3.3.90.39.00

1001000

500.000,00

0150

11.01-12.361.0012-2.045

3.3.90.39.00

1120000

700.000,00

0170

11.01-13.392.0014-2.054

3.3.90.30.00

1001000

1.380,00

0175

11.02-12.361.0101-2.038

3.1.90.11.00

1112000

280.000,00

0012

13.01-10.301.0101-2.001

3.1.90.11.00

1001000

279.000,00

0037

13.01-10.301.0101-2.006

3.3.90.39.00

1001000

40.000,00

0058

15.05-08.122.0101-2.001

3.1.90.11.00

1311000

32.000,00

Total

Anulação

3.202.380,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1112000 - Transferências do FUNDEB
1214000 – Transferências do Sistema Único de Saúde
1311000 – Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social
1530400 – Royalties 5%

Ailton Basílio Marques
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão 049/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas de 19 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. 049/2019 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. 6224/2018. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital
na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1
(uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.346.723,66 (um milhão, trezentos
e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos).

2.031.000,00

Escorpião
O ingresso de Vênus em
Gêmeos traz destaques
para os investimentos.
O
cenário
alerta
para a insatisfação
com amigos ou projetos que esteja
desenvolvendo. É necessário levar em
consideração as possibilidades e os
desafetos que podem atrapalhar a sua
atuação.

0176

11.01-12.365.0012-2.050

Porto Real, 07 de junho de 2019.
Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1510000 - Convênios
1530400 – Royalties 5%

CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão 050/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas de 25 de junho de 2019
Ailton Basílio Marques
na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro
Prefeito Municipal
à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 050/2019 na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE
DECRETO Nº 2324 DE 28 DE MAIO DE 2019.
MEDICAMENTOS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme
		
especificações contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo
Administrativo nº. 634/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do muni		
EMENTA: Abre Crédito Adicional
cípio no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital
Suplementar
na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1
no valor de R$ 3.202.280,00
(uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$359.577,76 (trezentos e cinquenta e
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições, com nove mil, quinhentos e setenta e sete rais e setenta e seis centavos).
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964,
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 639 de 10
Porto Real, 07 de junho de 2019.
de dezembro de 2018;
CARLOS JOSÉ DA SILVA
DECRETA:
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 3.202.280,00 (Três milhões,
AVISO DE LICITAÇÃO
duzentos e dois mil e duzentos e oitenta reais), para atender as programações
Chamamento Público 001/2019
constantes do Anexo I deste Decreto;
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 15 horas de 19 de junho de 2019 na
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à
das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, procedimento administrativo denoconforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. nimado Chamamento Público nº. 001/2019, objetivando SELEÇÃO DE EMPRESA
320, de 17 de março de 1964;
VISANDO A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DO TERRENO URBANIZADO, N° 05, QUADRA B, RUA B, LOCALIZADO NO POLO EMPRESARIAL MUArt. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as NICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
disposições em contrário.
SIMILARES POR PRAZO DE 30 ANOS, conforme informações contidas no edital
e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo nº. 1915/2019.
		 Anexo I
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,
Ficha
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de
Programa de trabalho
Despesa
Fonte
Suplementação
0096
papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil.
09.01-17.512.0128-1.088
4.4.90.51.00
1530400
15.000,00
0116
0122
0130

11.01-12.361.0101-2.001

3.1.90.04.00

1001000

8.000,00

11.01-12.361.0101-2.001

3.1.90.13.02

1001000

60.000,00

11.01-12.361.0101-2.001

3.3.90.39.00

1001000

1.800.000,00

Porto Real, 07 de maio de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
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Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

POLENTA COM BIFE
ENROLADO

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 095/2019 - SEMAD e em
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de
Pregão nº. 4.550/06:

