
  

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU . RJ . SábADO, 15 DE JUNhO DE 2019 .  ANO XXVIII  . Nº 9442

Hora H em Foco

R$ 1

www.jornalhorah.com.br

DIVULGAÇÃO

série de ações vai trazer mais tranquilidade para população

reprodução

deputado Gelson 
Azevedo elogia 

projeto de segurança 
do governo e recusa 

aposentadoria

divulGAção

A favor da reforma da previdência, o deputado federal Gelson Azevedo pro-
tocolou na Casa ofício, de caráter irrevogável, renunciando a aposentadoria 
especial que cabe aos parlamentares. para ele, segurança no estado do rio 
e em São João de Meriti são prioridades .‘‘parabéns ao governador Wilson 
Witzel pelo projeto de segurança pública de sucesso adotada’’. 
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2

domimgo tem 
Festival de Karaokê 

premiado  no 
TopShopping

estado do rJ, prefeitura e Alerj
trazem segurança para a Baixada

6

divulGAção/CMni

divulGAção

prefeito Waguinho
reassume Belford 
roxo por ordem do 
Tribunal de Justiça 

desembargador Antônio Carlos nascimen-
to Amado cumpriu determinação do Supre-
mo Tribunal Federal, através do ministro 
dias Toffoli. 
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4

PM sacode favela do tráfico e 
manda suspeito para o além diretor de Clínica da Família na Baixada é 

acusado de abandonar unidade de saúde 
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Por Jota Carvalho
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O Bloco do Boi Manso poderá ser a no-
vidade no carnaval da Baixada em 2020. A 
inspiração tem um nascedouro: o Pombal 
Chifre de Ouro, que faz sucesso há 12 anos 
naquela cidade muito conhecida pelo núme-
ro crescente de cornos em todos os segmen-
tos sociais. 

Nossa agente sênior, Vó Candinha, in-
vestigou e trouxe em primeira mão para 
o SOMBRA. “Muitos dos cornos conhe-
cidos no pombal saíram anos seguidos no 
falecido ‘Bloco dos Chifrudos’, atração do 
carnaval esperada pela população. Esses 
querem fundar o Bloco do Boi Manso”, 
diz a Vovó.

Boi Manso, diz ainda Dona Candinha, en-
caixa bem no perfil de uma personalidade de 
nome na cidade, que quando era pobretão, 
morou no Pombal Chifre de Ouro e ganhou 
o apelido de ‘Boi’. O porquê do batismo, o 
SOMBRA ainda vai investigar e publicar 
aqui.

ex-morador tinha o apelido de ‘Boi’

Neste sábado (15), abra-
çamos uma das legendas do 
jornalismo de Nova Iguaçu e 
Baixada Fluminense: Dario 
Moraes. Hoje, o confrade vive 
em Maripá de Minas, mas não 
esconde suas raízes iguaçua-
nas. Ele é um decano que dei-
xou saudade na região. Aquele 
Abraço, Dario Moraes!!! 

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

 DIVULGAÇÃO

‘‘In Process - Som uma coreografia para surdos’’

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Liesb sorteia desfiles do Carnaval 2020

Evento é sobre dança e acessibilidade e vai rolar no INEs - Laranjeiras

Karaokê no 
TopShopping

DIVULGAÇÃO

O show de humor 
‘Piadaria Carioca’ 
chega à Lona Cul-
tural Carlos Zéfiro 
(Anchieta), neste sá-
bado (15), às 20h, 
trazendo na bagagem 
os humoristas Edu-
ardo Ravenna, Pau-
lo Fernando Mello 
e Fernando Ribei-
ro (Cabeção), numa 
mistura hilária de 
stand-up comedy 
com brincadeiras in-
terativas com o pú-
blico. A apresentação 
tem a participação 
especial da atriz Su-
zana Diks. Os ingres-
sos estão sendo ven-
didos com o valor de 
R$ 20,00 (meia-en-
trada para todos). A 
Lona Cultural Carlos 
Zéfiro fica na Estrada 
Marechal Alencastro, 
4113 – Anchieta, Rio 
de Janeiro. Informa-
ções: 2148-0813.

Para quem adora sol-
tar a voz, o TopShopping 
realizará o 1º Festival de 
Karaoke “TopStar”. Pes-
soas de todas as idades 
poderão participar.

As eliminatórias co-
meçam neste domin-
go, dia 16 de junho, e 
seguirão nos dias 23 e 
30. A grande final acon-
tece no dia 07 de julho 
e o vencedor ganhará 
um vale-compras de 
R$1.000,00.

O Festival de Kara-
oke “TopStar” acontece-
rá na Praça de Alimenta-
ção do 3º piso-expansão, 
às 17h. Para participar, 
basta comparecer duas 
horas antes das apresen-
tações e efetuar a inscri-
ção. 

O TopShopping fica 
na Av. Governador Ro-
berto Silveira 540, Cen-
tro – Nova Iguaçu. Tele-
fone: (21) 2667-1787.

A dançarina fla-
menca, core-
ógrafa e pes-

quisadora residente do 
Artsonica Residência 
Artística, Clara Kut-
ner, realiza dia 17 des-
te junho (segunda), das 
10h30 às 12h, no Insti-
tuto Nacional de Educa-
ção de Surdos – INES, 
em Laranjeiras, o even-
to gratuito “In Process 
- Som uma coreografia 
para surdos”. Neste en-
contro, o público poderá 
conhecer parte da obra 
multimídia que Clara 
está desenvolvendo para 
a exposição Artsonica 
Residência Artística, 
que será apresentada no 
final de agosto no Centro 
Cultural Oi Futuro – Fla-
mengo, junto com outras 
nove obras criadas por 
diversos artistas residen-
tes do projeto dirigido 
e realizado pela Zucca 
Produções. 

O “in-process” terá 
tradução simultânea fei-
ta por intérpretes de LI-
BRAS e o tema central 
é a dança e como o ex-
perimentalismo sonoro 

torna acessível a Arte e 
a Cultura aos portadores 
de deficiência auditiva. 
Com entrada franca, du-
rante o evento Clara Ku-
tner mostrará ao público 
o vídeo do projeto em 
andamento no Artsonica, 
apresentará a coreografia 
criada com os alunos na 
oficina “Som para Sur-
dos” realizada em maio 
no INES e realizará um 
bate-papo sobre as ex-
periências adquiridas 
durante a residência no 
Artsonica.

“Som uma coreografia 
para surdos” cria estímu-
los sensoriais de dança 
em surdos (ou pessoas 

com algum outro tipo de 
deficiência auditiva) por 
meio de ondas sonoras 
transformadas em vibra-
ção que serão emitidas 
através de uma platafor-
ma de madeira instalada 
em uma caixa acústica. 
A tecnologia é pesquisa-
da por Clara em parce-
ria com o artista sonoro 
Floriano Romano, com o 
compositor, violinista e 
arranjador Luciano Câ-
mara, juntamente com o 
cajonista e Luthier Ale-
jo. Já a música está sen-
do produzida por Lucia-
no e Alejo, que trabalha 
nos arranjos de base da 
dança e construção da 

plataforma vibratória. O 
vídeo conta com o trom-
bone de Ciça Salles e a 
alfaia de Chica Batella. A 
produção de Ylla Gomes 
e Mentoria do artista So-
nora Floriano Romano.

Outro participante do 
projeto a convite de Cla-
ra Kutner é o bailarino 
surdo Lucas Lima, que 
a auxilia no desenvol-
vimento da coreografia 
utilizada no vídeo da 
plataforma vibratória do 
projeto. 

O INES fica na Rua 
das Laranjeiras, 232 - 
Laranjeiras, Rio de Ja-
neiro. Telefone: (21) 
2285-7546. 

O carnaval 2020 
é ‘logo ali’ e na 
próxima quarta-fei-
ra (19) será  conhe-
cida a ordem dos 
desfiles das escolas 
de samba dos gru-
pos B, C e D para o 
próximo ano. Orga-
nizado pela Liesb 
(Liga Independente 
das Escolas Samba 
do Brasil), o evento 
acontecerá a partir 
das 19h na Arena 
Fernando Torres, 
no Parque Madu-
reira.

- Estamos ca-
minhando e en-
frentando todos os 
problemas que o 
carnaval enfren-
ta. Mesmo com a 
crise estamos con-
fiantes num grande 
carnaval em 2020, 
pois estamos nos 
reunindo com au-
toridades para bus-

car apoio. Com isso, 
ficamos a vontade 
para adiantar os tra-
balhos e realizar o 
sorteio com as nossas 
agremiações filiadas. 

