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Hora H em Foco

Lalu Lounge
apresenta Diogo
Nogueira no Dia dos
2 Namorados
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Novidade no
submundo da
bandidagem

tecnologia a serviço do crime
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Um aparelho celular do tamanho de uma tampa de caneta surpreendeu agentes da penitenciária
Nilton Dias Moreira, em Japeri. Desde o início do ano, a operação ‘Iscariotes’ flagrou inspetores penitenciários tentando entrar com objetos ilícitos nas cadeias, contratados por presos a peso de ouro

O aparelho celular poderia ser multiplicado seis vezes na palma da mão.
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SANGUE DERRAMADO

reprodução/whatsapp

Cabo da PM é morto
com tiro na cabeça em
tentativa de assalto
Rodrigo Sardinha estava com o irmão,
também PM, quando os dois foram abordados por criminosos no Subúrbio do Rio que
reconheceram as vítimas como militares.
reprodução/facebook

Chefão do tráfico
é morto em morro
7

Quinto mandato de vento em poupa

A força política do vereador
mais votado da Baixada

O vereador Maurício Moraes costura composição na
Executiva Municipal do Avante e se fortalece mais ainda
3

2

Vereador compra
mansão ‘na
moita’, mas vaza
na Boca Maldita

TCE-RJ aponta sobrepreço
de R$ 3,5 milhões em
contrato de Japeri
3

7
divulgação

Maurício Moraes manteve encontro
com o presidente estadual do partido, Vinícius Cordeiro, e o tesoureiro
do Avante, Marcelo Acha
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Uma das belas vozes
reveladas pelos saraus
da Baixada Fluminense,
Michelle Lopes, do Prata,
Prosa e Poesia continua
em ascensão e buscando
projetos mais audaciosos na carreira. Sucesso,
sempre, menina! Aquele
Abraço, Michelle!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Dia dos Namorados com Diogo Nogueira em Nova Iguaçu

Zé Arent
Nesta terça (11),
o
TopShopping
recebe o cantor
Zé Arent. Músico autodidata, aos
12 anos começou
a estudar violão
e alguns anos depois se aventurou
com cajón. Com
apresentação em
diversos bares cariocas, tais como:
Barthodomeu,
Barzin, Botequim
Bate Papo e Devassa, o cantor
promete agitar o
público com sucessos nacionais
e internacionais,
a partir das 19h,
na praça de alimentação do 2º
piso. O TopShopping fica na Av.
Gov. Roberto Silveira 540, Centro – Nova Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787.

Divulgação

Nesta quarta (12), Dia
dos Namorados, o cantor
Diogo Nogueira estará se
apresentando no palco da
Lalu Lounge.
No repertório que o artista irá apresentar, estarão diversos clássicos do
samba romântico como
‘Pé na Areia’, ‘Clareou’,
‘Verdade Chinesa’, ‘Me
leva,’ entre outras canções que prometem embalar os pombinhos presentes.
Os ingressos antecipados para o evento são
limitados e podem ser
adquiridos na bilheteria
da casa, nas lojas South ou pela internet através do link: https://bit.
ly/2Mjhx7C
A Lalu Lounge fica na
Rua Arcelino Pereira Neves, n° 52, Centro - Nova
Iguaçu. Informações e
Reservas: 2658-6009 www.lalulounge.com.br

facebook.com/lalulounge / instagram.com/laluloungeoficial
‘Gosto de mandar
poesias’
Diogo Nogueira falou ao Gshow sobre ‘Dia dos Namorados’ nos bastidores
do ‘Show dos Famosos’ do Domingão do
Faustão. “Sou romântico. Gosto de mandar
mensagens, poesias, textos... Ela (sua namorada a advogada Jéssica Vianna) é uma pessoa que entende bastante o meu trabalho, e
entende, também, que as fãs são as pessoas
que fazem o meu trabalho acontecer”. Na
ocasião, ele apresentou Jéssica, sua inspiração para composições que
falam ao coração. O romantismo de Diogo Nogueira se manifesta em suas canções de
amor e ele não esconde
isso nos shows e programas que participa.
De repente, no show
iguaçuano na ‘Lalu’
ele contará mais um
pouquinho desse
seu lado romântico para os fãs da
terrinha.

Festa na Pavuna
Quando a banda
Cyrus se apresenta na
Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na
Pavuna, é certeza de
casa cheia e rock de
primeira qualidade.
Pois é isso que vai
acontecer no sábado
(15), a partir das 20h.
Com mais de 15 anos
de estrada, a banda
foi criada no bairro e transforma cada
show numa grande
reunião de amigos –
e bota grande nisso,
já que seu público
médio na Arena varia entre 600 e 800
pessoas.Famosa por
seus tributos ao lendário Legião Urbana,
a Cyrus desta vez vai
mostrar um cardápio
mais variado.
A Arena Carioca
Jovelina Pérola Negra fica na Praça Ênio
s/n, Pavuna.

‘Se Essa Praça Fosse Minha’ encerra circuito em B. Roxo
Rafael Barreto / PMBR

Jota Carvalho

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

O

projeto “Se Essa Praça Fosse Minha” encerrou seu circuito
pela Baixada Fluminense na
Praça do Xavantes, em Belford Roxo no último domingo
(9). O projeto, que é idealizado pela Trupe de Lá Tag,
patrocinado pela CCR Nova
Dutra, contou com a parceria
da Prefeitura Municipal, passando pelas cidades de Nova
Iguaçu, Mesquita, São João
de Meriti e Seropédica. A trupe e cerca de 11 grupos locais
puderam apresentar músicas,
encenações teatrais, exposições, números artísticos, entre
outras atrações para todas as
idades como pintura de rosto
para a criançada. O objetivo
foi de valorizar e fortalecer as
culturas locais e os laços entre
as cidades, as pessoas e suas
praças.
Uma das diretoras da trupe,
Juliana Souza contou que o
grupo já existe há cinco anos
e surgiu em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio de
Janeiro. “O projeto “Se Essa
Praça Fosse Minha” teve início em 2016, onde passamos
por 18 praças do subúrbio do
Rio. Ano passado o projeto

Whatsapp

Vereador ficou na bronca

Aquele ex-presidente de Câmara de Vereadores da Cidade ficou uma arara quando
vazou na Boca Maldita, que ele, mesmo com
o salário não compatível, comprara mansão
numa região do metro quadrado mais caro.
“Foi um prato cheio”, lembra Nandinho
Boquinha de Veludo, ex-chefe da turma.
****************************************

Tinha fama de honesto e se borrou de medo
A criançada se divertiu com o show dos palhaços na Praça do Xavantes
foi selecionado no 3º edital de
Projetos Culturais do Instituto
CCR e o trouxemos para cinco
cidades da Baixada. Procuramos sempre variar as atividades para acontecer uma troca
de linguagens. O projeto foi
bem recebido e as praças ficam
cheias, com a participação de
moradores também”, destacou.
O artista do município de
Belford Roxo, Wildson França, é um dos fundadores da
Confraria dos Palhaços da Baixada Fluminense e vai trabalhar com apresentações de pa-

lhaços na Casa da Cultura para
crianças. O grupo realiza espetáculos há dois anos e já visitou boa parte da Baixada e do
Rio. “Não tem nada melhor do
que se apresentar em casa e um
prazer levar um pouco de cultura para a população de Belford
Roxo. Tomara que ações como
essa sejam levadas para outras
praças”, disse Wildson. O grupo ainda realiza oficinas sobre
palhaços e trocam experiências com profissionais do Rio.
“É enriquecedor”, finalizou.
O secretário municipal de

Cultura, Bruno Nunes, marcou presença no evento e destacou a importância de valorizar os artistas locais. “Hoje,
trabalhamos para valorizar o
artista do município dando
oportunidades e para que eles
sejam referência para nossas
crianças e adolescentes. Levar
cultura para praças e comunidades é dar acesso à população
a peças teatrais, musicais e espetáculos. Dessa maneira estamos democratizando a arte no
município”, complementou o
secretário.

Nandinho conta que o sujeito se apavorou e começou a colocar gente para correr
atrás. “Ele tinha fama de honesto, religioso
e cumpridor dos deveres. Vazar coisas desse tipo só o colocaria mal com os eleitores.
Nem fu..., disse rindo o Boquinha.
****************************************

X-9 cavucou, mas não achou nada
“Mas o espião que ele colocou na nossa Boca, deu pinta após algumas reuniões.
Gostava de uma cervejinha e, sem querer,
perguntava coisas que davam na pinta. Com
o tempo, foi se afastando das reuniões e não
descobriu nadica de nada”, completa Nandinho.
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cheiro de corrupção

Sobrepreço de R$ 3,5 mi em Japeri

Relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado aponta diferença gritante nas atas de
registro de preços homologadas em favor de três fornecedoras de merenda escolar no município

S

Elizeu Pires
elizeupires.com

e alguém na Prefeitura de Japeri pensou
que as irregularidades apontadas inicialmente
pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE) em licitações e contratos iriam cair
no esquecimento, e que
por isso poderia continuar
com a restrição de competitividade, deixando de
dar a devida publicidade
aos avisos dos pregões e
dificultando o acesso aos
editais que os sustentam, é
melhor se preparar para ter
problemas que podem ir
além das sanções do TCE.
Relatório de auditoria na licitação da merenda escolar
aponta uma diferença de
R$ 3,5 milhões para mais
nas atas de registro de preços homologadas em favor
das empresas DN Grill,
CW Carvalho e IVJ Mercado dos Irmãos, além de
outros problemas. Das três
firmas apenas a DN continua vendendo para a municipalidade, tendo vencido

Reprodução

uma licitação este ano para
fornecer filé de tilápia a R$
42,99 o quilo.
Citada em
sobrepreço pela
segunda vez
Essa é a segunda vez
que a até então principal
fornecedora de gêneros
alimentícios
para
as
escolas de Japeri é citada
por sobrepreço. No ano
passado ao auditar um
contrato com valor global
de
R$2.249.680,81,
o Tribunal de Contas
do Estado apontou a
irregularidade em 30
dos itens de gêneros
contratados
para
a
merenda escolar. O novo
documento refere-se a uma
licitação vencida pelas três
empresas, e cita, além do
prefeito afastado, Carlos
Moraes Costa, o atual,
Cesar Melo, a secretária
de Educação Roberta
Bailune e o responsável
pelo setor de licitação
Carlos Iotte, além da fiscal
dos contratos, diretoras de
escolas e ao menos uma

DN Gril Mercado é única fornecedora de gêneros alimentícios da Prefeitura
nutricionista.
Segundo o relatório,
foram
identificadas
irregularidades
como
“publicidade incompatível
com o vulto da contratação;

falhas na elaboração de
estimativa de preços;
preços contratados acima
dos praticados no mercado;
omissão da marca dos
produtos fornecidos; valor

dos contratos incompatível
com o porte das contratadas;
descumprimento
das
condições
pactuadas;
armazenamento indevido
de alimento vencido;

desvio de finalidade na
aplicação de aplicação de
recursos; descumprimento
da quantidade mínima de
nutricionistas; e falta de
transparência”.