Ingredientes
1 polenta caseira/12 bifes
de patinho/12 fatias de presunto cru tipo Parma/12 tiras
de cenoura/1 tablete de
caldo decarne/1/2 copo
de vinho branco seco/2 colheres (sopa) de azeite de
oliva/3 colheres (sopa) de
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes batidos.
Estender
uma
fatia de presunto em
cada
um,colocar
uma tira de cenoura
e
enrolar,prendendo
com um palito.
Refogar os bifes no
azeite até dourar.
Acrescentar o concentrado de tomate,o caldo de carne dissolvido
num copo de água
fervente,o vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne
ficar macia.
Salpicar salsinha picada e servir sobre a polenta.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001228/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
07 DE JUNHO DE 2019. PUBLICADO EM 08/06/2019
– CÓD-PMBR 104.
PORTARIA Nº0218/GP/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 2128/GP/2019
DE 05/06/2019, publicada em 06/06/2019.
PORTARIA Nº0219/GP/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
MARINALDO MIRANDA DA SILVA, para exercer o
cargo em comissão de SECRETARIO ESPECIAL DE
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, símbolo SM, no Gabinete do Prefeito.
MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
Prefeito em Exercício

Ingredientes
óleo para friturapimenta-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres
(sopa) de molho de tomate/1 ½ colher (sopa) de
amido de milho (maisena)
xícara de água/ xícara de
vinagre/3 colheres (sopa)
de shoyu/¾ xícara de açúcar/1 xícara de farinha de
trigo/2 ovos/1 cebola grande/2 fatias de abacaxi/500
g de lombo de porco/2 pimentões verdes/

Modo de preparo
Cortar o lombo em fatias
de 1 cm(Cortar as fatias em
quadrados de 3x3 cm aproximadamente)
Temperar com pimenta-do-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos
de 3 cm,fazer o mesmo com
a cebola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de
óleo em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos
ovos,passar os cubos de lombo pelos ovos e depois pela
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos poucos no óleo
quente,escorrer em papel
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e la
pequena,colocar
o
açúcar,vinagre e shoyu,levar
ao fogo baixo até que o
açúcar dissolva,acrescentar
o molho de tomates. Misture a água fria ao amido de
milho e acrescente à mistura
de açúcar e vinagre,ferva
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou panela grande,coloque 4
colheres(sopa)do
mesmo
óleo em que fritou os pedaços de lombo. Aqueça e
acrescente os cubos da cebola e do pimentão,refogue
rapidamente
em
fogo
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de abacaxi e os pedaços de
lombo,misture bem e regue
com o molho agridoce. Cozinhe em fogo baixo por 3
minutos, se o molho estiver
muito
espesso,acrescente
um pouco de água.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de Meriti/RJ. Data de abertura: 25/06/2019 às 15:00 horas.
serviços gráficos em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação de São João de Meriti/RJ. Data de abertura:
Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con25/06/2019 às 11:00 horas.
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles
– São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 16:00 horas,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio A4, Pen
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da emPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000129/2019
Objeto: Contratação de empresa para confecção de crachás e pre- presa interessada. Anderson Filipe de Lima – Pregoeiro/Presidente
silhas para identificação de funcionários em atendimento as neces- da Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 06
sidades da Secretaria Municipal de Administração de São João de de junho de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD
PORTARIA Nº2168/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Exonerar, a contar de 07 de junho de 2019, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da
Lei Orgânica Municipal, LOURIVAL DE FIGUEIREDO
NETO, do cargo em comissão de Assessor de
Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de
Comunicação Social.
PORTARIA Nº2169/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
HUMBERTO GIOSEFFI NETO, para exercer o cargo em
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da
Secretaria Municipal de Comunicação Social.
PORTARIA Nº2170/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2128/SEMAD/2019
DE 05/06/2019, publicada em 06/06/2019.
PORTARIA Nº2171/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
DANIEL GOMES SILVEIRA, do cargo em comissão de
Chefe do Departamento de Contabilidade, símbolo CC3, da Superintendência Orçamentária e Financeira, junto
ao Fundo Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2172/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
CLAUDIA NOBRE MARTINS RISSI, para exercer o Cargo em comissão de Chefe do Departamento de Contabilidade, símbolo CC-3, na Superintendência Orçamentária e Financeira, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