Será um grande even-
to! - contou Gustavo 
Barros, presidente da 
Liesb.

A festa do sorteio 
contará com uma 

roda de samba co-
mandada pelo grupo 
Êta Lê Lê. O evento 
terá entrada fran-
ca pelo Portão 4 do 
Parque Madureira. 

novo bloco de cornos no carnaval 

Cornos tradicionais querem o Boi Manso



geral

elogio ao projeto de 
segurança e ‘não’ 
à aposentadoria de 
parlamentares 

GERAL

Deputado Gelson Azevedo faz elogios a projeto 
do governo do estado do RJ e diz ser a favor da 
reforma da Previdência ‘‘Este é o momento para 
por um fim às desigualdades da aposentadoria’’.
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trabalhando a todo vapor

Emerson Rocha 
mostrou o caos 
na Clínica da Fa-
mília de Vila de 
Cava dirigida por 
Wanderson Gomes 
(foto ao lado)

prefeito de itaguaí deixa cidade 
na pindaíba para curtir férias 

O prefeito de Itaguaí, 
Carlo Busatto Júnior 
(MDB), está de férias. O 
político informou à Câ-
mara de Vereadores seu 
licenciamento do cargo a 
partir do dia 12 de junho, 
pelo prazo de cinco dias, 
deixando no cargo o seu 
vice-prefeito Abeilard 
Goulart de Souza Filho, 
mas conhecido como 

Aberladinho.
Curiosamente, a licen-

ça do prefeito acontece às 
vésperas da abertura da 
Copa América, que aconte-
ce nesta sexta-feira em São 
Paulo com o jogo Brasil x 
Bolívia. Charlinho já este-
ve envolvido em escândalo 
durante a copa do Mundo 
de 2018, quando foi flagra-
do em vídeo exibido pela 

Rede Globo assistindo ao 
jogo entre Brasil e Sérvia 
em companhia da esposa e 
Secretária de Educação do 
Município, Andreia Busat-
to. 

Na ocasião, embora esti-
vesse na Rússia, foi publi-
cado no Diário Oficial de 
Itaguaí um decreto, assina-
do por Carlo Busatto, esta-
belecendo pontos facultati-

vos no município.
 A exemplo da viagem 

anterior, enquanto o Prefei-
to se diverte, a cidade não 
tem motivos para come-
morar, atravessando uma 
crise profunda nos serviços 
públicos. Os moradores de 
Itaguaí reclamam que fal-
ta médicos e insumos no 
Hospital Municipal São 
Francisco Xavier, que a 
UPA está fechada, falta de 
medicamentos na farmácia 
central além do acúmulo 
de lixo em todos os bairros 
da cidade. Publicação no Diário Oficial das férias de Charlinho 

 REPRODUÇÃO 

Clínica de vila de Cava na uTi
Uma das maiores uni-

dades de saúde de Nova 
Iguaçu, a Clínica da Fa-
mília 24h José Antonio 
da Silva Rego, no bair-
ro Vila de Cava, deveria 
ser referência no aten-
dimento à população. 
No entanto, não é isso 
que acontece. Quem 
procura o local critica 
carências de insumos e 
a falta de soluções de 
responsabilidade direta 
da administração. 

Os problemas enfren-
tados pelos pacientes 
foram alvo de uma de-
núncia postada por um 
internauta numa pági-
na do Facebook. Nas 
imagens de um vídeo, 
Emerson Rocha, que 
teria procurado aten-
dimento na clínica, re-
clama da longa espera 
para falar com o médi-
co. Segundo ele, não há 
um cronograma de tem-
po para atendimento, o 
que acaba superlotando 
a unidade, que enfren-
ta diversos problemas 

desde quando começou 
a funcionar no dia 07 de 
dezembro de 2015. “A 
saúde está jogada as tra-
ças. Um desrespeito com 
o ser humano a Clínica da 
Família de Vila de Cava. 
Tem que fechar”, diz o 
homem no vídeo. 

 CLassIFICação 
dE RIsCo é FaLha 
Os pacientes reclamam 

ainda que a triagem para 
a classificação de risco, 
utilizada nos serviços de 
urgência e emergência 
para avaliar e identificar 
aqueles que necessitam 
de atendimento prioritá-
rio, não está funcionando 
100%. “No final de sema-
na passada, procurei so-
corro médico lá, e a sala 
vermelha estava funcio-
nando com dificuldade, 
pois não havia médico. 
Os problemas são tão gra-
ves na clínica que você 
entra e não sabe se vai 
sair vivo. Está um caos 
generalizado”, disse uma 
dona de casa sem querer 

se identificar.

Usada Como
 poLItICaGEm 

Em meio a um quadro 
de deterioração orga-
nizacional, uma grave 
denúncia pesa sobre o 
diretor-administrativo da 
unidade. Wanderson Go-
mes. De acordo com uma 
fonte, ele estaria usando 
as atribuições do cargo 
para pavimentar o cami-
nho de uma futura eleição 
para vereador em 2020. 

“Ele costuma falar aos 
quatro cantos que pre-
tende concorrer a uma 
vaga na Câmara de Nova 
Iguaçu. Isso é propagan-
da eleitoral antecipada. É 
crme”, disse uma funcio-
nária da Clínica da Famí-
lia. Uma enfermeira que 
também não quis se iden-
tificar critica a atitude de 
Vanderson. “Ele deveria 
estar preocupado era em 
resolver os problemas da 
unidade para melhorar o 
atendimento e não focar 
em eleição”, afirmou. 

Enquanto isso, nas re-
des sociais, os relatos de 
insatisfação pelo péssi-
mo atendimento na CF 
vão se multiplicando. 
Resta saber o que  o di-
retor-administrativo pre-
tende fazer para mudar a 
imagem negativa de sua 
gestão diante de tantas 
reclamações. 



Bandidagem em apuros 
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pM invade boca de fumo 
e bota tráfico na pressão 

Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Um dos suspeitos baleados na ação em que os policiais militares do 20º Bpm apreenderam dois fuzis 

Na ação realizada na comunidade Grão Pará, um suspeito morreu ao trocar tiros 
com os policiais militares do 20º BPM. Os agentes apreenderam dois fuzis AK-47

REPRODUÇÃO

Agentes da 50ª DP 
(Itaguaí) capturaram 
o traficante de drogas 
Alef Tavares de Assis 
Evadido na comunidade 
do Carvão, em Itaguaí. 
A ação foi comandada 
pelo titular da unidade, 
delegado Marcos Santa-
na Gomes, em incursão 
na tarde da última quin-

ta-feira. 
Alef, que era evadido 

do Instituto Penal Cân-
dido Mendes desde 2 
de maio de 2017, estava 
com mandado de pri-
são expedido pela Vara 
de Execuções Penais 
(VEP). Segundo a Polí-
cia Civil, ele traficante 
da Comunidade do Fu-

macê, no bairro de Re-
alengo, na Zona Oeste 
do Rio, dominada pela 
mesma facção do morro 
do Carvão. 

Contra ele pesa uma 
condenação de 8 anos 
de reclusão pelos crimes 
Porte Ilegal de Arma de 
fogo de Uso Restrito, 
Tráfico de Drogas e Re-

ceptação. No dia de sua 
prisão em flagrante, Alef 
e mais dois traficantes 
do Fumacê estavam de 
posse de um veículo 
roubado, drogas e uma 
submetralhadora, na rua 
Piraquara, em Realen-
go. Alef foi encontrado 
na Rua Paraíba, e não 
resistiu à prisão. 

Uma operação 
para combater o 
tráfico de drogas 

numa comunidade de 
Nova Iguaçu deixou um 
suspeito morto e outro 
baleado, na manhã da 
última quinta-feira. Com 
os marginais, os policiais 
do Batalhão de Mesquita 
(20º BPM) apreenderam 
armas de grosso calibre. 
A identidade dos mar-
ginais feridos não havia 
sido divulgado até o fe-
chamento desta reporta-
gem.