Superfaturamento de produtos de marcas famosas passa de 100%, segundo relatório
Com uma ata a seu
favor no valor global
de R$ 8.971.389,70,
a DN Grill firmou um
contrato no valor de
R$ 5.980.926,47, mas
já tinha um sem licitação, no total de R$
2,2 milhões, no qual
também fora apontado
sobrepreço. De acordo

com o que foi apurado,
a diferença de preços
entre os valores contratados pela Prefeitura de
Japeri e o praticado no
mercado à época, chegou a R$ 1,8 milhão.
Ainda de acordo com
a análise do Tribunal
de Contas, no caso da
empresa IVJ a diferen-

ça de preços somou R$
497 mil e em relação à
CW Carvalho o total a
mais chegou a R$ 1,2
milhão.
O relatório mostra que
produtos desconhecidos foram vendidos ao
município mais pobre
da Baixada Fluminense
a preços superiores aos

praticados no mercado
por marcas famosas. É
o caso, por exemplo, de
um achacolatado com
mais açúcar do que
cacau, que saiu mais
caro que os das marcas
Nescau e Toddy. Em
alguns, itens, revela o
documento, a diferença do preço registrado

nas atas homologadas
pela Prefeitura passa de
100% do verificado à
época da licitação.
“Somadas as três atas
de registro de preços
auditadas, a diferença
de preços detectada indica um sobrepreço de
até R$ 3,5 milhões”,
afirma um trecho do

documento, destacando
ainda que não consta
no processo licitatório
“registro de negociação
para redução do valor
inicialmente ofertado,
nem por meio de lances
das empresas participantes, nem por negociação direta do pregoeiro com as licitante.

Avante Nova Iguaçu Projeto Horta terapia
com Mauricio Morais é sucesso em B. Roxo
divulgação

Mauricio entre Vinícius Cordeiro e o tesoureiro do partido, Marcelo Acha

Vereador mais
votado da Baixada Fluminense
nas últimas eleições com 8.980
votos, Mauricio
Morais esteve reunido ontem com o
presidente estadual do Avante-RJ,
Vinícius Cordeiro e com o tesoureiro do partido,
Marcelo
Acha.

Durante o encontro que foi realizado em um
restaurante
em
Jacarepaguá, ficou
acordado
que Mauricio irá
compor a Executiva
Municipal do Avante em
Nova Iguaçu e
irá indicar o presidente
municipal da sigla, que

será Paulo Jordão.
A reunião é um
dos assuntos mais
falados nos bastidores e grupos
políticos neste início de semana e
demonstra a força
política atual do
vereador Mauricio Morais, que
está em seu quinto
mandato na vereança iguaçuana.

É difícil entrar no Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
Irmã Dulce, no Bairro
Shangrilá, em Belford
Roxo e não pensar no
almoço. Uma horta apetitosa chama atenção
e deixa muita gente de
água na boca. O espaço
cultivado pelos usuários
tem variedades de verduras e faz parte do Programa Semeando Novo
Tempo, desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em parceria
com a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania (Semasc). As hortaliças são
cem por cento de origem orgânica, sem uso
de produtos químicos ou
agrotóxicos.
Diretora de Proteção
Social Básica da Semas,
Rosane Silva Goncalves, disse que as sementes são fornecidas pela
Secretaria de Meio Ambiente. “É uma parceria
que vem dando bom
resultado. O projeto
acontece em três Cras:
Sangrilá, Jardim do Ipê
e Santa Tereza. A intenção é de implantá-lo
em todos. São 13 Cras,
mas três deles (Lote XV,
Wona e Santa Marta)

RAFAEL BARRETO/PMBR

Responsável pelos programas e projetos de áreas verdes no município, Aliene Dian dá dicas de como cuidar bem das hortas
não poderão fazer cultivo, por não ter um espaço iluminado pelo sol”,
lamentou. “A aceitação
é ótima. Todos que chegam ficam encantados
com a horta e fazem elogios. Tudo que é plantado é consumido aqui ou
levados pelos usuários”,
destacou Antonio Alex,
coordenadora da unidade.
Horta Terapia
O secretário de Meio
Ambiente, Flávio Gonçalves, explicou que a
confecção das hortas está
inserida no projeto de
horticultura do Programa
Semeando Novo Tempo,
que envolve todo processo de plantio no municí-

pio. “A horta tem ainda
parceria com a Secretaria
Municipal de Educação,
através do Programa de
Educação
Ambiental,
com a inserção de plantio em algumas escolas.
E dentro do projeto tem
a horticultura, cultivo
de alimentos, que propicia terapia para os usuários dos Cras. Eles têm
contato com a natureza,
manuseando, semeando, cultivando e colhendo. Enfim, uma atividade muito interessante”,
afirmou. Nos canteiros
dos três centros de referência é comum crescer:
salsão, tomilho, manjericão roxo, hortelã, boldo,
couve, erva doce, hortelã
pimenta, alface, quiabo,
vick e até morangos.
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Nova Iguaçu lança projeto para cuidar das
crianças que vivem em situação de violência,
vulnerabilidade, pobreza e extrema pobreza. O
PIPAS (Primeira Infância Protegida da Assistência Social) é desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Assistência Social (SEMAS).

O Palácio do Planalto adiou a assinatura do
pacto entre os três poderes anunciado pelo governo, após reunião entre o presidente Jair Bolsonaro
e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e
do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Ilegalidade I

Reprodução/G1

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

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

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

Ação Abusiva III

Campanha de adoção até 15 de junho

Em parceria com o projeto Apaixonados por Quatro Patas, o
Caxias Shopping, promoverá no dia 15 de junho, mais uma edição
da campanha solidária de adoção e vacinação de cães e gatos, o
“Busucão”. A ação acontecerá ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal do shopping, das 10h às 16h. Quem quiser
adotar um “amigo de quatro patas”, deve ser maior de 18 anos e levar original e cópia de identidade, CPF e comprovante de residência. Os organizadores solicitam uma colaboração de R$ 10 para
cada tipo de vacina para que o projeto possa ampliar sua atuação.

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

DIRETO AO PONTO

‘Não vi nada demais’, diz Moro sobre Intercept Brasil

O ministro da Justiça, Sergio
Moro, se manifestou sobre o coteúdo divulgado no último domingo pelo site Intercept Brasil.
Em Manaus, onde participava
de evento onte, ele declarou
que não viu “nada de mais” nas
mensagens que trocou com o

procurador Deltan Dallagnol,
coordenador da Lava Jato em
Curitiba.
“Na verdade, eu me manifestei ontem [domingo], não vi
nada de mais nas mensagens.
Havia uma invasão criminosa
de celulares de procuradores,

pra mim isso é um fato bastante
grave ter havido essa invasão e
essa divulgação. E, quanto ao
conteúdo, no que diz respeito a
minha pessoa, eu não vi nada de
mais.” O conteúdo mostra que
os dois trocavam colaborações
quando integravam a força-

Reprodução/Elizeu Pires

-tarefa da Operação Lava Jato.
Moro, que hoje é ministro da
Justiça do governo Jair Bolsonaro (PSL), foi o juiz responsável pela operação em Curitiba.
Ele deixou a função ao aceitar
o convite do presidente, em novembro, após a eleição.

TRE vai divulgar regras
para eleição em Paraty
A resolução sobre
a eleição suplementar do município
de Paraty (marcada para o dia 4 de
agosto) vai ser publicada na edição
de
segunda-feira
(10), o Diário da
Justiça Eletrônico.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio

de Janeiro (TRE-RJ), já confirmou
a data do pleito,
que será regido pelas mesmas regras
da eleição de 2016.
Estarão aptos a votar os eleitores que
possuíam domicílio
eleitoral no município em 6 de março deste ano.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

unidos pela cura

Fisioterapia do Amor em Queimados

Claudete e Cercino mostram que o amor ultrapassa barreiras e se incentivam durante
consultas no Centro Especializado no Tratamento de Hipertensão e Diabetes
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

amor é descrito pelo
dicionário como uma
forte afeição por outra
pessoa, nascida de laços sanguíneos ou de relações sociais.
Porém, para Claudete Silva, de
52 anos, e Cercino Breta, 55,
essa pequena palavra representa uma nova vida, repleta de
esperanças, conquistas, curas e
companheirismo. Juntos há três
anos, os moradores de Queimados se uniram por esse lindo
sentimento e pela vontade de
ajudar um ao outro durante as
etapas de tratamentos médicos
que se tornaram necessários à
vida de ambos. Neste “Dia dos
Namorados” eles só querem
um presente: ver o parceiro feliz.
Pacientes do setor de fisiote-

rapia do Centro Especializado
no Tratamento de Hipertensão
e Diabetes (CETHID), Cercino
e Claudete não têm apenas uma
história de amor, mas também,
de superação. Há 24 anos, ele
sofreu um acidente de carro
que comprometeu suas capacidades de fala, andar e movimentar os ombros. Submetido
a várias cirurgias, hoje ele consegue se comunicar, locomover
e ajudar a amada nas tarefas de
casa enquanto ela se recupera
de um AVC (Acidente Vascular
Cerebral) que aconteceu há 19
anos e a deixou sequelas nos
braços e na voz.
Para incentivar um ao outro
em suas respectivas recuperações, eles optaram por fazer
fisioterapia juntos. Todas as
segundas e terças-feiras eles
dedicam uma hora do dia em
consultas no setor que con-

- Thiago Loureiro/PMQ

templa cerca de 300 pacientes
por mês. “Às vezes eu fico um
pouco cansada ou desanimada
para ir fazer fisioterapia, mas
ele com toda paciência e amor
do mundo me dá forças para levantar da cama e encarar mais
um dia. E essa energia dele é o
que me mantém de pé e tenho
muito a agradecê-lo”, afirmou
a Claudete.
Ponto forte do
tratamento
Para a fisioterapeuta da unidade, Patrícia Simões, o amor e
companheirismo dos dois têm
sido o ponto forte do tratamento. “Quando o paciente tem
pessoas importantes ao lado
apoiando e incentivando, a recuperação acaba sendo mais
rápida”, afirmou a profissional.
Referência no tratamento
de pacientes hipertensos e/ou

Claudete e Cercino com a equipe de fisioterapeutas do CETHID: esperança e companheirismo
diabéticos em toda a Região
Metropolitana I, o CETHID
oferece atendimentos de
cardiologista, clínico geral,
endocrinologia, angiologia,
nefrologia,
oftalmologia,
neurologia, serviço social,

fisioterapia, nutrição, psicólogo, fonoaudiologia, exame
de ultrassonografia, ecocardiograma, exame laboratorial, exame de raios-X, sala
de medicação e tratamento de
pés diabéticos. Para ter aces-

MUNDO

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Vazamento de água na subida do viaduto em Nova Iguaçu

jéssica lemos

so às especialidades é preciso
ir até a unidade de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h, na
Rua Onze, s/nº, Vila Pacaembu. Para mais informações,
o CETHID atende pelo (21)
2665-6952.