tária e Financeira, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disPORTARIA Nº2176/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
2019.
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2133/SEMAD/2019 de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do
DE 05/06/2019, publicada em 06/06/2019.
Prefeito.
TIAGO PIRES DA SILVA
PORTARIA Nº2177/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE RAFAEL SANTOS SOARES ROCHA
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº2189/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 2019.
HAILE DA FONSECA TEFFE DOS REUS, para exercer Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 2146/GP/2019
o cargo em comissão de Assessor Executivo de Assun- DE 05/06/2019, publicada em 06/06/2019.
tos Estratégicos, símbolo CC-4, na Secretária Municipal
de Governo.
PORTARIA Nº2190/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
PORTARIA Nº2178/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- ERIKA APARECIDA RODRIGUES MARQUES, do cargo
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, de Vice - Diretor de Escola, símbolo CC-9, da Escola
GILBERTO MATHEUS, para exercer o cargo em comis- Municipal de Educação Especial Albert Sabin, da Secresão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretária taria Municipal de Educação.
Municipal de Governo.
PORTARIA Nº2191/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
PORTARIA Nº2179/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE 2019.
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disExcluir: JACIARA OLIVEIRA DA SILVA TEIXEIRA, VE- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuniciRONICA DA SILVA COSTA FARIA E RENAN ALVES pal, ERIKA APARECIDA RODRIGUES MARQUES, para
FERREIRA, da PORTARIA Nº 2139/SEMAD/2019, DE exercer o cargo Diretor de Escola, símbolo CC-7, na Es05/06/2019, publicada no Jornal Hora H em 06/06/2019. cola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, na
Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº2180/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
PORTARIA Nº2192/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
Excluir: CRISTIANO EQUIDORME, da PORTARIA 2019.
Nº 2141/SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publicada no Nomear, a contar desta data, com fundamento no disJornal Hora H em 06/06/2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
CARLA VANESSA DA PENHA MATIAS DE OLIVEIRA,
PORTARIA Nº2181/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE para exercer o cargo de Vice - Diretor de Escola, sím2019.
bolo CC-9, na Escola Municipal de Educação Especial
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- Albert Sabin, da Secretaria Municipal de Educação.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
LARA BASTOS CORREA, do cargo em comissão de PORTARIA Nº2193/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Controladoria 2019.
Geral do Município.
Excluir: RAFAELA DOS SANTOS CUNHA, da PORTARIA Nº 2142/SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publicada
PORTARIA Nº2182/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE no Jornal Hora H em 06/06/2019.
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº2194/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 2019.
os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo em Exonerar, a contar desta data, com fundamento do discomissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
RITA DE CASSIA CASTRO DELGADO SIMOES, do
Controladoria Geral do Município.
cargo em comissão de ASSESSOR DE SERVIÇOS I,
ANDREA HENRIQUE DE ALMEIDA
ALEXANDRE BARRETO PASSOS
símbolo CC-10, da Secretária Municipal de Segurança
Pública.
PORTARIA Nº2183/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
PORTARIA Nº2195/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- 2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Excluir: WALDEVINO APARECIDO DA CRUZ e GILHELAINE DOS SANTOS MACHADO, para exercer o BERTO DA COSTA MORAES, da PORTARIA Nº 2143/
cargo em comissão de Assessor de Controle de Prazos, SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publicada no Jornal Hora
H em 06/06/2019.
símbolo CC-4, na Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº2184/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Nomear a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
WESLEY MUNIZ CERQUEIRA, para exercer o Cargo
PORTARIA Nº2173/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10,
2019.
na Controladoria Geral do Município.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº2185/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
ANDRESSA FREITAS DE BARROS DIAS, do Cargo em 2019.
comissão de Superintendente Orçamentário e Financei- Excluir: ARTHUR AURELIO VIEIRA DO AMARAL, da
ro, símbolo CC-1, da Superintendência Orçamentária e PORTARIA Nº 1960/SEMAD/2019, DE 31/05/2019, puFinanceira, junto ao Fundo Municipal de Saúde.
blicada no Jornal Hora H em 01/06/2019.
PORTARIA Nº2174/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
MARCIA GONÇALVES COSTA, do Cargo em comissão
de Chefe de Departamento Financeiro, símbolo CC-3,
da Superintendência Orçamentária e Financeira, junto
ao Fundo Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2175/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
MARCIA GONÇALVES COSTA, para exercer o Cargo
em comissão de Superintendente Orçamentário e Financeiro, símbolo CC-1, da Superintendência Orçamen-