De acordo com infor-
mações da corporação, 
a guarnição compos-
ta pelos sargentos Lu-
ciano, Fernandes, Dias 
,Alvarenga, J.César  
e os cabos T. Brás 
 e Almeida foi deslocada 
para a comunidade com 
o objetivo de reprimir a 
venda de entorpecentes 
com base em denúncias 
anônimas. Ao chegar no 

David Rodrigo Lira da Costa foi preso em flagrante. Um fuzil e uma pistola foram apreendidos

REPRODUÇÃO

Filho de Beira-Mar e pM são presos pela desarme 

Reinaldo machado foi contido por populares 

preso por espancar a mulher com câncer
Reinaldo Machado Se-

vero Ribeiro foi preso no 
bairro Vila Leopoldina, 
após diligências de poli-
ciais civis da 59ª DP (Ca-
xias), por espancar a mu-
lher no trabalho dela em 
Duque de Caxias. A Po-
líca Civil informou que 
o covarde foi ao trabalho 
da vítima e deu socos no 
rosto dela, quebrando vá-
rios dentes. A mulher está 
em tratamento contra um 
câncer.

O marginal só parou 
as agressões após ser 
contido por pessoas que 
estavam no local. Ele 
conseguiu fugir usando 
um carro que foi dado de 
presente pela própria ví-
tima. O suspeito foi preso 
na última quinta-feira em 
cumprimento a um man-
dado de prisão preventi-
va expedido pelo Juizado 
de Violência Doméstica 
e Familiar de Duque de 
Caxias, pelo crime de le-
são corporal no âmbito 
da violência doméstica, 
que e enquadra na Lei 
Maria da Penha. 

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

Um dos filhos do tra-
ficante Luiz Fernando 
da Costa, o Fernandinho 
Beira-Mar, foi preso em 
flagrante na noite da úl-
tima quinta-feira por 
agentes da Delegacia Es-
pecializada em Armas, 
Munições e Explosivos 
(Desarme), acusado de 
sequestro. David Rodri-
go Lira da Costa, de 33 
anos, foi detido junto 
com o policial militar 
Rafael Lara Ferreira, da 
UPP Jacarezinho, e os 
dois ex-PMs Djair de 
Araújo Silva e Jozenildo 
da Silva Emiliano. Aos 
agentes, David afirmou 
que é filho adotivo de 
Beira-Mar, cujo nome 
consta em seus docu-
mentos. A vítima, ain-

da segundo a polícia, é 
cunhado de David.

Segundo a polícia, o 
grupo foi flagrado pa-
rado no acostamento da 
entrada da Ilha do Go-
vernador, na Zona Norte 
do Rio, com um homem 
que tinham sequestrado. 
Três homens estavam do 
lado de fora de um veí-
culo e dois, dentro. Um 
dos que estavam no car-
ro era a vítima. Os sus-
peitos exigiam R$ 150 
mil para libertá-la, de 
acordo a polícia.

O titular da especiali-
zada, delegado Marcus 
Amim, os suspeitos es-
tavam com uniformes da 
Polícia Civil. Um deles 
estava com um distinti-
vo falso da Polícia Mili-

tar. Com o grupo, foram 
encontradas duas armas 
- um fuzil e uma pistola. 
A Desarme suspeita que 
outros PMs estejam en-
volvidos no crime.

Ainda de acordo com 
informações, David já 
havia sido preso pela 
Polícia do Rio ao menos 
outras duas vezes. Em 
junho de 2008, o filho 
de Beira-Mar foi detido 
por policiais da Delega-
cia de Roubos e Furtos 
de Cargas (DRFC), que 
realizavam uma incursão 
na Favela Parque Beira-
-Mar, em Caxias. Ele foi 
abordado em uma das 
vielas da favela com uma 
trouxinha de maconha. A 
comunidade é um dos re-
dutos de Beira-mar.

endereço, os PMs rea-
lizaram um cerco a seis 
criminosos fortemente 
armados. Ao perceberem 
a abordagem, os suspei-
tos atacaram os policais 

a tiros, dando início a um 
confronto. 

Os bandidos conse-
guiram fugir para a re-
gião de mata conhecida 
como ‘Fifa’. Ao realizar 

buscas na área, os agen-
tes encontraram dois 
marginais baleados. Um 
deles, conhecido como 
‘Sapão’, não resistiu aos 
ferimentos ao dar entra-

da no Hospítal Geral de 
Nova Iguaçu (HGNI). Já 
o comparsa encontra-se 
custodiado na unidade. 
O estado de saúde dele 
não foi divulgado. Com a 

dupla foram apreendidos 
um fuzil AK-47 e um fu-
zil colt .556. O material 
foi encaminhado para a 
central de flagrantes da 
53ª DP (Mesquita).

‘Verme’ de Realengo capturado em Itaguaí 

4
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Jogadores do Fla vivem expectativa 
do encontro com Jorge Jesus
No Ninho do Urubu, sai Marcelo Salles; entra Jorge Jesus

QUE VENHA O PORTUGUÊS!

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

ALEXANDRE VIDAL/CRF

Fluminense teme desmanche do time 
no recesso para a Copa América

vasco tem ótimo aproveitamento
no ‘alçapão’ de São Januário

Novo treinador rubro-negro começa trabalhar depois da pausa para a Copa américa 

O recesso do Campeonato 
Brasileiro, por conta da disputa da 
Copa América, deve ser benéfica 
para boa parte dos clubes, já que 
a maratona de jogos tem sido bem 
desgastante. Porém, no caso do 
Fluminense, existe o temor que o 
período seja marcado por um des-
manche. A eleição presidencial de 
sábado, que culminou com a che-
gada de Mário Bittencourt, parece 
não ter sido o suficiente para fazer 
o plantel confiar que a situação fi-
nanceira possa melhorar.

O Flu perdeu esse ano o zaguei-
ro Ibañez, que se transferiu para a 
Atalanta da Itália, e o atacante Eve-
raldo, que acertou com o Corin-

thians. O atacante Luciano, pediu 
para não enfrentar a Chapecoense, 
no empate por 1 a 1 em Santa Cata-
rina, para não completar sete jogos 
pelo Tricolor, deu claro sinais de 
que deseja defender outra camisa 
durante o Brasileirão. Atlético-MG 
e Botafogo monitoram a situação 
do atleta.

Nos bastidores do Tricolor das 
Laranjeiras especula-se que outros 
jogadores estavam planejando dei-
xar o clube. Sem se aprofundar no 
tema, mas falando sobre Luciano, 
o técnico Fernando Diniz demons-
trou preocupação com o momento.

“Nós começamos a montar 
um time, mas alguns jogadores se 

destacaram e saíram. Fui pego de 
surpresa com a situação dele e que-
ria que ele estivesse aqui, pois tem 
contrato e é um jogador importan-
te. O Ibañez saiu, o Everaldo saiu, 
o Luciano está saindo com 15 gols 
na temporada”, reclamou Diniz.

O elenco do Fluminense retor-
nou de Santa Catarina ontem e os 
jogadores foram liberados em se-
guida. Agora o grupo ganha alguns 
dias de descanso. A reapresentação 
será em 24 deste junho. O próximo 
compromisso depois do recesso 
será no fim de semana de 13 e 14 
de julho contra o Ceará, no Rio de 
Janeiro, pela décima rodada do 
Brasileirão.

A partida contra o Ceará não 
foi marcada apenas pela vitória 
que fez o Vasco da Gama su-
bir um degrau, sair do subso-
lo, ir para o térreo e começar a 
olhar para o primeiro andar do 
Brasileirão, como bem disse o 
treinador Vanderlei Luxembur-
go após o apito final. A enorme 
presença de público em São 
Januário foi outro fato marcan-
te do jogo que terminou com 
placar de 1 a 0 favorável ao Al-
mirante.

Mais de 19 mil torcedo-
res saíram de casa na noite da 
última quinta-feira (13) para 
estabelecer o recorde de públi-
co do ano e dar mais uma de-
monstração de amor ao clube. 
O lendário estádio cruzmaltino 
jogou junto do time do início ao 
fim. Não houve sequer um mi-
nuto que os vascaínos deixaram 

de acreditar num final feliz. A 
recompensa veio na etapa fi-
nal, quando Danilo decretou o 
triunfo.

E por falar em triunfo, os 
resultados positivos não são ne-
nhuma novidade para o Vasco 
da Gama atuando em São Janu-
ário, principalmente quando a 
casa está cheia e com a mesma 
atmosfera de ontem. Conside-
rando as três últimas tempora-
das, o Almirante disputou oito 
partidas dentro do Caldeirão 
para mais de 19 mil torcedo-
res, a grande maioria delas pelo 
Campeonato Brasileiro.