Motoristas que trafegam pelo Viaduto dos
Imigrantes, inaugurado no 29 de março de
2019, estão enfrentando transtornos por causa de um vazamento da
rede de água logo na
entrada. De acordo com
informações, o problema existe há algumas
semanas. De responsabilidade da Cedae, o
aguaceiro já formou um
bolsão dágua e está danificando o asfalto que,

gradativamente, está
se desmanchando provocando a formação
de um buraco enorme.
Caso não seja consertado a tempo, irá
prejudicar o trânsito,
impedindo o fluxo de
veículos. De acordo
com informações, já
foram feitas várias
reclamações junto a
companhia distribudora de água, mas até
então nenhuma resposta foi apresentada.

Helicóptero faz
pouso forçado

ESTADOS UNIDOS Um helicóptero fez um pouso
de emergência e pegou fogo
na tarde de ontem sobre um
prédio na 7.ª Avenida, em
Manhattan. Os bombeiros de
Nova York informam que há
um morto. Inicialmente, foi
informado que um avião teria
batido no prédio. Depois, os
bombeiros disseram que foi
um helicóptero que teve de
fazer um pouso de emergência.
Pessoas que estavam no
prédio de 51 andares disseram
que o sentiram tremer
quando aconteceu o impacto
da aeronave com o topo da
construção.
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novos ares na gávea

Jorge Jesus é apresentado como
novo treinador do Flamengo
Tem comandante novo no Ninho do Urubu, ora pois, pois!

Lucas Figueiredo/CBF

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

técnico Jorge Jesus foi
apresentado oficialmente na tarde de ontem
(10), no CT Ninho do Urubu. O
treinador português conversou
com os jornalistas em entrevista coletiva e destacou o desafio.
“Quando você treina uma equipe como o Flamengo, uma das
melhores equipes de um país, os
torcedores querem, além da vitória, qualidade de jogo. Ganhar
somente não é o bastante. Isso é
normal. Quem está no Flamengo
tem que perceber essa exigência,
que é preciso além da vitória.”
“Tenho muita honra por ter
sido convidado para comandar
este grande clube. É impressionante como a minha decisão
repercutiu em Portugal. Meu
passado como treinador está escrito, está feito. Sou o treinador
que tem mais títulos em Portugal
e quero mostrar meu trabalho no
Brasil.
Jorge Jesus elogiou a estrutura que encontrou no clube e também a força da torcida. “Desde
que cheguei ao Flamengo, mesmo não conhecendo a estrutura
por dentro, sabia o que está clube
representa. Agora, tenho ainda
mais convicção. É um grande
clube, grande marca desportiva, com capacidade de estrutura
e organização. Não existe um

grande clube sem uma massa
de torcedores como o Flamengo
tem.”
O comandante, de 64 anos,
terá 20 dias para trabalhar durante a parada para a Copa América.
Jorge Jesus aproveitou para elogiar a qualidade dos jogadores
brasileiros. “Temos 20 dias para
apresentar o trabalho, mostrar
aos jogadores nossas ideias, nossos conceitos. Não há novidade.
Estou habituado a trabalhar com
jogadores brasileiros, são ótimos
profissionais. Quero crescer com
eles e melhorar não só resultados, mas a qualidade do jogo do
Flamengo.”
Confira outras respostas do
treinador
Futebol
Brasileiro
Claro que conheço o elenco.
Não vi o Flamengo somente a
partir do momento que me convidaram, eu vejo todos os jogos
do futebol brasileiro em minha
casa. Não conheço tão bem os
jogadores como o Marcelo Salles, mas vou conhecer. Quando
conversamos, a diretoria já tinha
posições que pensavam ser importante reforçar. E eu concordei.
Estilo de jogo
Para apresentar uma ideia
de jogo, tenho que falar em vá-

Técnico rubro-negro concedeu entrevista coletiva na tarde de segunda-feira (10)
rias vertentes táticas. Tenho um
conceito, mas antes de qualquer
coisa a evolução do futebol não é
ter uma maneira de jogo, mas ter
muitas ideias. Essa é a evolução
do mundo do futebol. Me arrisco
a dizer que não vou fugir muito
do que o Flamengo tem feito.
Claro que teremos variantes, vou
jogar com um primeiro e um
segundo atacante. Isso que vou
apresentar ao Flamengo. Mas
tem muitas variantes defensivas
e ofensivas.

que ter paixão. E minha paixão é o futebol. Com respeito
ao Zico, sei que é o grande
ídolo do Mengão. Conversamos quando ele esteve no
Sporting, é um amigo que
eu tenho. Quando se fala do
Flamengo, eu ouvia falar do
Júnior, do Leandro, e o Zico
caracterizava o clube para Portugal.

Gabigol estava na Inter de Milão, o Inter comprou um jogador do Sporting, o João Mário.
E ele pediu para vir jogar em
Portugal, falei com ele, mas
acabou indo para o Benfica
(risos).

Grama sintética
na Copa do Brasil
A realidade é essa, jogar em
um campo sintético. Poucos
Diego e Gabigol
treinadores no mundo têm essa
Diego nunca foi meu joga- experiência. Já tive um jogo de
dor. Quando ele estava no Por- Champions na Rússia, é comRelação com ídolos to, não me recordo se estava no pletamente diferente. Temos
do Flamengo
Benfica. Teve uma passagem que nos adaptar. Talvez fazer
Em todas as atividades tem bonita no futebol português. O algum treino, mas temos que

levar em consideração que
trocar a grama para o sintético pode gerar lesões.
Um ano de
contrato
Normalmente faço isso.
A partir do momento que
saio do meu país, e é minha
segunda experiência fora
de Portugal. Na Arábia, foi
a mesma coisa. A direção
queria fazer quatro anos e
eu disse que não. Depois,
se eu me adaptar e estiverem satisfeitos renovamos.
Ninguém fica dependente
de ninguém.

Julião destaca atuação coletiva do Vasco: Mais maduro, Ricardo assume
protagonismo no Campeonato Brasileiro
Fluminense: “Orgulho do grupo”
Mailson Santana/FFC

Lateral direito foi titular no empate em 0 a 0 com o Flamengo e projetou vitória na próxima partida, contra a Chapecoense
Após uma sequência de quatro e satisfação, uma sensação de dever Diniz.
Depois do empate com o Flamenjogos longe do Rio de Janeiro, o Flu- cumprido.
Um dos principais pontos que fez go, o Tricolor faz, nesta quinta-feira,
minense voltou a atuar no Maracanã
no domingo. Apesar de não ter con- a torcida e a imprensa exaltarem a a última partida antes da pausa do
seguido a vitória, a atuação da equipe exibição do Fluminense no clássico Brasileirão para a realização da Copa
no empate em 0 a 0 com o Flamengo, foram os desfalques. A defesa tricolor América. Em Chapecó, o time visita
foi destacada pelo lateral direito Igor foi a mais afetada: Gilberto, Matheus a Chapecoense. Igor Julião projetou
Julião. Com a ausência de Gilberto, Ferraz e Nino não atuaram. Com isso, este jogo e afirmou que espera uma
o camisa 21 contou como foi a con- Julião, Frazan e Yuri ocuparam as vitória para garantir tranquilidade
versa com o técnico Fernando Diniz e vagas e não decepcionaram. O lateral para o grupo durante os dias sem jorevelou sua preparação para a partida. direito destacou o trabalho diário fei- gos.
- Sempre entramos em campo
- Soube na véspera que ia jogar. to pelo grupo desde a pré-temporada
O Diniz me passou muita confiança. para se encaixar no modelo de jogo buscando a vitória e neste jogo contra a Chapecoense precisamos muito
Conversou comigo e com os outros planejado por Fernando Diniz.
jogadores que entraram no time, nos
- O Nino e o Ferraz são jogado- dela. Vai ser importante para a gente.
passou confiança, disse que acredi- res extremamente importantes para O grupo precisa disso para coroar
ta muito na gente. Destacou nossos a gente. Mas a gente treina exaustiva- o trabalho exaustivo do nosso dia a
pontos positivos. Fiz um trabalho mente desde a pré-temporada, então, dia. Pela nossa amizade, esse grupo
mental, fiquei 24 horas só pensando qualquer jogador que entra na equipe merece muito. É muito importante
no jogo, mentalizando cada jogada, sabe o modo de jogar. O Frazan e o para a gente conseguir ter uma pausa
cada disputa. Dentro de campo foi Yuri deram conta do recado. Todos tranquila, poder trabalhar com mais
uma satisfação. Orgulho do grupo. têm confiança porque sabem que calma. Não só os jogadores, a comisDominamos o jogo quase que por quem entrar vai dar conta do recado, são e o staff também precisam muito
completo. Foi um misto de orgulho porque entendem o plano tático do dessa vitória.