PORTARIA Nº2196/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Excluir: GILMAR LAPA LOPES, da PORTARIA Nº 2142/
SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publicada no Jornal
Hora H em 06/06/2019.
PORTARIA Nº2197/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
YASMIN PENHA DE ANDRADE, do cargo em comissão
de Secretário Executivo de Administração Financeira,
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº2198/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
EDUARDO BITENCOURT CERQUEIRA, do cargo em
comissão de Chefe da Divisão de Arrecadação sobre
PORTARIA Nº2187/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE Serviços, Taxas e Contribuições, símbolo CC-5, da Se2019.
cretaria Municipal de Fazenda.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- PORTARIA Nº2199/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
pal, CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BARROS, para 2019.
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.
CRISTINE DIAS DA SILVA, para exercer o cargo em coPORTARIA Nº2188/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE missão de Chefe da Divisão de Arrecadação sobre
PORTARIA Nº2186/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Excluir: CARLOS EDUARDO GUEDES DA COSTA, da
PORTARIA Nº 1961/SEMAD/2019, DE 31/05/2019, publicada no Jornal Hora H em 01/06/2019.

ATOS OFICIAIS
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Mini abóboras
recheadas com
carne moída
Ingredientes
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.

Serviços, Taxas e Contribuições, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Fazenda.
PORTARIA Nº2213/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
PORTARIA Nº2200/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-11,
ROSANA INGRID MORAES DO NASCIMENTO, do car- na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadago em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da nia.
Secretaria Municipal de Fazenda.
EDUARDO RODRIGUES COELHO
Aline Rocha Correia
PORTARIA Nº2201/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE Marcela Tavares Dantas
2019.
Adriana Pinto Da Silva
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº2214/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
ERENICE FRATANI DE MIRANDA, para exercer o cargo 2019.
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disSecretaria Municipal de Fazenda.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
RAQUEL MACHADO PEREIRA, do cargo em comissão
PORTARIA Nº2202/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secreta2019.
ria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº2215/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
JACIARA RODRIGUES GONÇALVES, do cargo em co- 2019.
missão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secre- Nomear, a contar desta data, com fundamento do distaria Municipal de Fazenda.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Daiana Fonseca de Souza, para exercer o cargo em
PORTARIA Nº2203/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10,
2019.
na Secretaria Municipal de Assistência Social e CidaNomear, a contar de 01 fevereiro de 2019, com funda- dania.
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSEMAR GOMES LOURENÇO, para PORTARIA Nº2216/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 2019.
símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Fazenda.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº2204/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
2019.
de Agente de Articulação Regional, símbolo CC-8, da
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, UELITON WANDERLEI DE ARAUJO
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo ALINE DOS SANTOS DE JESUS SILVA
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8,
na Secretária Municipal de Fazenda.
PORTARIA Nº2217/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
RODRIGO JOSE DO NASCIMENTO
2019.
ELOIDE DA CONCEIÇÃO
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº2205/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
2019.
de Agente de Articulação Regional, símbolo CC-8, da
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Karine Viana dos Santos
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo Eduardo Barbosa Soares
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10,
na Secretaria Municipal de Fazenda.
PORTARIA Nº2218/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
CARLOS JOSE NUNES DE LIMA JUNIOR
2019.
ALINE PEREIRA MENEGUCI PINHEIRO
Nomear, a contar de desta data, com fundamento do disLUIZEMBERG HENRIQUE PESSOA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
DEISELANE SERAPHIM FRANÇA
JULIANA VIANA TITO, na Função Gratificada de Supervisor, símbolo FG-2, na SECRETARIA MUNICIPAL DE
PORTARIA Nº2206/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.   
2019.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disSecretário Municipal de Administração
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Matrícula nº 82/43327
MICHELE MOREIRA DA SILVA, para exercerem o cargo ERRATAS:
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, NA PORTARIA Nº 2157/SEMAD/2019 DE 05/06/2019,
na Secretaria Municipal de Fazenda.
publicada em 06/06/2019
ONDE SE LÊ: ASSESSOR DE SERVIÇOS I, SÍMBOLO
PORTARIA Nº2207/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE CC-11;
2019.
LEIA-SE: ASSESSOR DE SERVIÇOS II, SÍMBOLO
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- CC-11.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
ARMANDO AUGUSTO PEREIRA LOPES, do cargo
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2,
Secretário Municipal de Administração
da Secretaria Municipal de Fazenda.
Matrícula nº 82/43327
PORTARIA Nº2208/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO DECEMBRINO, do cargo em
comissão de Secretário Adjunto de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária, símbolo CC-1, da
Secretaria Municipal de Fazenda.
PORTARIA Nº2209/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO CRISPIM, para
exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto de
Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária,
símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Fazenda.
PORTARIA Nº2210/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
RODRIGO PEREIRA MENEGUCI, do cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Fazenda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Despacho do Secretário (Processo nº 07/000231/2017)
Apenso: 08/00438/2017. AUTORIZO a confecção de
TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO, referente aos contratos 07/00017/2018 e 08/0014/2018, PP
– SRP Nº 045/2017 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO KITS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO
CFTV HD, EM ATENDIMENTO A SEMED E SEMUS.
Conforme pareceres da Douta Procuradoria Geral do
Município as fls. 421 a 426 e da Controladoria Geral do
Município as fls. 434. Em 14 de janeiro de 2019.
Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 25/000010/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 003/2019
CONTRATO: 002/SEMSEP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A.
OBJETO: Contratação emergencial de empresa para
PORTARIA Nº2211/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE prestação de serviços de recebimento, tratamento e
2019.
disposição final dos resíduos sólidos, urbanos e domiExcluir: SANDRELI COSTA DIAS, da PORTARIA
ciliares (RSU/RSD) no município de Belford Roxo, com
Nº 2139/SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publicada no
disposição de Aterro Sanitário licenciado por Órgão AmJornal Hora H em 06/06/2019.
biental Estadual.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.501.808,92 (três milhões,
PORTARIA Nº2212/SEMAD/2019 DE 07 DE JUNHO DE quinhentos e um mil, oitocentos e oito reais e noventa e
2019.
dois centavos).
Excluir: EDUARDO RODRIGUES COELHO, da PORPRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
TARIA Nº 2003/SEMAD/2019, DE 05/06/2019, publica- PROGRAMA DE TRABALHO: 25.01.15.452.015.2.054
da no Jornal Hora H em 06/06/2019.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