O aproveitamento nesses 
compromissos pode ser con-
siderado espetacular, tendo 
em vista que o Cruzmaltino 
conquistou 16 dos 24 pontos 
disputados. São cinco vitórias, 
um empate e duas derrotas, um 

retrospecto que gera um apro-
veitamento de 67%, superior ao 
que possuem Flamengo e Inter 
no Brasileiro. As duas equipes 
ocupam a terceira e quarta posi-
ção, respectivamente, e fecham 
a zona de classificação para a 
Conmebol Libertadores.

- Agradecer a todos pelo 
apoio e dizer que o trabalho 
coletivo faz o individual se tor-
nar mais forte. Os torcedores 
fazem o Vasco se tornar mais 
forte jogando junto com o time 
porque o campo vibra quando 
eles pulam na arquibancada. É 
bom viver essa energia. Ela faz 
com que a gente sempre busque 
superar os nossos limites. Esta-
mos no caminho certo, e vamos 
nos doar cada vez mais, sem-
pre com muita fé, dedicação e 
trabalho - afirmou o zagueiro 
Oswaldo Henríquez.

Fernando diniz está preocupado com uma possível dissolução do elenco 

time e torcida jogaram juntos em são Januário contra o Ceará

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC
/ RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

O elenco do Fla-
mengo vai 
para o recesso 

do Campeonato Brasi-
leiro na terceira colo-
cação com 17 pontos, 
após ter superado o 
CSA por 2 a 0 em Bra-
sília (DF) na última 
quarta-feira. A compe-
tição será paralisada 
por conta da disputa 
da Copa América. O 
plantel rubro-Negro 
sai das mãos do inte-
rino Marcelo Salles, 
da comissão técnica 
permanente do clube e 
que estava à frente do 
time desde Abel Braga 
pediu demissão, e pas-
sará a ser dirigido pelo 
português Jorge Jesus. 
É grande a expectativa 
dos atletas para conhe-
cerem o jeito de traba-
lhar do europeu.

“O nosso pensamen-
to é o de aproveitar o 
máximo o que ele tem 
a nos ensinar e traba-
lhar com muito empe-
nho para que o projeto 
dele possa dar certo e o 
time conquistar os títu-
los que deseja ao longo 
desta caminhada. Tere-
mos pela frente compe-
tições difíceis por se-
rem eliminatórias, que 

são a Copa do Brasil e 
a Copa Libertadores, 
além de um Campeo-
nato Brasileiro muito 
desgastante. Portanto, 
é nossa missão tentar 
se adaptar o mais ra-
pidamente possível ao 
trabalho dele”, disse o 
atacante Vitinho.

O lateral-esquerdo 
Renê segue a mesma 
linha de raciocínio. 
“Pelo que se fala dele 
é um treinador muito 
inteligente e preparado 
e que tem muita coisa a 
passar para a gente. Va-
mos trabalhar muito na 
volta do recesso e por 

isso mesmo temos que 
aproveitar os dias de 
descanso para pegar-
mos fôlego. O nosso 
objetivo é conquistar 
os títulos que estamos 
disputando e por isso 
mesmo teremos uma 
longa caminhada pela 
frente”, analisou o jo-

gador.
O elenco do Flamen-

go, que foi liberado 
na quinta-feira, logo 
depois de a delegação 
retornar do Distrito Fe-
deral, só volta a traba-
lhar em 20 de junho. O 
primeiro compromisso 
após a Copa América 

será dia 10 de julho, 
com o Athletico-PR na 
Arena da Baixada, em 
Curitiba (PR), pela ro-
dada de ida das quar-
tas de final da Copa do 
Brasil. Pelo Brasileiro, 
o próximo adversário 
é o Goiás no dia 14 de 
julho.
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Witzel: “nova iguaçu vai terá 
um batalhão de policiais
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Promessa foi feita durante audiência pública na Câmara de Vereadores
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

SEGUranÇa pÚblICa

DIVULGAÇÃO

a partir da esquerda: Chefe de Gabinete Gutemberg, deputado federal Juninho do pneu, prefeito Rogério 
Lisboa, Governador Witzel, presidente da alerj andré Ceciliano, deputado estadual Léo Vieira, presidente da 
CmNI Felipinho Ravis, secretário da pm do Rio coronel Figueredo e deputado estadual marcio pacheco 

Em audiência pú-
blica realizada 
na Câmara Mu-

nicipal de Nova Igua-
çu na manhã de ontem 
(14), o governador do 
Estado, Wilson Witzel, 
anunciou uma série 
de ações que irão ge-
rar mais tranqüilidade 
para a população da 
Baixada Fluminense, 
em especial para Nova 
Iguaçu. “Não iremos 
construir um Batalhão 
da PM em Nova Igua-
çu, mas iremos enviar 
um efetivo muito gran-
de de agentes da corpo-
ração, com armamento 
de ponta e veículos de 
primeira, para garantir 
segurança à população 
da cidade”, afirmou 
Witzel. Ele garantiu 
que o programa Segu-
rança Presente chegará 
a todos os municípios 
da Baixada, com um 
suporte de R$ 31 mi-
lhões e 550 PMs. Os 
bairros Miguel Couto e 
Austin, em Nova Igua-
çu, serão os primeiros 
contemplados com a 
medida.

Apesar de a audi-
ência ser sobre segu-
rança pública, Witzel 
anunciou outras ações 
do governo que estão 
sendo formatadas e em 
breve serão colocadas 
em prática na região: a 
construção de 3 hospi-
tais, sendo 1 geral e 2 
oncológicos; fomento 
e desenvolvimento do 
turismo; e a criação 
de 1 colégio militar. 
Para a última iniciati-
va, o governador disse 
que só falta o terreno. 

Autoridades de todas 
as cidades de Baixada 
disseram que seu mu-
nicípio quer oferecer o 
local.

O presidente da Câ-
mara de Nova Iguaçu, 
Felipe Rangel Garcia, 
Felipinho Ravis, disse 
que a Casa está aberta 
para acolher todos os 
eventos que possam 
resultar em soluções 
para os problemas que 
a Baixada Fluminense 
enfrenta. “Fico feliz 
em ver esta Câmara 
lotada, de autoridades 
e de representantes da 
sociedade. Acredito 
que juntos sempre se-
remos muito mais for-
tes”.

Por iniciativa do de-
putado estadual Léo 
Vieira, em parceria 
com os deputados que 
moram ou têm atuação 
na Baixada, foi cria-
da no dia 16 de maio, 
a Frente Parlamentar 
em Defesa e Fortaleci-
mento da Baixada Flu-
minense.

“Nosso objetivo é 
concretizar a união de 
todos os parlamenta-
res que representam a 
Baixada, para tratar e 
resolver os problemas 
nas áreas de educação, 
saúde, segurança, sa-
neamento, transporte, 
infraestrutura, entre 
outros. A próxima au-
diência, ainda em data 
a ser marcada será na 
Câmara de São João 
de Meriti, sobre o tema 
infraestrutura.

Comandantes de di-
versos Batalhões da 
Polícia Militar na Bai-
xada estiveram pre-
sentes. Deputados 

federais, estaduais, 
prefeitos, vereadores e 
secretários municipais 
também prestigiaram 
o evento. Rogério Tei-
xeira Junior, Juninho 
do Pneu, ex-vereador 
e presidente da Câma-
ra Municipal de Nova 

Iguaçu, representou 
todos os deputados fe-
derais na mesa. Em seu 
discurso, disse que está 
criando uma Frente Par-
lamentar em Defesa do 
Estado do Rio em Bra-
sília. “Nosso mandato 
tem sido defensor in-

cansável dos interesses 
do Rio, em especial da 
Baixada”. Rogério Lis-
boa, prefeito de Nova 
Iguaçu, agradeceu o 
governador Witzel por 
todo carinho e atenção 
que tem mostrado pela 
cidade, em especial 

pelo Hospital da Posse. 
“Em breve, a Unidade 
estará recebendo o re-
passe de R$ 5 milhões/
mês do governo estadu-
al”, lembrou. (Fonte: 
Assessoria de Impren-
sa da Câmara de Vere-
adores)

Funcionários da CmNI no flash com Juninho, governador Witzel e Felipinho

Greve causa bloqueios e tumulto
em vias do rio e Baixada Fluminense

A paralisação contra a refor-
ma da Previdência, proposta 
pelo governo de Jair Bolsona-
ro (PSL), fechou algumas vias 
do Rio de Janeiro. Na Ponte 
Rio-Niterói, travessia chegou a 
86 minutos no sentido Rio por 
conta de bloqueios no acesso 
à pista. Outros pontos de blo-
queio foram na avenida Fran-
cisco Bicalho, entre e a Leo-
poldina e a prefeitura, região 
central da cidade.