Uma temporada após receber as primeiras oportunidades
no time profissional, Ricardo
Graça assumiu o protagonismo
dentro do Vasco da Gama. Com
16 desarmes e 46 rebatidas, segundo levantamento do site de
estatísticas Footstats, o camisa
14 é o grande destaque defensivo da equipe cruzmaltina no
Campeonato Brasileiro. Os números também fazem do prata
da casa líder nos quesitos entre
os jogadores de sua posição que
atuam por clubes do Rio de Janeiro.
- Hoje me sinto com um
pouco mais de bagagem. Quando se disputa muitos jogos
por competições importantes,
como Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil, você acaba ganhando mais
rodagem, se tornando mais experiente. Quanto mais complicadas forem as partidas, mais a
gente cresce. Acredito que não
fui bem contra o Jorge Wilstermann e LDU, as duas partidas
na altitude, mas nas demais me
portei bem. Aprendi bastante na
temporada e agora estou mais
calejado - afirmou o prata da
casa, em entrevista coletiva.
Além de ter sido provocado
pelo número alto de minutos
em campo no ano passado, o
crescimento de Ricardo Graça
é fruto também de uma rotineira troca de experiência com
os outros jogadores de sua posição, casos de Breno, Leandro

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Ricardo ao lado de Andrey durante trabalho no CT do Almirante
Castan e Werley. É comum ver o gou respeito ao Ceará, citando
jovem zagueiro conversando com a qualidade do ex-companheiro
os companheiros antes, durante e Thiago Galhardo, mas frisou a
depois cada uma das atividades. importância do Vasco ser protaA relação de amizade foi exaltada gonista em São Januário.
- Foi um resultado que nos
pelo talentoso defensor.
- O Castan e o Werley são dois trouxe mais tranquilidade. O
zagueiros experientes e que forma- bom dessa vitória foi que derroram a nossa dupla de zaga no ano tamos um time que é candidato
passado. Outro que está sempre ao título, não só do Brasileiro,
conversando comigo é o Breno, mas também da Libertadores.
pra quem torço que volte o mais É uma equipe de qualidade. Vi
rápido possível. A experiência muita gente falando que a gendesses três jogadores, que jogam te recuou no segundo tempo,
muito e possuem muita bagagem, mas não foi isso que acontecom certeza me ajuda. Jogar é ceu. O time deles empurrou a
sempre bom, mas procuro manter gente para trás, pois tem muita
os pés no chão, a cabeça no lugar, qualidade. É normal quando
até porque quando voltarem, eles você tem uma vantagem de 2
com certeza devem atuar. Vou se- a 0 dar um abaixada na linha e
guir lutando pelo meu espaço, pois apostar nos contra-ataques. É
sei que o professor vai decidir o nesse momento que a defesa
que for melhor para o Vasco - disse precisar atenta e segura. Temos
que saber sofrer - declarou o
Ricardo.
Quando questionado sobre o zagueiro, acrescentando na semomento vivido pelo Gigante da quência.
- O Ceará tem qualidade tamColina no Campeonato Brasileiro,
o camisa 14 fez questão de enal- bém, e vem muito bem dentro da
tecer o resultado obtido diante do competição. Possui vários jogaInternacional, lembrando que o dores enorme potencial, como é
adversário é um forte candidato o caso do Thiago Galhardo, que
ao título da Conmebol Libertado- já jogou conosco. Conhecemos
res. Ricardo Graça também pre- muito bem a qualidade dele.
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Justiça

Nem posso dizer que são autênticas”
diz Moro sobre mensagens com Dallagnol
Ministro da Justiça diz que imprensa está fazendo ‘muito barulho’

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens”. O ministro
também questionou a
obtenção e divulgação
do conteúdo. “O que
há ali é uma invasão
criminosa de celulares de procuradores.
Pra mim, esse é um
fato bastante grave ter
havido essa invasão e
divulgação, e, quanto
ao conteúdo, no que
diz respeito à minha
pessoa, não vi nada
demais”, disse.
Na entrevista coletiva, ao ser perguntado se fez sugestões
sobre trocas de fases
da Lava Jato, como
aponta a matéria do
The Intercept , Moro
respondeu: “Olha, se
houve alguma coisa nesse sentido, são
operações que já haviam sido autorizadas. É uma questão
de logística de ser discutido com a polícia
de como fazer ou não
fazer. Isto é absolutamente normal”.

ministro
da
Justiça, Sergio
Moro, disse
ontem (10) que não
pode garantir a autenticidade das mensagens que teriam sido
trocadas entre ele e o
procurador do Ministério Público Federal
Deltan Dallagnol. A
conversa foi divulgada neste domingo (9)
pelo site The Intercept
e aponta influência
do ex-juiz em investigações da operação
Lava Jato.
“Nem posso dizer
que são autênticas
porque, veja, são coisas que aconteceram,
se aconteceram, há
anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho
registro disso”, disse
Sergio Moro em entrevista coletiva após
evento com secretários de segurança pública em Manaus.
Primeira
Moro negou ter inreação
fluenciado em qualNa noite de dominquer resultado da Lava
Jato e disse que “não go, logo após a divul-

Marcelo Camargo/ABr

O ex-juiz negou que tenha interferido nas investigações da operação Lava Jato

gação das mensagens
com Deltan Dallagnol, o ministro enviou por meio de sua
assessoria uma nota à
imprensa na qual lamentou que a fonte
dos jornalistas tenha
sido mantida em sigilo.
“Lamenta-se a falta
de indicação de fonte
de pessoa responsá-

vel pela invasão criminosa de celulares
de procuradores. Assim como a postura
do site que não entrou em contato antes
da publicação, contrariando regra básica do jornalismo”,
diz o texto.
Neste
primeiro
momento ele já havia
negado uma anorma-

CNPM abre sindicância para apurar
suposta troca de mensagens
A Corregedoria do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
órgão responsável pela fiscalização disciplinar dos
membros do MP, decidiu
abrir uma sindicância para
apurar uma troca de mensagens atribuídas a procuradores da força-tarefa
da Lava Jato e ao ex-juiz
federal e atual ministro
Sergio Moro.
“A ampla repercussão
nacional demanda atuação
da Corregedoria Nacional.
A imagem social do Ministério Público deve ser
resguardada e a sociedade
deve ter a plena convicção de que os membros do
Ministério Público se pautam pela plena legalidade,
mantendo a imparcialidade e relações impessoais
com os demais Poderes
constituídos”, escreveu o
corregedor Orlando Rochadel Moreira na decisão.
Ele acrescentou que
“sem adiantar qualquer juízo de valor assevera eventual desvio na conduta de
membros do Ministério
Público Federal [MPF], o
que, em tese, pode caracterizar falta funcional”.
O corregedor ordenou que o coordenador
da força-tarefa da Lava
Jato, o procurador Deltan
Dallagnol, seja notificado
para apresentar a versão
dos procuradores sobre os
fatos.

Montagem / Internet

lidade em seu comportamento enquanto
magistrado e disse
que as mensagens
haviam sido tiradas
de contexto.
No Twitter
Ainda na noite de
domingo,
Sergio
Moro se posicionou
no Twitter , onde reforçou o que havia

dito em sua nota pública. “Muito barulho
por conta de publicação de supostas mensagens obtidas por
meios criminosos de
celulares de procuradores da Lava Jato”,
escreveu.
“Leitura
atenta revela que não
tem nada ali apesar
das matérias sensacionalistas”.

Câmara de Nova Iguaçu
apresenta e discute
a LDO 2020
Divulgação

Orlando Rochadel Moreira x Deltan Dallagnol, um embate que promete
O CNPM se refere às notícias que o site The Intercept Brasil publicou no domingo (9), com trechos de
conversas entre juízes e procuradores da República que,
na avaliação da equipe de
reportagem do site, revelam
uma “colaboração proibida”
entre Moro e os integrantes
da força-tarefa Lava Jato.
Em um texto que acompanha as três reportagens
já publicadas, o Intercept
sustenta que o teor das conversas fornecidas por uma
fonte que pediu sigilo indica
“comportamentos antiéticos
e transgressões que o Brasil
e o mundo têm o direito de
conhecer”.
Em seu Twitter, o procurador Deltan Dallagnol sugeriu ser natural que membros do MPF, a quem cabe
denunciar, comuniquem-se

com o juiz da causa, a quem
cabe julgar a denúncia. “A
atuação sórdida daqueles
que vierem a se aproveitar
da ação do hacker para deturpar fatos, apresentar fatos
retirados de contexto e falsificar integral ou parcialmente informações atende
interesses inconfessáveis de
criminosos atingidos pela
Lava Jato”, escreveu.
Repercussão
A Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe)
defendeu o esclarecimento
do vazamento e do conteúdo das mensagens que o ex-juiz federal, Sergio Moro, e
membros da força-tarefa da
Lava Jato teriam trocado enquanto Moro era o responsável por julgar os processos
da operação em Curitiba.

“As informações divulgadas pelo site precisam ser
esclarecidas com maior profundidade, razão pela qual a
Ajufe aguarda serenamente
que o conteúdo do que foi
noticiado e os vazamentos
que lhe deram origem sejam
devida e rigorosamente apurados”, pontuou a entidade
que representa os magistrados federais, em nota divulgada na tarde de segunda-feira (10).
Após participar de reunião ontem em Manaus, o
ministro Sergio Moro afirmou a jornalistas que as
mensagens que vieram a
público não revelam nada
demais. Na avaliação do
ministro, grave é o fato de
celulares de procuradores
da República e de ao menos
um juiz federal terem sido
grampeados.

O evento aconteceu no plenário da
Câmara segunda-feira de manhã
A Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu,
através de sua Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
Financeira e Tomada
de Contas, realizou na
manhã de ontem, audiência pública para
divulgar e discutir a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2020. A LDO, Plano
Plurianual e a Lei Orçamentária Anual (LOA)
formam a estrutura dos
3 instrumentos centrais
do planejamento financeiro da Prefeitura.
Com 59 artigos, divididos em 7 capítulos, a LDO estabelece

metas e prioridades da
administração pública
municipal, dispositivos relativos à política de aplicação de recursos para a saúde e
a educação, estrutura
básica dos orçamentos da cidade, entre
outros assuntos. Convidado, o secretário
de Economia, Planejamento e Finanças de
Nova Iguaçu, Fabiano
Muniz da Silva, pôde
esclarecer todas as dúvidas dos presentes.
O vereador Mauricio
Morais, presidente da
Comissão de Orçamento, conduziu a audiência.
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Violência no Subúrbio

PM morre em tentativa de assalto

Vítima foi atingida com tiro na cabeça quando ia com o irmão também polícial militar para o trabalho na
UPP Providência, no Centro. O cabo foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m cabo da Polícia Militar morreu numa tentativa de assalto no final da
madrugada de ontem, na Pavuna, Subúrbio do Rio de Janeiro.
Rodrigo Queto Sardinha, de 33
anos, estava de carro com o irmão, também PM. Eles foram
abordados por criminosos na
Rua Albertina Guerra, na altura
da Igreja Metodista
Rodrigo foi atingido com um
tiro na cabeça. O crime foi por
volta das 5h30. A corporação
informou que os agentes estavam a caminho do trabalho, na
UPP Providência, no Centro.
Ele chegou a ser foi socorrido pelo irmão, o também cabo
Alexander Queto Sardinha, que

o levou ao Hospital Estadual
Carlos Chagas, em Marechal
Hermes, onde deu entrada já
sem vida.
O PM O cabo Rodrigo estava
na PM desde dezembro de 2012.
Um dos bandidos que participou
da ação foi baleado, mas conseguiu fugir. Em uma rede social,
Alexander relatou como foi o
ataque: “(Foi uma) tentativa de
assalto e homicídio. Eles vieram
para cima (da gente) e reagimos”.
Cápsulas de
9mm e 380 mm
O delegado Marcelo Carregosa, do Núcleo de Investigação
de Mortes de Policiais do Rio
de Janeiro, órgão da Delegacia
de Homicídios da Capital (DH),
que investiga o caso, realizou

perícia no local do crime. Muito
abalado, Alexandre Queto ajudou os agentes a localizar possíveis indícios dos criminosos.
Peritos recolheram algumas
cápsulas de pistolas 9mm e de
380 mm que ficaram espalhadas
pela rua. A perícia também procurou câmeras de segurança que
possam ajudar a identificar os
ladrões, que seriam três. A Polícia Civil não descarta a hipótese
de uma quarta pessoa no veículo e o crime de latrocínio (roubo
seguido de morte) é a principal
linha de investigação da Homicídios.
O assassinato do cabo Sardinha é o 21º somente este ano em
ações violentas no estado do RJ.
Três deles estavam em serviço,
12 de folga e seis eram reformados (aposentados).