FONTE: 04 – Royalties do Petróleo
NOTA DE EMPENHO: 683/2019
FUNDAMENTO: art. 24, inciso IV da Lei Federal nº
8.666/93 e nos arts. 23 e 24 § 2º do Decreto Municipal
nº 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2019.
Luis Carlos Ferreira Correia
Secretário Municipal de Serviços Públicos
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
PROCESSOS:
25/000007/2019,
25/000012/2019,
25/000015/2019 e 25/000016/2019
TERMO: 012/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A.
OBJETO: reconhecimento de dívida de prestação de
serviços de recebimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos e domiciliares (RSU/
RSD), no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, de
01/03/2019 a 31/03/2019, de 01/04/2019 a 30/04/2019
e de 01/05/2019 a 26/05/2019.
VALOR: R$ 2.345.601,69 (Dois milhões, trezentos e
quarenta e cinco mil, seiscentos e um reais e sessenta
e nove centavos)
FUNDAMENTO: Nas Leis nos. 4.320/64 e 8.666/93 e no
art. 884 do Código Civil.
DATA DA ASSINATURA: 06 de junho de 2019.
Luis Carlos Ferreira Correia
Secretário Municipal de Serviços Públicos
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/000029/2018
TERMO: 001
CONTRATO: 52/00040/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: AMANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
OBJETO: Rerratificação do contrato relativo a execução
de obras de construção da Praça Morro do Amor, situada na Rua Fortaleza, Santa Amélia, Belford Roxo.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2019.
MERHI DAYCHOUM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
- SEMOB
PORTARIA Nº 09/SEMOB/2019 DE 07 DE JUNHO DE
2019.
O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, no uso
de suas atribuições, resolve instaurar uma comissão
destinada a inventariar toda a documentação em arquivo nesta SEMOB relativa aos últimos 05 (cinco) anos,
emitindo relatório ao final.
A presente comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias,
e terá a seguinte composição:
•
Presidente: Carlos Norberto Nascimento de
Azevedo, matrícula - 11/18 530;
•
Membro: Monique Ferreira Dutra, matrícula –
60/72 590;
•
Membro: Eliete Azeredo Germano, matrícula 80/ 41 935.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cel. PM RR – Rogerio Lira da Costa
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP- Nº 008/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/4594/2019
OBJETO: – Contratação de empresa especializada em
fornecimento de insumo de construção civil, através do
Sistema de Registro de Preços, conforme condições e
especificações contidas no Termo de Referencia - ANEXO I do edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA, HORA E LOCAL: A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, por intermédio da Comissão de Licitação,
torna público aos interessados que o Pregão Presencial
- SRP nº 008/2019, com abertura marcada para o dia
10/06/2019 às 11h00min, publicada no Jornal Hora H nº
9.424, Página:11 ,datado no dia 28/05/2019, fica PRORROGADA para o dia 19/06/2019 às 11h00min, para adequação do Edital, se por uma eventualidade dentro do
prazo legal seja feriado: Municipal, Estadual, Federal ou
ainda decretado ponto facultativo, a licitação realizar-se-á no próximo dia útil às 11h00min na sala Secretaria
Municipal de Compras e Suprimentos, situada na Av.
Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do
carimbo do CNPJ e de pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de transparência do
município pelo endereço eletrônico http://transparencia.
prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/.
Cássio da Rocha Brum.
Pregoeiro
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Série B1