Na avenida Brasil, próximo 
ao INTO, o trânsito também 
foi bloqueado. Houve tumulto 
e a a Polícia Militar usou bom-
bas de gás de efeito moral para 
dispersar os manifestantes. 
Uma faixa da via foi parcial-
mente bloqueada, causando 
retenção desde Bonsucesso.

Em Duque de Caxias, nas 
imediações da Reduc, a pis-
ta sentido Rio de Janeior na 
BR040 também teve retenção. 

Houve protesto no local. A PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) 
acompanhou a manifestação.

Já em Campos, na BR101, 
manifestantes fecharam a estra-
da nos dois sentidos.

As concessionárias informam 
que o funcionamento do metrô, 
dos trens e das barcas funcionam 
sem alterações. 

Manifestantes que aderiram à 
greve geral em Niterói, na Re-
gião Metropolitana, foram atro-
pelados em um ato na Rua Mar-
quês de Paraná. Os protestantes 
afirmam que o motorista de um 
Fox vermelho acelerou diante de 
um ponto de bloqueio por volta 
das 7h.

De acordo com a Associação 
dos Docentes da Universidade 
Federal Fluminense, duas pro-
fessoras - uma da UFF e outra 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - e três estudantes da 
UFF foram atingidos pelo veícu-

lo. O motorista fugiu.

NoVa IGUaçU passoU 
Em BRaNCo

Se na parte da manhã de on-
tem, o número de ônibus era in-
ferior aos dias normais, por volta 
das 13h, a situação era normal e 
sem transtornos para quem es-
colheu trabalhar e ganhar o pão 
de cada dia. “Não vi greve aqui”, 
resumiu o ambulante Jesuíno 
Malachias, 30, morador de Mi-
guel Couto.

“Sinceramente, quem faz gre-
ve como essa é quem não traba-
lha, vive de renda ou é do sindi-
cato”, acrescenta o comerciário 
Antonio Souza, 19, de Morro 
Agudo.

Segundo a SuperVia, a circu-
lação dos trens do Ramal Japeri, 
foi normal desde o fim da ma-
drugada e os trabalhadores nem 
sentiram se havia movimento 
grevista na sexta-feira.

desde as primeiras horas da manhã, pessoas contrárias 
às reformas portavam cartazes no centro do Rio

Estudantes da UFF foram atingidos por um 
Fox vermelho. O motorista fugiu do local
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Ontem, 14 de junho, o Tribunal de 
Justiça do Rio (TJRJ), cumpriu a de-
cisão do STF, que reconduziu Wagner 
dos Santos Carneiro (Waguinho), ao 
posto de Chefe do Executivo de Bel-
ford Roxo.

“Cumpra-se a determinação do 
Supremo Tribunal Federal (doc. 
001686). Comunique-se ao atual Pre-
feito designado (doc. 001663) que o 
requerido WAGNER DOS SANTOS 
CARNEIRO deve reassumir o cargo 
de Prefeito Municipal, de imediato, 
nos termos da decisão do ilustre Mi-
nistro Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, que acompanhará a 
comunicação.”, determnou o Desem-
bargador Antônio Carlos Nascimento 
Amado, Relator do Segundo Grupo 
de Câmaras Criminais do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O ofício foi entregue à Câmara de 
Vereadores para que procedesse os 
trâmites de reintegração de posse do 
Prefeito de Belford Roxo, Wagner 
dos Santos Carneiro. 

Justiça reconduz 
Waguinho ao cargo 

de prefeito de 
Belford roxo



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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noel deverá deixar Balieiro 
“esperando no altar” 

Tunados 
Os apaixonados pelo 

universo automotivo terão 
um evento especial neste 
mês. Amanhã, das 10h às 
17h, no Shopping Jardim 
Guadalupe, acontece o 4º 
GuadaTuning - Encontro 
de Carros Tunados e Modi-
ficados. A entrada é gratuita 
para pedestres.

O metrô e o serviço de ônibus das principais 
capitais do país foram afetados ontem com a gre-
ve geral contra a reforma da Previdência, convo-
cada pelas centrais sindicais. A paralisação tem 
como alvo o projeto de mudanças das aposenta-
dorias apresentado pelo governo federal. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
interditou mais um lote da vacina pentavalente da 
empresa indiana ‘Biologicals E. Limited’. É a se-
gunda vez que isso ocorre em menos de um mês. 
O lote suspenso é da vacina pentavalente. Ele “ob-
teve resultado insatisfatório no ensaio de aspecto”. 

REPRODUÇÃO/ELIZEU PIRES

Fiscalização ii
De acordo com o deputa-

do Luiz Paulo (PSDB), presi-
dente da comissão, o objetivo 
é arguir os responsáveis pela 
fiscalização sobre o funcio-
namento das barreiras fiscais 
do estado. Vamos verificar 
nesta audiência pública se 
elas estão funcionando como 
deveriam”, afirmou ele. 

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional vai se-
lecionar, na próxima segunda-feira, os projetos de lei atualmente em tra-
mitação e que serão prioritários para análise do colegiado. Na audiência 
também devem ser apresentados relatórios sobre temas em discussão no 
Conselho, como o pacote anticrime proposto pelo governo Bolsonaro.

O grupo também deve votar o plano de trabalho do estudo sobre 
liberdade de imprensa no Brasil, pedido pela senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), que é jornalista. Ela entendeu que houve censura 
quando o ministro Alexandre de Moraes mandou os sites Crusoé e O 
Antagonista retirarem do ar reportagens sobre o presidente do STF, Dias 
Toffoli (a decisão foi revogada dias depois).

Conselho analisa pacote anticrime 
e liberdade de imprensa

Crise fiscal I
A Comissão Parlamentar 

de Inquérito da Assembleia 
Legislativa do Rio de janeiro 
(Alerj) que investiga a crise 
fiscal fluminense vai debater a 
securitização da Dívida Ativa 
do estado e o controle das bar-
reiras fiscais, na próxima se-
gunda-feira. O encontro será 
às 14h, no Palácio Tiradentes.

Convidados iii
A comissão do Legislati-

vo convidou representantes 
das secretarias de Fazenda, 
de Planejamento, do Minis-
tério Público estadual, Tri-
bunal de Justiça, Procurado-
ria Geral do Estado, chefes 
de postos da barreira fiscal e 
coordenadores que integram 
a Secretaria de Governo.

Os debates que permeiam 
o processo da reforma da Pre-
vidência estão apimentados, 
o que protela ainda mais sua 
aprovação. Se o governo espe-
rava obter apoio dos partidos 
para aprovação do texto sem 

o esforço da barganha, agora 
enxerga o horizonte sem dis-
torções visuais. Há, sim, inte-
resses corporativistas, lobbys 
e uma série de negociações,m 
mais acentuadamente com 
o segmento oposicionista. A 

moeda de troca está intensa e 
sabe-se que ele terá que ceder 
bem mais do que o previsto. 
Paralelo às negociações, as 
discussões estão criando uma 
parede entre governo e o cen-
tro nervoso partidário. Ontem, 

o presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), declarou 
que o ministro da Economia 
Paulo Guedes “está gerando 
uma crise desnecessária” e que 
o governo de Jair Bolsonaro 
virou uma “usina de crises”.

reforma da previdência no olho do furacão 
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dIrEto ao ponto

Em um áudio direcio-
nado a um coronel refor-
mado do Exército na últi-
ma semana, o prefeito de 
Resende, Diogo Balieiro 
Diniz, sugeriu que o di-
rigente do PSL da cida-
de rechaçasse qualquer 
possibilidade de a sigla 

se juntar aos quase 20 
partidos que se reuniram 
no último sábado (8) em 
um encontro de lideran-
ças num hotel-fazenda 
no distrito de Engenheiro 
Passos, de propriedade do 
ex-prefeito e ex-deputado 
Noel de Carvalho. 

THIAGO LOUREIRO/DIVULGAÇÃO

MUNDO
onu irá dialogar com 
Guaidó e Maduro
ESTADOS UNI-

DOS - Michelle 
Bachelet, alta co-
missária da ONU 
para os direitos 
humanos, visita-
rá a Venezuela na 
próxima semana. 
Ela deve se encon-
trar com Nicolás 
Maduro e também 
com Juan Guai-
dó. O escritório 
da ONU negociou 
para acertar com as 
autoridades vene-
zuelanas os termos 
dessa missão.