Reprodução

Irmão de Rodrigo, o cabo Alexander ficou inconformado com o assassinato

‘Chefe’ do Morro Da Conquista é executado Homem é assassinado a pauladas
dentro de casa em Nova Iguaçu

Yago Henrique Damasceno Braz, o Bené, de 19
anos, foi executado na madrugada do último domingo, na Rua Santa Luzia, na
Vila Americana, em Volta
Redonda, no Sul Fluminense. Segundo informações, o marginal era alvo
de investigações das polícias Civil e MIlitar e estava sendo procurado. Ele
foi atingido por diversos
disparos de arma de fogo.
O bandido já tinha anotações criminais por homicídio simples, qualificado
e por tráfico de drogas.
A PM informou ainda que
Bené era apontado como

Reprodução

Yago foi atingido por vários tiros na Vila Americana
um dos chefes do tráfico
do Morro da Conquista,
no bairro Santo Agostinho.
A polícia tem nomes de
dois suspeitos do crime,

um deles, seria menor de
idade. O corpo foi removido para o IML de Volta
Redonda, ainda durante a
madrugada.

Mini celular é apreendido em cadeia de Japeri
Um aparelho do tamanho de
uma tampa de caneta. O menor
aparelho já encontrado em poder de bandidos foi apreendido
na manhã de ontem por agentes
na Penitenciária Milton Dias
Moreira, em Japeri. Durante a
operação os inspetores também
apreenderam 89 celulares, um
roteador, seis chips, 90g de cocaína, 715g de maconha, oito
relógios e R$1.567.
A Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária
(Seap) informou que, desde
janeiro deste ano, 5.339 celulares já foram apreendidos nas
unidades prisionais do estado.
Em 2018, no mesmo período,

Divulgação/Seap

O aparelho foi apreendido na Penitenciária Milton Dias Moreira

foram encontrados 3.756 aparelhos.
Desde o início deste ano, a
operação “Iscariotes” flagrou dez
inspetores penitenciários tentando entrar com objetos ilícitos nas

cadeias, enquanto em 2018, não
há registro de flagrante, segundo
a Seap. Ainda de acordo com a
Seap, 16 visitantes foram presos
tentando entrar com drogas nas
cadeias desde janeiro deste ano.

Assassino de ator tem foto divulgada
Reprodução

Um homem foi assassinado a pauladas dentro
de casa na noite do último
sábado, no bairro Cabuçu,
em Nova Iguaçu. Populares acionaram uma viatura
do 20º BPM (Mesquita) na
manhã de domingo, para
a Avenida Aurino Soares
de Melo. Ao chegarem no
local, os agentes constataram que houve um homicídio no local e acionaram a
perícia da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
De acordo com informações a vítima trabalha-

Reprodução

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de casa
va em uma casa de material
de construção no bairro Três
Marias. Um dos suspeitos do

crime seria o irmão do rapaz.
A especializada investiga as
motivações.

Confronto entre PM e bandidos
termina com três mortos no Rio

Uma perseguição a um
veículo com quatro suspeitos, seguida de troca de tiros
terminou com três mortos na
manhã do último domingo
no Centro do Rio. Segundo
informações, militares do 5º
BPM (Praça da Harmonia)
dispararam contra o carro que
vinha em velocidade saindo
do baile funk da comunidade
Santo Amaro.
Dos três mortos, um deles
foi identificado como Wendel
Paes Santana Souza. Um suspeito, identificado como Wesley Paes Santana Souza, e um
PM foi ferido e encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no
Centro. Segundo A Secretaria
municipal de Saúde informou
que seu quadro de saúde é estável. O PM foi atingido de
raspão no braço.
A polícia informou ainda que o carro com placa de
Montes Claros, em Minas
Gerais, foi interceptado na esquina das avenidas Beira-Mar
e Antônio Carlos. Motorista

Fábio guimarães/ agência o globo

Um dos três mortos na fuga e troca de tiros no Centro do Rio
ignorou a ordem de parada,
dando início à perseguição
pela Rua Primeiro de Março,
sentido Candelária. Ao mesmo tempo, um outro carro da
polícia seguia pela contramão
na Avenida Rio Branco. Os
agentes alcançaram o veículo
e houve troca de tiros. Os suspeitos perderam o controle do
carro e invadiram a calçada.
O carro com marcas de tiros

atingiu a agência do Santander, na Praça da Candelária.
Em nota, a corporação
informou que um criminoso
saiu correndo do carro, mas
foi alcançado. Ele estava ferido e foi levado para o Souza
Aguiar. Após revista no veículo, foram encontrados três
criminosos feridos, além de
três pistolas calibre 9 mm e
diversos carregadores.

Paulo, o assassino, não aceitava o relacionamento de Rafael. O pai do ator (D) também foi morto
SÃO PAULO - A foto do assassino do ator de Chiquititas Rafael
Henrique Miguel, de 22 anos, e dos
pais do jovem foi divulgada ontem. A
Polícia Civil informou que o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48
anos, cometeu o crime no último domingo por não aceitar o namoro de
Rafael com sua filha de 18 anos. Ele
segue foragido.
De acordo com informações, a família do ator foi até a casa da jovem,
na Estrada do Alvarenga, no bairro da
Pedreira, para conversar sobre o relacionamento deles. Vizinhos disseram
que Paulo chegou atirando na direção
de Rafael e dos pais dele, João Alci-

sio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma
Miguel, 50. Em seguida, fugiu.
O assassino tem passagem por
um roubo cometido em 1990. Ele
ficou alguns meses detido pelo flagrante e, depois, foi posto em liberdade. Pelo crime foi condenado a
2 anos de prisão, mas recorreu em
liberdade e a condenação foi anulada.
A namorada do ator postou um
texto nas redes sociais em homenagem ao namorado nesta segunda.
“Tá muito difícil de assimilar, mas
eu quero pensar em você como o
homem iluminado que é, o homem
que me orgulha, que me fez a mulher
mais feliz do mundo, que me apre-

sentou o amor de verdade, que me
salvou e acreditou em mim, quando
muitas vezes eu pensei em desistir”,
disse a jovem.
Um dos últimos trabalhos de
Rafael na TV foi o personagem Paçoca, na novela infantil ‘Chiquititas’,
exibida pelo SBT. O ator também
atuou na TV Globo, nas novelas ‘Pé
na Jaca’ e ‘Cama de Gato’. Antes, ele
havia ficado famoso pelo comercial
no qual dizia “mãe, compra brócolis”. Nas páginas pessoais de Rafael
e da namorada consta que eles estão
juntos desde março de 2018. Se for
preso, o comerciante responderá pelos três homicídios.

PRF apreende arma com ‘kit rajada’ na 040
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prendeu um homem flagrado
com armas, munições e um ‘kit rajada’ na Rodovia Washington Luiz
(BR-040), em Duque de Caxias, ontem. O acessório é proibido e possibilita rajadas de tiros numa pistola. é
usado por criminosos para potencializar o uso de armas curtas.
É um acessório leve e de fácil utilização, permitindo que a pistola seja
transformada numa espécie de metralhadora, capaz de poderosas rajadas. A frequência dos disparos pode
ultrapassar mil tiros por minuto.

Reprodução

O acessório é de uso proibido e possibilita rajadas de tiros em pistola
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queimados

Pedalada e arraiá no Horto Municipal
encerram semana do Meio Ambiente

Programação deste sábado (8) teve início na Vila Olímpica e contou
com oficina de bikes e percurso até Área de Proteção Ambiental
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

C

elebrado
em
todo o mundo
desde 1972, o
Dia do Meio Ambiente teve uma semana
cheia de atividades
comemorativas
em
Queimados, na Baixada Fluminense. E para
encerrar a programação, a Prefeitura - por
meio das Secretarias
Municipais de Ambiente e Defesa dos
Animais, Educação,
Cultura e Esporte e
Lazer - promoveu um
encontro com oficinas
de bicicletas, pedalada
de conscientização e
até um arraiá no Horto
Municipal. O evento,
realizado neste sábado, teve início às 13h
na Vila Olímpica e
contou com palestras
como “Aprendendo a
ensinar andar de bicicleta” e “Como um
ciclista deve andar na
via urbana” para destacar a importância
do meio de transporte para um sociedade
mais sustentável e segura.
Graças à parceria
com instrutores da
rede de ciclistas Bike
Anjo e com um entusiasta das bicicletas na cidade, Carlos
Green Bike, o encontro atraiu participantes de todas as idades
para aprender a andar

de bicicleta de forma
mais fácil. Um deles
foi a servidora pública Geisa Torres (37),
que afirmou ter tido
um dia de muita realização pessoal por
finalmente conseguir
pedalar.
“Eu realmente tinha
uma lacuna na minha
vida por não saber andar de bicicleta e vim
aqui hoje sem acreditar que conseguiria fazer isso (andar de bicicleta) no mesmo dia.
Mas, graças à paciência e técnicas de passo a passo do professor dessa oficina, eu
consegui aprender em
quarenta minutos de
aula. Estou satisfeita
com a minha vitória
e já planejo comprar
uma bicicleta para
continuar
treinando
bastante”,
destacou
a moradora do bairro
Fanchem.
Na
oportunidade,
pessoas com deficiência visual e dificuldade de locomoção
também puderam participar das atividades
com aparelhos adaptados às suas necessidades. Ao final do dia, o
grupo se reuniu e pedalou pela cidade em
direção ao Horto Municipal Luiz Gonzaga
de Macedo, onde uma
festa junina com barraquinhas e comidas
típicas acontecia.
À frente da SEMA-