Duque de Caxias viaja otimista
para enfrentar o Serra Macaense

Após empate com a Fera Tigres, só a vitória interessa fora de casa

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Duque
de
Caxias Futebol Clube
está pronto para mais
um desafio no Cariocão da Série B1.
Ontem, sexta-feira
(7), a equipe viajou
para Cardoso Moreira, município do
Noroeste Fluminense, onde enfrenta o
time do Serra Macaense pela terceira rodada da Taça Santos
Dumont, o primeiro
turno da competição
estadual. Fazendo um
balanço da semana e
do próximo adversário, o goleiro Jaime
acredita que a partida
será bem disputada e
espera que o Tricolor da Baixada possa
voltar para casa com
a vitória.
– Tivemos um clássico contra o Tigres
bem truncado e dis-

putado até o fim. Essa
semana foi bacana,
com muito trabalho.
Agora é enfrentar
uma viagem longa e
se concentrar para enfrentar a qualificada
equipe do Serra Macaense, que vem cumprindo boas campanhas nos últimos anos
na Série B1. A gente
espera chegar lá e ter
um jogo intenso, no
qual acreditamos que
podemos realizar boa
partida e dar conta do
recado na busca pelos
três pontos longe de
casa – disse ele.
Com uma sequência
de três jogos fora do
Marrentão pela frente,
contra Serra Macaense, Campos e Barra
da Tijuca, o Duque de
Caxias terá que contar
com a força do grupo
para buscar pontos
distante da Baixada.
Sobre a tabela do Tricolor neste primeiro
turno, Jaime acredita

que a sequência do
Duque é complicada,
mas ressalta a importância de conseguir
vencer para ficar bem
na classificação.
– A nossa tabela é
bem complicada, com
muitos jogos fora.
Muitos times conseguiram pegar uma sequência em casa, mas
o Duque de Caxias
acabou tendo partidas
distantes. Mesmo assim, precisamos focar,
porque cabe a nós jogar bem em Cardoso
Moreira e voltar com
os três pontos que serão importantes para a
gente na classificação
– finalizou.
Buscando a primeira vitória na B1 deste ano, o Duque joga
contra o Serra Macaense neste sábado
(8), às 15h, no Estádio
Ferreirão, em Cardoso Moreira. (Fonte:
Sidney Araujo / Site
Oficial)

Arthur Barreto / DCFC / AMS

Goleiro Jaime falou sobre o próximo adversário e a tabela da competição