O escritório da 
ONU negociou 
para acertar com 
as autoridades ve-
nezuelanas os ter-
mos dessa missão. 
A visita acontecerá 
entre os dias 19 e 
21. Na agenda es-
tão previstos ain-
da encontros com 
membros da opo-
sitora Assembleia 
Nacional (Parla-
mento) e da gover-
nista Assembleia 
Constituinte, além 
de ministros vene-
zuelanos.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 

14 DE JUNhO DE 2019. PUbLICADO EM 15/06/2019 – CÓD-
-PMbR 108.

DECRETO N° 4.705, DE 14 DE JUNhO DE 2019
“Dispõe sobre a criação da Comissão Especial para fazer a análise 
dos pagamentos feitos a partir de 02 de maio de 2019”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE bELFORD ROXO, Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que 
dispõe a Lei Orgânica do Município,
             D E C R E T A: 
ART. 1º - FICA CRIADA A COMISSÃO ESPECIAL PARA FAzER A 
ANÁLISE DOS PAGAMENTOS FEITOS A PARTIR DE 02 DE MAIO 
DE 2019 PELO MuNICíPIO DE BELFORD ROxO ATé A DATA DA 
PuBLICAÇÃO DO PRESENTE DECRETO.
ART. 2º - A COMISSÃO ESPECIAL FICA VINCuLADA AO GABI-
NETE DO PREFEITO.
PARáGRAFO úNICO – OS AGENTES PúBLICOS VINCuLADOS 
A COMISSÃO ESPECIAL ExERCERÃO AS SuAS FuNÇõES 
SEM PREJuízO DE SuAS ATRIBuIÇõES DO CARGO EFETIVO 
Ou COMISSIONADO.
ART. 3º - A COMISSÃO ESPECIAL POSSuI ATRIBuIÇÃO PARA 
FAzER A ANÁLISE DOS PAGAMENTOS FEITOS A PARTIR DE 02 
DE MAIO DE 2019 PELO MuNICíPIO DE BELFORD ROxO ATé A 
DATA DA PuBLICAÇÃO DO PRESENTE DECRETO, PODENDO 
REQuISITAR TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 
TODAS AS SECRETÁRIAS E ÓRGÃOS.
PARáGRAFO úNICO – A COMISSÃO ESPECIAL PODE REQuI-
SITAR OS SERVIÇOS DE SERVIDORES, ÓRGÃOS E SECRETA-
RIAS.
ART. 4º - A COMISSÃO ESPECIAL POSSuI O PRAzO PARA A 
CONCLuSÃO DO RELATÓRIO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PO-
DENDO SER PRORROGADO POR IGuAL PERíODO.
ART. 5º - O RELATÓRIO SERÁ ENCAMINhADO à CONTROLA-
DORIA GERAL DO MuNICíPIO E à PROCuRADORIA GERAL DO 
MuNICíPIO.
ART. 6º - NÃO hÁ CRIAÇÃO DE CARGOS, ESTRuTuRA E GRA-
TIFICAÇõES, uTILIzANDO-SE DA ESTRuTuRA DO GABINETE 
DO PREFEITO.
ART. 7º - FICAM DESIGNADOS OS SEGuINTES SERVIDORES: 
PAuLO ARYDES GOMES – MATRíCuLA Nº. 11/016.760; ALExAN-
DRO MARCOS SANTOS DE LIMA – MATRíCuLA Nº. 60/67.210; 
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOuzA – MATRíCuLA Nº.  ; E 
MARIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS – MATRí-
CuLA Nº.  ; E SOB A PRESIDêNCIA DO PRIMEIRO.
ART. 8º - ESTE DECRETO ENTRE EM VIGOR NA DATA DE SuA 
PuBLICAÇÃO. 

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGUINhO.
PREFEITO MuNICIPAL

PORTARIA Nº0220/GP/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019
EXONERAR, A CONTAR DESTA DATA, COM FUNDAMENTO DO 
DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 87, DA LEI ORGÂNICA MU-
NICIPAL, MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVEIRA, DO CARGO 
EM COMISSÃO DE SECRETáRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, 
SÍMbOLO SM, DA SECRETáRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

PORTARIA Nº0221/GP/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARIA DA 

SOLEDADE DA SILVA, do cargo em comissão de SECRETA-
RIO ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITáRIOS, símbolo SM, 
do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0222/GP/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROGERIO LIRA 
DA COSTA, do cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº0223/GP/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUIZ CLAU-
DIO ALMEIDA MAGALhAES, do cargo em comissão de Secre-
tário Especial de Indústria e Comercio, símbolo SM, do Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº0224/GP/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS 
ANTONIO DOS SANTOS, do cargo em comissão de Secretário 
Especial de Assuntos Fundiários, símbolo SM, do Gabinete do 
Prefeito.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº2296/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS hEN-
RIQUE NASCIMENTO DA VITORIA, do cargo em comissão de 
Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº2297/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEONARDO 
EDUARDO SObREIRA, do cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana.

PORTARIA Nº2298/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANO 
POVEDA DA SILVA, do cargo de Secretário Executivo de Rh, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2299/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAFAEL SAbI-
NO DO CARMO, do cargo em comissão de Secretário Adjunto, 
símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2300/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RONALDO DIAS 
JUSTINO, do cargo em comissão de CONSULTOR ESPECIAL 
DE ENSINO, símbolo SM da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2301/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOÃO CAR-
LOS JULIÃO, do cargo em comissão de Secretário Adjunto, 
símbolo CC-1 da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2302/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes 
relacionados abaixo, do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.
MARCIA bARROSO GOIS
JAILMA AbREU MARQUES

PORTARIA Nº2303/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANTONIO CAR-
LOS LUSTOSA, do cargo em comissão de ChEFE DA DIVISÃO 
DE PESQUISAS, ESTUDOS E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, 
símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2304/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EDUARDO 
VILELA bRAGA, do cargo em comissão de Secretário Exe-
cutivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Compras e 
Suprimentos.

PORTARIA Nº2305/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENATO 
EDUARDO DE SOUZA, do cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Compras 
e Suprimentos.

PORTARIA Nº2306/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WILLIANS 
CARDOSO FERRARI, do cargo em comissão de Secretário 
Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Compras 
e Suprimentos.

PORTARIA Nº2307/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EDNA QUA-
RESMA, do cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo 
CC-6, na Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos.

PORTARIA Nº2308/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VICTOR ThA-
DEU LACERDA PEREIRA, do cargo em comissão de SECRE-
TáRIO EXECUTIVO, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº2309/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARLENE DE 
LIMA DO NASCIMENTO, do cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2310/SEMAD/2019 DE 14 DE JUNhO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, hERON MORA-
ES DE SAMPAIO, do cargo em comissão de Assessor  Executi-
vo, símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-joinville-sc


São tocados 

consideravelmente os 

romances, o namoro ou o 

próprio relacionamento. 

Existe a necessidade 

de ser feliz e realizar atividades 

prazerosas. Atenção com os conflitos 

existentes com a pessoa amada. 

Precisam criar uma nova atmosfera.

As relações próximas 

são mexidas. É levado 

a expressar o que 

sente com uma pessoa 

especial. Busque 

expressar e ouvir o que a pessoa tem 

a dizer; dessa forma, poderá fazer 

escolhas congruentes.

Áries

Deve dar atenção 

à forma como deve 

administrar os 

recursos financeiros. 

Estão ativos 

negociações e trâmites comerciais. 

Se tiver sócios, ambos necessitam 

examinar as posturas para encontrar 

um ponto de equilíbrio.

Touro

Você está insatisfeito 

e deve examinar as 

suas posturas em 

relação a uma pessoa, 

principalmente o 

cônjuge. Atenção com as expectativas 

que vem nutrindo. É levado a cuidar 

da imagem e promover o bem-estar 

com equilíbrio. O relacionamento é 

tocado consideravelmente.

Gêmeos

É importante analisar 

as relações de trabalho 

e possíveis afetos que 

devem ser equilibrados. 

A saúde e o bem-estar 

devem ser levados em consideração. 

Está com tendência a reprimir os 

sentimentos.