THIAGO LOUREIRO/PMQ

População tirou a bicicleta de casa e foi às ruas pedalar por um mundo melhor e preservação do meio ambiente
DA, o secretário Cacau Nogueira falou
sobre a importância
histórica do uso das bicicletas no município.
“Aqui em Queimados
o uso delas já é tradição pelo baixo custo
de manutenção e pela
facilidade de chegar
mais rápido aos luga-

res. Queremos incentivar cada vez mais
o cidadão a praticar
essa mobilidade urbana tão importante
e útil para diminuir a
poluição dos ares da
cidade”, destacou o
gestor.
Perguntado sobre a
importância da do uso

das bicicletas para a
natureza, o ambientalista Carlos Green
Bike foi categórico.
“A bicicleta é muito mais poderosa do
que a maioria pensa e
é necessário que seja
valorizada como meio
de transporte econômico, saudável, sus-

Reprodução

Projeto ‘PIPAS’ é lançado em Nova
Iguaçu e promete voos muito altos
Nova Iguaçu tem um novo
projeto para cuidar das crianças da cidade que vivem em
situação de violência, vulnerabilidade, pobreza e extrema pobreza. Foi lançado,
nesta sexta-feira (7), o PIPAS (Primeira Infância Protegida da Assistência Social),
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Assistência Social (SEMAS) e baseado no
Programa Criança Feliz, do
Governo Federal. Por meio
dele, os integrantes do projeto farão visitas domiciliares
e ajudarão no desenvolvimento de crianças de zero a
6 anos de idade, promovendo
também o fortalecimento de
vínculo entre elas e seus criadores. As visitas começam já
na segunda-feira (10).
O lançamento do PIPAS
foi realizado na Praça Rui
Barbosa, no Centro, com a
entrega de bicicletas aos 66
visitadores que irão atuar
supervisionados por cinco
pedagogos e psicólogos. A

entrega da primeira bicicleta
foi feita pelo prefeito Rogerio
Lisboa. De lá, todos partiram
numa pedalada até o Paço Municipal.
“Nesta semana concorremos
em Brasília a um prêmio nacional por nossos projetos nas
áreas da inovação e da sustentabilidade. Tenho certeza que
o PIPAS será mais um caso de
sucesso no Brasil e que vocês
farão parte do um projeto que
poderá ser premiado nacionalmente”, disse Lisboa.
Os visitadores e supervisores
serão divididos em equipes que
serão baseadas em cada um dos
10 CRAS do município. Eles
atenderão às famílias inseridas
no Cadastro Único beneficiárias do Bolsa Família e do BPC.
Segundo Elaine Medeiros,
secretária da SEMAS, Nova
Iguaçu é o primeiro município
do Brasil a fazer um redesenho
do Programa Criança Feliz.
“Vamos trabalhar de forma diferenciada, trazendo um
olhar ampliado para as famí-

lias. Vamos promover também
o acesso às políticas públicas e
permitir que estas pessoas sejam visíveis para nós, gestores.
Vamos fazer com que a infância
seja verdadeiramente protegida”, garante Elaine.
A subsecretária de Estado de
Gestão do Sistema Único de
Assistência Social e Segurança
Alimentar, Dianne Arrais, participou da solenidade e afirmou
que Nova Iguaçu é referência
no Rio de Janeiro na área da
assistência social. “Sem dúvida nenhuma este será mais um
marco para a cidade neste tipo
de política pública. Contamos
com Nova Iguaçu para que,
junto ao Governo do estado,
possamos replicar esta e outras
experiências de sucesso em outros municípios que ainda estão
iniciando suas atividades assistencialistas.

tentável (não poluente
e não gasta combustíveis não-renováveis)
e potencial fonte de
renda, dentre outros
benefícios. Reconhecida a importância da
bicicleta, esperamos o
respeito e lutamos pelo
direito à segurança no
trânsito”, afirmou.

Prefeito Rogerio Lisboa entrega bicicleta para Beatriz de Azevedo, integrante do PIPAS

“Vamos planejar atividades
que ajudem no desenvolvimento da primeira infância. O objetivo principal é fortalecer o
vínculo entre a criança e seus
responsáveis. O visitador leva
a proposta das atividades, mas
elas serão realizadas entre o
cuidador e criança”, explica a
supervisora.
Além de receber atendimento domiciliar regularmente, as
Integrantes do projeto têm famílias inseridas no projeto
serão orientadas a procurar o
expectativa positiva
“Tenho uma irmã de um ano e Centro de Referência de Assisoito meses e sei bem como lidar tência Social (CRAS) mais pró-

com crianças. Tem que ter paciência, criatividade e, principalmente, muito carinho. A expectativa é grande para realizar um
bom trabalho”. A declaração,
em tom de ansiedade, é de Beatriz de Azevedo Silva de Andrade Santos, 20 anos. A jovem
é uma dos 66 visitadores que
integram o PIPAS. Ela recebeu
das mãos do prefeito Rogerio
Lisboa a bicicleta que utilizará
durante as visitas domiciliares.
“Muitas pessoas que passaram
pela praça perguntaram sobre
o projeto e acharam a proposta

interessante. Creio que o PIPAS
será bem recebido e aceito pela
população”, conta Beatriz.
Ela será supervisionada pela
psicóloga Raíssa Moreira Feliciano Oliveira, 27 anos, que
trabalhará pela primeira vez na
área da assistência social. Raíssa ficará baseada nos CRAS
Estação Morro Agudo, em Comendador Soares, e Serra do
Vulcão (Jardim Nova Era), e
irá orientar os visitadores sobre
os trabalhos a serem desenvolvidos junto às crianças e cuidadores.
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Prefeitura Municipal de Porto Real

Áries
Há
desafios
para
se
comunicar
com
o
cônjuge,
sócios,
clientes ou uma pessoa
importante
para
a
experiência. Os desafios
também podem ser projetados às
relações familiares. É importante ser
flexível.

Touro
As
relações
de
trabalho exigem de
você flexibilidade e
uma
comunicação
eficaz e clara. Atenção
com os imprevistos e
com opiniões que conflitam com seus
interesses. Esteja aberto a mudanças.

Gêmeos
A
autoestima
é
colocada à prova, e
você precisa analisar
as condições materiais
para concretizar os
projetos geradores de
lazer. As relações com os filhos ou
com pessoas que estão sob os seus
cuidados financeiros necessitam ser
avaliados.

Câncer

As relações familiares
exigem
de
você
flexibilidade
e
uma
nova
forma
de expressar o que
sente. Atenção com as palavras,
principalmente direcionadas a irmãos
e parentes. Está agitado e ansioso.

Leão
Atenção com as relações
com as pessoas do seu
convívio, porque afetam
o seu estado emocional
e o deixam vulnerável.
Uma conversa lhe traz a necessidade
de tomar decisões com reserva.

Virgem
Deve
analisar
os
recursos
financeiros,
principalmente
os
destinados a projetos.
Pode sentir dificuldades
para
interagir
com
atividades em grupo. Seja flexível
com opiniões diferentes e reveja a sua
atuação profissional.

atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 051/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09 horas de 13 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. 051/2019 na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço,
objetivando AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, conforme especificações contidas
no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo nº. 2567/2019. O Edital poderá ser
retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
6.394,72 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e
setenta e dois centavos).
Porto Real, 10 de junho de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 052/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 14 horas de 13 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. 052/2019 na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço,
objetivando AQUISIÇÃO DE PAINEL AUTOPORTANTE
COM DIMENSÕES INDICADAS PARA COMANDO DO
SISTEMA DE ÁGUA DO SETOR CENTRO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, para atender a SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo
nº. 6535/2018. 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 de-

Escorpião
Está em condições para
finalizar situações que
afetam o seu emocional.
Atenção com atitudes
imprudentes. Existe a
necessidade de expressar o que sente
com uma pessoa de sua confiança.

Sagitário
Os projetos e as relações
com os amigos são
afetados. É um dia em
que deve ponderar as
palavras e analisar de
que forma deseja se relacionar com
pessoas que afetam as suas ideias e
projetos.

Capricórnio
Vai
encontrar
dificuldades para se
expressar com uma
pessoa que afeta as
metas
futuras
ou
decisões importantes para a carreira.
É necessário agir com flexibilidade,
cooperação e se colocar no lugar da
pessoa tocada.

Aquário
É levado a se colocar à
disposição no trabalho,
seja através de viagens
ou para explorar o seu
conhecimento. O céu
pede que seja flexível
para lidar com as diferenças e conflitos
com pessoas que pensam diferente.
Amplie a sua visão.

Peixes
É levado a finalizar
relações com pessoas
que interferem em
sua autoestima. Está
analisando
o
seu
relacionamento com profundidade,
e isso o leva a entender o que é
importante e prioridade para você.
Seja flexível e expresse o que sente.

Porto Real, 10 de junho de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 053/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09 horas de 14 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. 053/2019 na
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA
ATENDER A TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO
AS SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, para atender a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações contidas no edital e seus anexos
que é parte integrante do Processo Administrativo nº.
3536/2018. 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$ 932.400,00 (novecentos e trinta e dois mil e quatrocentos reais).
Porto Real, 10 de junho de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019
01 - CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO REAL.
02 - CONVENIADO: BANCO DO BRASIL S.A
03 - OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO CONVENENTE DE SISTEMA ELETRÔNI-

CO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DOROVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E,
QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA
INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
COMUNS
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 116, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 		
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4274/2018
06 - PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
07 - DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que será realizado das 10 horas de 12 de junho
de 2019 até às 16 horas do dia 24 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, INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS FORMADOS EM COMUNICAÇÃO (JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS), PUBLICIDADE
OU MARKETING, OU AINDA, QUE ATUEM EM UMA
DESSAS ÁREAS, PARA COMPOR SUBCOMISSÃO
PARA JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E
SEUS EVENTUAIS RECURSOS APRESENTADOS NA
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE
PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E INDIRETA (CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°
001/2019), cuja sessão pública para sorteio ocorerrá às
15 horas do dia 27 de junho de 2019, conforme informações contidas no edital e seus anexos que é parte
integrante do Processo Administrativo nº. 2326/2018.
O Edital deste chamamento público poderá ser retirado
no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br ou diretamente na Secretaria de Licitações Compras e Contratos.

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

Libra

É um dia complicado
para se deslocar e
concluir as diversas
atividades do dia.
Atenção
com
a
comunicação e as relações com
pessoas que interferem em seus
projetos profissionais. Seja flexível!

verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 61.323,66 (sessenta e
um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e seis
centavos).

atos oficiais
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE HOSPITAL SÃO JOÃO reforma da Unidade de Atenção Especializada em
Saúde - Associação de Caridade Hospital de São
DE MERITI
João de Meriti, conforme especificações contidas
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 – Aviso de Nova no Edital e Anexos, a licitação será do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço
Data
unitário, em atendimento as necessidades da AssociaA Associação de Caridade Hospital São João de Meri- ção de Caridade Hospital São João de Meriti. Podem
ti através da sua Comissão Interventora, devidamente participar do processo licitatório todas as empresas do
autorizada pelo Decreto Municipal nº 6098/2018, torna ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO
público que realizará licitação tendo por objeto a Con- DE ABERTURA: 27 de Junho de 2019 às 10:00 horas.
tratação de empresa para execução de obras de Maiores informações e retirada do Edital na sala da Su-

perintendência 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. São João de Meriti, 10 de Junho de 2019.