Câncer

Leão

A vida vem exigindo 

de você capacidade 

para reconhecer o seu 

potencial. O céu pede 

que examine as relações 

de afetos na família 

ou com uma pessoa que interfere 

consideravelmente em suas decisões 

futuras. Atenção com o ciúme, os 

desafetos e a possessividade.

Virgem

São tocadas as relações 

com as pessoas de sua 

convivência e parentes. 

O cenário aponta 

desafetos ou algum 

tipo de desconforto, que deve ser 

avaliado com atenção. É necessário 

prestar atenção às palavras e pessoas 

que o solicitam neste dia.

Libra

É importante analisar 

os trâmites comerciais 

e administrativos. O 

céu aponta negociações 

ou investimentos 

importantes para o seu 

desenvolvimento. O autovalor vem 

sendo testado consideravelmente.

Escorpião

É levado a perceber 

as suas necessidades 

pessoais, principalmente 

as afetivas. Existe a 

necessidade de conversar 

com a pessoa amada para averiguar os 

próximos passos. Não negligencie os 

seus sentimentos.

Sagitário

Existe um incômodo 

com uma pessoa de sua 

convivência, seja na 

rotina ou no ambiente 

de trabalho. Está com 

dificuldades para obter prazer com 

as pequenas atividades do seu dia. É 

importante mudar e examinas as suas 

sensações.

Capricórnio

Deve dar atenção às 

relações de amizades, 

principalmente aos 

afetos que foram 

formados entre vocês. 

O cenário aponta 

desafetos ou relações de ciúmes. É 

importante avaliar os sentimentos com 

maior compreensão das necessidades 

de ambas as partes.

Aquário

É um dia importante 

para analisar as 

condições emocionais 

e afetivas com uma 

pessoa muito próxima 

ou da família. Todos percebem os 

seus sentimentos e as expectativas 

envolvidas. Busque entender as suas 

reais necessidades.

Peixes

sábado, 15 de junho de 2019atoS oFiciaiS8
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ingredientes

Modo de preparo

peiXe CoM AçAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FilÉ de MerluZA CoM 
BATATA Ao Forno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

ArroZ doCe

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ Cane-
la/ Erva doce

lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
Em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
Junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
Sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMArão reFoGAdo

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ Sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

ingredientes

Modo de preparo

no copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
Coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
Enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
Junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.
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ingredientes

Modo de preparo

CoSTelinHA 
ASSAdA CoM
 MAndioCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas 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 ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

eSTroGonoFe 
de CArne

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

10



atoS oFiciaiSsábado, 15 de junho de 2019 11

ingredientes

Modo de preparo

CoSTelinHA 
ASSAdA CoM
 MAndioCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas 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 ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

eSTroGonoFe 
de CArne

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.



sábado, 15 de junho de 201912  eSporTe

Ex-técnico morto segue importante na visão do grupo que treinou

SérIE b1 do rIo 

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Jogadores exaltam retorno da
confiança e lembram Luizinho

Autor do segundo 
gol do Mecão 
sobre o Sampaio 

Corrêa, o lateral Ander-
son Künzel destacou a 
importância da vitória 
obtida em Moça Bonita. 
O resultado, naturalmen-
te, foi dedicado a quem 
continua sendo, mesmo 
ausente, altamente mar-
cante na rotina rubra.

- Até arrepia (falar de 
Luizinho). A gente já me-
recia essa vitória pra ele. 
A ausência dele não in-
fluenciou nosso time na 
derrota passada, mas há 
o peso. Agora, sabíamos 
que o Sampaio era um 
rival forte. Para nossa se-
quência daqui em diante, 
a gente tira um peso das 
costas e retoma a con-
fiança para a sequência 
no campeonato - desta-
cou em depoimento à TV 
Ferj, no qual ressaltou 
a participação ímpar do 
atacante Matheus Babi no 
jogo.

- Ele foi excelente no 
lance do gol, desde a rou-

bada de bola até a finaliza-
ção.

Contra o Sampaio Cor-
rêa, o goleiro Deola foi 
bem como de costume e 
fez ótimas defesas quan-
do exigido. Ele também 
destacou a força do grupo 
para se reestabelecer no 
campeonato.

- Não é desculpa para 
uma derrota, mas estáva-
mos, sim, muito mexidos 
(no jogo contra o Gonça-
lense). Graças a Deus, no 
entanto, estamos conse-
guindo nos recuperar. Re-
nato era muito próximo 
do Luizinho, eles e o Le-
mos (Paulinho) sempre se 
entenderam muito bem, e 
isso tem amenizado o cli-
ma de consternação. Con-
seguimos voltar a vencer, 
que era o que esperáva-
mos. Temos de seguir 
assimilando tudo isso o 
mais rapidamente possível 
e voltarmos a ser fortes - 
disse à TV Ferj.

O Mecão voltará a cam-
po neste domingo (16), 
contra o Angra dos Reis, 
no Estádio Nivaldo Pe-
reira, em Nova Iguaçu. A 
partida começa às 15h. anderson Künzel destaca importância da vitória em moça Bonita sobre o sampaio Corrêa

MáRCIO MENEZES / AMERICA RIO
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SeGundo CAderno

ingredientes

Modo de preparo

BAnAnA CoMpridA 
reCHeAdA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ Sal 
a gosto/ pimenta 
do reino a gosto/ 
Suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os cama-
rões.
Corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
reserve.
para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
reserve as cascas.
Corte as bananas em 
pedaços e reserve.
recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
leve ao forno alto, 
200C, preaquecido 
por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
Em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.
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ingredientes

Modo de preparo

rolo de CArne 
reCHeAdo CoM 

eSpinAFre e queiJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
no meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SAlAdA 
MulTiCor

alface roxa; alface 
verde; tomates cere-
jas; beterraba; pimen-
tão verde; pimentão 
vermelho; pimentão 
amarelo; azeitona 
chilena;  brócolis;  tem-
pero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.
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ingredientes

Modo de preparo

peiXe CoM AçAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FilÉ de MerluZA CoM 
BATATA Ao Forno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

ArroZ doCe

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ Cane-
la/ Erva doce

lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
Em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
Junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
Sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMArão reFoGAdo

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ Sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

ingredientes

Modo de preparo

no copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
Coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
Enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
Junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PROCESSO Nº 4960/2018.

Para: SMFRP.

     AUTORIZO e RATIFICO, 
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PA-
RECER da Controladoria Geral do Município de fl. 99 e 
parecer da Procuradoria Geral do Município as fls. 94 a 
96, em favor da Empresa GG NOBREAK COMéRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA inscrito no CNPJ 
sob o n° 29.370.304/0001-22 no valor de R$ 13.839,76 
(treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta 
e seis centavos). 
 Solicito emissão de nota de 
empenho. 

Porto Real, 14 de junho de 2019.

ANDERSON BARBOSA VALLIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 055/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 09:00 horas de 01 de julho 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. 055/2019 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo 
menor preço, objetivando AQuISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSuMO PARA ATENDER AO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, para atender 
a SECRETARIA MuNICIPAL DE SAuDE, conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que 
é parte integrante do Processo Administrativo nº. 
4709/2018. 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$ 

646.015,41 (seiscentos e quarenta e seis mil, quinze 
reais e quarenta e um centavos).

Porto Real, 14 de junho de 2019
CARLOS JOSé DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇõES 
COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 056/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 09 horas de 02 de julho 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. 056/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQuISIÇÃO DE BANDEIRAS 
PARA AS uNIDADES DE ENSINO, para atender a 
SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO, CuLTuRA 
E TURISMO, conforme especificações contidas no 
edital e seus anexos que é parte integrante 

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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ingredientes

Modo de preparo

lAGArTo À 
porTuGueSA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

Molho:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FilÉ de SAlMão Ao 
Forno FACÍliMo

500 g de filé de salmão/
azeitonas fatiadas sem 
caroço/orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
azeite a gosto/limão/pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

ingredientes

Modo de preparo

lave o salmão com 
suco de limão.
aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
do Processo Administrativo nº. 1160/2019. 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$ 13.774,50 (treze mil, setecentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Porto Real, 14 de junho de 2019
CARLOS JOSé DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇõES 
COMPRAS E CONTRATOS

hOMOLOGAÇÃO - PROCESSO 2122/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso xxII, da Lei 10.520/02, Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, 
hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 040/2019 
que objetiva a AQuISIÇÃO DE MEDALhAS PARA 
PREMIAÇÃO DOS ALuNOS QuE PARTICIPARÃO 
DOS JOGOS ESTuDANTIS DO MuNICíPIO, atendendo 
a solicitação feita pela SECRETARIA MuNICIPAL 

DE ESPORTE E LAzER no processo administrativo 
2122/2019, à empresa:
Empresa: AIRTON JOSé zANChIN-ME
CNPJ: 20.082.569/0001-50
Valor de R$ 10.828,96 (dez mil, oitocentos e vinte e oito 
reais e noventa e seis centavos)
Solicito emissão de empenho.
 