Humberto Motta da Silva
Presidente da Comissão Interventora

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

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

Nomear, a contar de 06 de junho de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO VINICIUS DA SILVA DE
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da
Secretaria Municipal de Educação.

10 DE JUNHO DE 2019. PUBLICADO EM 11/06/2019 – CÓD-PMBR 105.
PORTARIA Nº2220/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
Excluir: JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA, da PORTARIA Nº 2156/SEDECRETO N° 4.703, DE 10 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre cancelamentos de contratos de pessoal por prazo determinado da MAD/2019, DE 05/06/2019, publicada no Jornal Hora H em 06/06/2019.
Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2221/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de Tornar sem efeito, A PORTARIAS Nº 2214/SEMAD/2019 DE 07/06/2019, publicada em 08/06/2019.
suas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos PORTARIA Nº2222/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
servidores com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas do Processo Seletivo Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
Simplificado Nº 01/2017 – SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DE LIMA, do cargo em comissão de AssesLei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.
sor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Cidadania.
MATRÍCULA

CANCELAMENTO A CONTAR DE

25/065674

15/05/2019

25/066259

07/05/2019

25/066290

16/05/2019

25/066467

01/06/2019

25/065586

01/06/2019

25/066084

01/06/2019

25/067128

01/06/2019

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO CARDOSO PAGNIEZ
Prefeito em Exercício
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº2219/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.

PORTARIA Nº2223/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.
87, da Lei Orgânica Municipal, DEJALMIR SOARES FERREIRA, do cargo em
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.
PORTARIA Nº2224/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.
87, da Lei Orgânica Municipal, WALBER GLADINO DE JESUS, para exercerem
o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria
Municipal de Serviços Públicos.
PORTARIA Nº2225/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIAS Nº 2192/SEMAD/2019 DE 07/06/2019, publicada em 08/06/2019.

10

ATOS OFICIAIS

terça-feira, 11 de junho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
DE 07/06/2019, publicada em 08/06/2019.
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PORTARIA Nº2226/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MONIQUE DE CARVALHO DA SILVA LUIZ, do
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo
CC-4, do Gabinete do Prefeito.
PORTARIA Nº2227/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TATIANE GOMES SOUSA JOBIM, do cargo
de Diretor de Escola, símbolo CC-7, da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, da Secretaria Municipal
de Educação.
PORTARIA Nº2228/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DEVANIR DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de
Diretor de Escola, símbolo CC-7, na Escola Municipal
Ayrton Senna da Silva, na Secretaria Municipal de
Educação.
PORTARIA Nº2229/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EUCLIDES SEVERINO DA SILVA, do cargo em
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10,
da Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2230/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EDSON DA SILVA SOARES, para exercer o Cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo
CC-10, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2231/SEMAD/2019 DE 10 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 Serviços II, símbolo CC-11,
da Secretaria Municipal de Educação.
ELTON MACIEL DOS SANTOS
FELIPE MORGADO DA SILVA
GENILSON VENANCIO JUNIOR
PORTARIA Nº2232/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC11, na Secretaria Municipal de Educação.
ROSIEL DOS SANTOS
ROBERTA DOS SANTOS
SERGIO EMILIANO FRANCO
PORTARIA Nº2233/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO DECEMBRINO, para exercer
o cargo em comissão de Subcontrolador Geral, símbolo CC-1, na Controladoria Geral do Município.
PORTARIA Nº2234/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 2184/GP/2019
DE 07/06/2019, publicada em 08/06/2019.
PORTARIA Nº2235/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANA INGRID MORAES DO NASCIMENTO,
para exercer o cargo em comissão de Assessor de
Gabinete, símbolo CC-8, na Controladoria Geral do
Município.
PORTARIA Nº2236/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
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 I, símbolo CC-10, na Controladoria Geral do Município.
ALINE PEEIRA MENEGUCI PEREIRA
CARLOS JOSE NUNES DE LIMA LEMOS
PORTARIA Nº2237/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ERENILCE FRATANI DE MIRANDA, do cargo
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC10, da Secretaria Municipal de Fazenda.
PORTARIA Nº2238/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 2209/GP/2019

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuPORTARIA Nº2239/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO nicipal JABER CARVALHO DOS SANTOS, do cargo
em comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO I, símboDE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- lo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO CRISPIM, PORTARIA Nº2252/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
para exercer o cargo em comissão de Secretário Exe- DE 2019.
cutivo de Administração Financeira, símbolo CC-2, na Nomear, a contar desta data, com fundamento do
Secretaria Municipal de Fazenda.
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EDNALVA MARIA DOS SANTOS SILVA, para
PORTARIA Nº2240/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO exercer o cargo em comissão de ASSESSOR DE
SERVIÇO I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- de Saúde.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUCIANO DA SILVA ALMEIDA, para exercer o PORTARIA Nº2253/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo DE 2019.
CC-8, da Secretaria Municipal de Fazenda.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica
PORTARIA Nº2241/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO Municipal, LUANA RODRIGUES DO AMARAL, para
exercer o cargo em comissão de ASSESSOR TÉCDE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do NICO, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- Saúde.
cipal, SIMONE MOREIRA SANTOS, do cargo em comissão de Chefe do Setor de Gestão Fiscal, símbolo PORTARIA Nº2254/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
CC-7, da Secretaria Municipal de Fazenda.
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2242/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARINA AZEREDO PEIXOTO, para exercer
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do o cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO,
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Saúde.
nicipal, JOSE AFONSO BRITTO ALMEIDA, do cargo
em comissão de Diretor de Contabilidade, símbolo PORTARIA Nº2255/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
CC-3, da Secretaria Municipal de Fazenda.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2243/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PATRÍCIA DE SOUZA RAPIZO AZEVEDO,
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- DE GABINETE, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal, SIMONE MOREIRA SANTOS, para exercer o car- pal de Saúde.
go em comissão de Diretor de Contabilidade, símbolo
PORTARIA Nº2256/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
CC-3, na Secretaria Municipal de Fazenda.
DE 2019.
PORTARIA Nº2244/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO Nomear, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuDE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do nicipal, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, para exercer o
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO, símnicipal, CRISTINE DIAS DA SILVA, do cargo em co- bolo CC-6, na Secretaria Municipal de Saúde.
missão de Chefe da Divisão de Arrecadação sobre
Serviços, Taxas e Contribuições, símbolo CC-5, da PORTARIA Nº2257/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Secretaria Municipal de Fazenda.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2245/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE GUTEMBERG ALVES DA SILVA, para
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- exercer o cargo em comissão de ASSESSOR DE
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- GABINETE, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal
pal, BRUNA CARVALHO CUNHA DE ALMEIDA, para de Saúde.
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de
Arrecadação sobre Serviços, Taxas e Contribuições, PORTARIA Nº2258/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Fazenda.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2246/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JUAREZ AUGUSTO MARQUES DA SILVA,
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- DE SERVIÇO I, símbolo CC-11, na Secretaria Muninicipal, ANDREIA CORDEIRO DOS SANTOS, para cipal de Saúde.
exercer o cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7,
da ESCOLA MUNICIPAL RUDÁ IGUATEMI VILLANO- PORTARIA Nº2259/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
VA, da Secretaria Municipal de Educação.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2247/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica
Municipal, SUELEN FONSECA DE ARAUJO, para
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no exercer o cargo em comissão de ASSESSOR DE
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- GABINETE, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal
nicipal, RACCHEL MONTEIRO WYATT, para exercer de Saúde.
o cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7, na ESCOLA MUNICIPAL RUDÁ IGUATEMI VILLANOVA, na PORTARIA Nº2260/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Secretaria Municipal de Educação.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2248/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica
Municipal, MICHELE MOREIRA SANTIAGO, para
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no exercer o cargo em comissão de ASSESSOR DE
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- GABINETE, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal
nicipal, ROSEMEIRE DE ALMEIDA RODRIGUES, do de Saúde.
cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7, da Escola
Municipal AMÉLIA RICCI BARONI, da Secretaria Mu- PORTARIA Nº2261/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
nicipal de Educação.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2249/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica
Municipal, NELSON SANTIAGO VELASCO, para
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- exercer o cargo em comissão de ASSESSOR DE
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- GABINETE, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal
cipal, JOANA D´ARC CESAR VIANA, para exercer o de Saúde.
cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7, na Escola
Municipal AMÉLIA RICCI BARONI, na Secretaria Mu- PORTARIA Nº2262/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
nicipal de Educação.
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2250/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SILVANA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA CRUZ,
DE 2019.
para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
DE SERVIÇO I, símbolo CC-11, na Secretaria Munidisposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mucipal de Saúde.
nicipal, ELCIANE JACINTO DE MOURA DOS REIS,
para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO
EXECUTIVO, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal PORTARIA Nº2263/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
de Saúde.
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
PORTARIA Nº2251/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal SIMONE DOS SANTOS FLORENTINO, do
DE 2019.
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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.

cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE,
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde.

do cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2264/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica
Municipal, SIMONE DOS SANTOS FLORENTINO,
para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO
DEPARTAMENTO REGIONAL III, símbolo CC-3, na
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2278/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VICTOR FERREIRA PINTO, para exercer o
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
resolução Nº 05/SEMFA/2019, de 10 DE JUNHO DE 2019
ALTERA O “FLUXOGRAMA 1 – EMISSÃO DE ALVARÁ” ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SEMFA Nº
001, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso
e gozo das atribuições que são inerentes,
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o “FLUXOGRAMA 1 – EMISSÃO
DE ALVARÁ” constante da Resolução SEMFA nº 001,
de 30 de janeiro de 2019, que passa a vigorar conforme o disposto no fluxograma em anexo.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA Nº2279/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, OS NOMES RELACIONADOS ABAIXO, do
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo
CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
FATIMA HELENA GONÇALVES DA SILVA
RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE
ADRIANA MOREIRA MOÇO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Mat.60/71386
PORTARIA Nº2266/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO DENILSON FERNANDES
ELIZEU MACHADO DOS SANTOS
DE 2019.
KARLA DOS SANTOS BARROS
PORTARIA Nº05/SEMFA/2019 DE 10 DE JUNHO
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
DE 2019
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- LUAN DA FONSECA CORREIA
Designa os responsáveis pela fiscalização do Procesnicipal RENATO DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR, do EDILENE SANTANA DO CARMO
so Administrativo n°05/4910/2018.
cargo em comissão de SECRETÁRIO EXECUTIVO,
PORTARIA Nº2280/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.
DE 2019.
atribuições legais, e considerando a necessidade de
PORTARIA Nº2267/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- fiscalizar os serviços prestados pela Empresa Ômega
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- Engenharia de Software Ltda - EPP, objeto do ProcesDE 2019.
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o so Administrativo n°05/4910/2018. 		
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
RESOLVE:
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo
CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 1º Designar os servidores Wellington Luiz Côrtes
nicipal RAISON ANTUNES BOONE DE SOUZA, do
da Silva, mat. 10/4504 e Roberval Lima de Almeida,
cargo em comissão de SECRETÁRIO EXECUTIVO, ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA
CHARLENE FARIAS DA SILVA
mat.11/20210, para fiscalizarem os serviços contratasímbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.
TAIARA FARIAS DA SILVA
do referente a prestação de serviços de impressão e
montagem dos carnês de IPTU/2019.
PORTARIA Nº2268/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO FABIANA BARBOSA COSTA
MAIZA MARQUES FARIAS NASCIMENTO
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
DE 2019.
TAMIRIS FARIAS DE SOUZA SILVA
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
					
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- MONICA SANTOS NUNES
nicipal LUIZA MAXIMO CUNHA PINTO, do cargo em CARLA DE SOUZA DA SILVA PACHECO
CAMILA LAURIANO BARRETO DA SILVA
RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE
comissão de SECRETÁRIO EXECUTIVO, símbolo
ALEXANDRA PINHEIRO DA SILVA RODRIGUES LASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.
CERDA
Mat.60/71386
PORTARIA Nº2269/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
PORTARIA Nº2281/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Excluir: ERNANI MARTINIANO FILHO, da PORTA- DE 2019.
SEMED
RIA Nº 1964/SEMAD/2019, DE 31/05/2019, publicada Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muno Jornal Hora H em 01/06/2019.
nicipal, VALERIA PEDRO, do cargo em comissão de PORTARIA Nº2226/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
PORTARIA Nº2270/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO Assessor Serviços II, símbolo CC-11, da Secretária DE 2019.
Municipal de Educação.
Designar o servidora, CARLA VANESSA DA PENHA
DE 2019.
MATIAS DE OLIVEIRA, matrícula 60/71753, para resExcluir: FLAVIA REGINA RODRIGUES GONÇALVES FELIX, da PORTARIA Nº 1963/SEMAD/2019, PORTARIA Nº2282/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO ponder interinamente no cargo de Vice - Diretor de
Escola, símbolo CC-9, na Escola Municipal de EducaDE 31/05/2019, publicada no Jornal Hora H em DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- ção Especial Albert Sabin, na Secretaria Municipal de
01/06/2019.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- Educação sem prejuízo de suas demais atribuições.
PORTARIA Nº2271/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO pal, DARLENE MARTINS GENTIL SILVA LIMA, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Serviços II,
Denis de Souza Macedo
DE 2019.
Secretário Municipal de Educação
Excluir: SANDRA MARIA MIRANDA PEIXOTO TELES, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de Educação.
da PORTARIA Nº 1965/SEMAD/2019, DE 31/05/2019,
PORTARIA Nº2283/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBApublicada no Jornal Hora H em 01/06/2019.
DE 2019.
NA - SEMOB
PORTARIA Nº2272/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- PORTARIA Nº 10/SEMOB/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Excluir: SANDRA MARIA MIRANDA PEIXOTO TELES, nicipal, WILLIAN DE MORAES COSTA, do cargo em DE 2019.
da PORTARIA Nº 1965/SEMAD/2019, DE 31/05/2019, comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, O SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URda Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.
BANA DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições
publicada no Jornal Hora H em 01/06/2019.
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e
PORTARIA Nº2273/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO PORTARIA Nº2284/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
CONSIDERANDO a solicitação contida no processo
DE 2019.
Excluir: LUAN FRANCISCO COELHO DE SOUZA, da Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- n°5/2019;
PORTARIA Nº 1966/SEMAD/2019, DE 31/05/2019, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- CONSIDERANDO a sensação de segurança que
cipal, CARLA ADRIANA CARVALHO DE SOUZA, do será trazido para o local em razão do deferimento do
publicada no Jornal Hora H em 01/06/2019.
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo pedido;
PORTARIA Nº2274/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO CC-10, na Secretaria Municipal de Vigilância Sanitá- CONSIDERANDO o abaixo assinado contido nas
ria.
folhas 08, 09, 10 de processo supramencionado
DE 2019.
CONSIDERANDO que não existe linha de transporte
Nomear, a contar desta data, com fundamento do
coletivo no logradouro;
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
RESOLVE, pelas razões expostas até aqui, autorizar
Municipal, SIMONE DOS SANTOS FLORENTINO,
Secretário Municipal de Administração
o fechamento da Rua Mangueira – Andrade Araújo
para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR
Matrícula nº 82/43327
com instalação de cancela (ou similar). Esta portaria
EXECUTIVO, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal
entra em vigor na data de sua publicação.
de Educação.
PORTARIA Nº2265/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal DIOGO SALLES, do cargo em comissão de
SECRETÁRIO EXECUTIVO, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2275/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SHARLENE SANTOS DE SOUZA, para exercer
o cargo em comissão de Chefe de Departamento Financeiro, símbolo CC-3, na Superintendência Técnica
Administrativa, junto ao Fundo Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2276/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VALDECI TORRES BANDEIRA, para exercer o
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Superintendência Técnica Administrativa,
junto ao Fundo Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2277/SEMAD/2019 DE 10 DE JUNHO
DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA,

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº 2150/SEMAD/2019 DE
Cel. PM RR – Rogerio Lira da Costa
05/06/2019, publicada em 06/06/2019
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana
ONDE SE LÊ: ALESSANDRA NASCIMENTO FERRO;
LEIA-SE: ALESSANDRA DO NASCIMENTO FERRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
NA PORTARIA Nº 1959/SEMAD/2019 DE
31/05/2019, publicada em 01/06/2019
PORTARIA Nº /2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
ONDE SE LÊ: FELIPE DOS SANTOS GOMES;
Designar, a contar de 27 de maio de 2019, os SerLEIA-SE: FILIPE DOS SANTOS GOMES.
vidores CHRISTIANO MIRANDA PONTES – Matrícula nº11/19822 e LEONARDO ALMEIDA matricula
NA PORTARIA Nº 2148/SEMAD/2019 DE
60/61010, para ficarem responsáveis pelo acompa06/06/2019, publicada em 07/06/2019
nhamento e atesto de nota fiscal referente prestação
ONDE SE LÊ: YAGO LOPES DA SILVA;
de serviços de recebimento, tratamento e disposição
LEIA-SE: IAGO LOPES DA SILVA.
final de resíduas sólidos, urbanos e domiciliares no
município de Belford Roxo. Processo n° 25/0010/2019.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
LUIS CARLOS FERREIRA CORREIA
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Mat. 60/308
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Cristiane faz três e Brasil bate
a Jamaica na estreia da Copa
Time comandado por Vadão lidera o Grupo C no saldo de gols

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

N

a manhã de domingo, o Brasil enfrentou a Jamaica na
primeira partida das duas equipes na Copa do Mundo Feminina da França e venceu por 3
a 0. E poderia ser de mais!
Desde o início do jogo, a
Seleção Brasileira adotou
uma postura muito agressiva
e ofensiva, e poderia ter conquistado um resultado ainda
mais elástico se não fossem as
chances desperdiçadas sobretudo no primeiro tempo, inclusive com um pênalti perdido
por Andressa Alves. O grande
destaque da partida ficou por
conta de Cristiane, que marcou
os três gols brasileiros, sendo
um deles em cobrança de falta.
Com o resultado, o Brasil
ocupa a liderança do grupo C,
com os mesmos três pontos da
Itália. A vantagem brasileira,
portanto, fica no saldo de gols,
uma vez que as italianas marcaram dois e tomaram um.
As Canarinhas voltarão a
jogar na quinta-feira (13), às
13h, diante da Austrália. A Jamaica, por sua vez, vai encarar

Jeff Pachoud / AFP

a Itália na sexta (14) também às
13h.
A marcha
dos gols
Aos 15 minutos, Andressa
Alves recebeu na esquerda e
levantou para Cristiane, que
subiu mais que a zaga adversária para completar de cabeça e
fazer 1 a 0. Marcador da etapa
inicial.
o Brasil conseguiu o segundo
gol logo no início da etapa complementar. Aos quatro minutos,
após cruzamento rasteiro na
área, Cristiane apareceu na segunda trave para completar de
carrinho. A zagueira jamaicana
ainda interceptou, mas a bola já
havia ultrapassado a linha.
Aos 18, o Brasil teve falta
perigosa na entrada da área e
Cristiane, inspirada na partida,
foi pra bola. A camisa 11 cobrou no canto da goleira, a bola
explodiu no travessão, bateu
no chão, saiu, mas, novamente,
não houve dúvidas de que a linha havia sido ultrapassada, e a
árbitra confirmou mais um gol
brasileiro.
Eram decorridos, 36 minutos do período inicial, quando
surgiu a oportunidade para o 2
a 0. Letícia tentou levantar na

A cada gol assinalado Cris ganhou comemoração diferente das companheiras de time
área e a bola parou no braço de
Swaby, lance que, a juíza Riem
Hussein (Alemanha)
, interpretou como pênalti.
Andressa Alves então foi para
a cobrança, mas bateu fraco e a
goleira Schneider foi buscar no
canto esquerdo.
As sssistentes da partida foram, Kylie Cockburn (Escócia),
Mihaela Tepusa (Romênia) e
Kateryna Monzul (Ucrânia)

FICHA TÉCNICA
BRASIL 3 x 0 JAMAICA
Local: Estádio dos Alpes,
em Grenoble (França)
Data: 9 de junho de 2019
(Domingo)
Horário: 10h30
Cartões amarelos: Plummer (Jamaica), Formiga e
Daiane (Brasil)

>> Brasil: Bárbara, Leticia
Santos, Kathellen (Daiane),
Mônica e Tamires; Thaisa, Formiga e Andressa Alves; Debinha, Bia Zaneratto
(Geyse) e Cristiane (Ludmila). Técnico: Vadão.
>> Jamaica: Sydney Sch-

neider,
Bond-Flasza,
Plummer, Allyson Swaby e Blackwood; Matthews (Brown), Solaun
e Chantelle Swaby; Sweatman, Carter (Cameron)
e Shaw. Técnico: Hue
Menzies