Porto Real, 12 de junho de 2019
ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAzER

hOMOLOGAÇÃO - PROCESSO 833/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso xxII, da Lei 10.520/02, Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, 
hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 044/2019 
que objetiva a AQuISIÇÃO DE COMBuSTíVEL E 
ÓLEOS LuBRIFICANTES, atendendo as solicitações 
feitas pelas SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PúBLICOS e SECRETARIA MuNICIPAL 
DE SAúDE, no processo administrativo 833/2019, às 
empresas:
1. Empresa: POSTO EMBAIxADOR LTDA

CNPJ: 31.465.255/0001-53
Valor de R$ 244.216,42 (duzentos e quarenta e quatro 
mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois 
centavos).
2. Empresa: POSTO PILOTOS LTDA EPP
CNPJ: 05.977.968/0001-96
Valor de R$ 469.409,26 (quatrocentos e sessenta e nove 
mil, quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos).
3. Empresa: BEMESTAR PRODuTOS PARA 
INDúSTRIA E LAR LTDA ME
CNPJ: 31.329.142/0001-20
Valor de R$ 7.047,00 (sete mil e quarenta e sete reais).
4. hS ATACADISTA COMéRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI
CNPJ: 30.200.054/0001-61
Valor de R$ 7.479,24 (sete mil, quatrocentos e setenta 
e nove reais e vinte e quatro centavos).
Solicito emissão de empenho.
 

Porto Real, 14 de junho de 2019
LuIz TAVARES DE MELO

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
PúBLICOS

LuIz FERNANDO CuRTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAúDE

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIbUIÇÕES QUE LhE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

PORTARIA N.° 199, DE 14 DE JUNhO DE 2019.

EXONERAR JOSE JOSELEIDE BEzERRA DE LIRA do 
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, 
Símbolo CC-7, a contar de 17/06/2019.

PORTARIA N.° 200, DE 14 DE JUNhO DE 2019.
NOMEAR LuCIANA ALVES para exercer o Cargo em 

Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, Símbolo 
CC-7, a contar de 17/06/2019.

                              Nova Iguaçu, 14 de junho de 2019.
Felipe Rangel Garcia

Presidente
           

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
O PRESIDENTE DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAí, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo como Art. 80, §7º da Lei Orgânica do Mu-
nicípio e do Art. 254, §2º do Regimento Interno, Promulga:
LEI Nº 3.749 DE 07 DE MAIO DE 2019. 
INSTITuI O TERMO DE AJuSTE DE CONDuTA TRIBuTÁ-
RIA E DÁ OuTRAS PROVIDêNCIAS.
Art. 1º Fica instituído o Termo de Ajuste de Conduta Tributá-
ria destinado a promover a regularização e recuperação de 
créditos tributários ou não tributários do Município de Itaguaí, 
relativos a devoluções ao erário, impostos, taxas e contribui-
ções de quaisquer espécies, com fato gerador ou vencimento 
até 31 de dezembro de 2018, constituídos ou não, inscritos 
ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, inclusive os 
decorrentes de falta de recolhimento do imposto declarado.
Parágrafo único. O Termo de Ajuste de Conduta Tributária 
será administrado pela Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 2º O ingresso no Termo de Ajuste de Conduta Tributária 
dar-se-á por opção do sujeito passivo (via confissão de dívi-
da) que fará jus ao regime especial de consolidação e parce-
lamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e suces-
sivas dos débitos fiscais a que se refere o Art. 1º desta Lei.
§1º A opção poderá ser formalizada no prazo de 90 dias, 
podendo ser prorrogada uma única vez pelo prazo de 90 dias 
por Decreto.
§2ºA prorrogação do prazo previsto no parágrafo acima 
não implica, de qualquer modo, alteração do limite temporal 
previsto no artigo 1°.
§3º O sujeito passivo deverá, quando da opção, relacionar os 
débitos tributários ainda não confessados ou autuados.
§4º Os débitos existentes em nome ou de responsabilidade 
do optante, bem como aqueles relacionados na opção, serão 
consolidados tendo por base a data do pedido de ingresso 
no Termo de Ajuste de Conduta Tributária, e poderão sofrer 
descontos de multas (moratória ou infracional), honorários e 
juros moratórios, a forma disposta nesta Lei.
§5º A consolidação abrangerá todos os tributos lançados 
ou denunciados espontaneamente pelo optante, inclusive 
os acréscimos legais relativos às multas (moratória ou 
infracional), juros moratórios, correção monetária e demais 
encargos previstos na legislação vigente à época de 
ocorrência dos respectivos fatos geradores, bem como os 
parcelamentos em curso e os débitos inscritos em dívida 
ativa, qualquer que seja a fase de cobrança.
§6º Para fins de consolidação e pagamento dos débitos 
apurados, poderá o optante se enquadrar nas seguintes 
opções de parcelamento:
I- parcela única – desconto de 100% (cem por cento) no valor 
total de multa moratória, juros e honorários, se houver;
II- de 2 (dois) a 4 (quatro) parcelas – desconto de 95% (no-
venta e cinco por cento) no valor total de multa moratória, 
juros e honorários, se houver;
III- de 5 (cinco) a 8 (oito) parcelas – desconto de 90% (no-
venta por cento) no valor total de multa moratória, juros e 
honorários, se houver;
IV- de 9 (nove) a 12 (doze) parcelas – desconto de 85% (oi-
tenta e cinco por cento) no valor total de multa moratória, 
juros e honorários, se houver;
V- de 13 (treze) a 16 (dezesseis) parcelas – desconto de 80% 
(oitenta por cento) no valor total de multa moratória, juros e 
honorários, se houver;
VI- de 17 (dezessete) a 20 (vinte) parcelas – desconto de 
75% (setenta e cinco por cento) no valor total de multa mora-
tória, juros e honorários, se houver;
VII- de 21 (vinte e um) a 24 (vinte e quatro) parcelas – des-
conto de 70% (setenta por cento) no valor total de multa mo-
ratória, juros e honorários, se houver;
VIII- de 25 (vinte e cinco) a 28 (vinte e oito) parcelas – des-

conto de 65% (sessenta e cinco por cento) no valor total de 
multa moratória, juros e honorários, se houver; 
Ix- de 29 (vinte e nove) a 32 (trinta e dois) parcelas – des-
conto de 60% (sessenta por cento) no valor total de multa 
moratória, juros e honorários, se houver.
§7º Aos débitos parcelados em mais de 32 (trinta e dois) 
parcelas não se aplicará qualquer desconto.
§8º Os débitos oriundos de levantamentos e ações fiscais e 
outros atos da fiscalização fazendária, à exceção dos demais, 
poderão ser pagos com desconto desde que parcelados em 
até 12 (doze) meses, obedecendo-se a seguinte regra:
I- de 1 (uma) parcela – desconto de 100% (cem por cento) 
no valor total de multa infracional, multa moratória, juros e 
honorários, se houver;
II- de 2 (duas) a 4 (quatro) parcelas – desconto de 95% (no-
venta e cinco por cento) no valor total de multa infracional, 
multa moratória, juros e honorários, se houver;
III- de 5 (cinco) a 8 (oito) parcelas – desconto de 90% (noven-
ta por cento) no valor total de multa infracional, multa morató-
ria, juros e honorários, se houver;
IV- de 09 (nove) a 12 (doze) parcelas – desconto de 85% 
(oitenta e cinco por cento) no valor total de multa infracional, 
multa moratória, juros e honorários, se houver;
§9º Aos débitos oriundos de levantamentos e ações fiscais e 
outros atos da fiscalização fazendária, parcelados em mais 
de 12 (doze) meses, não se aplicará qualquer desconto.
§10. A pessoa jurídica que suceder a outra e for responsável 
por tributos devidos pela sucedida, na hipótese do previsto 
nos artigos 132 e 133, do Código Tributário Nacional, deverá 
solicitar convalidação da opção feita mesma.
Art. 3º O débito consolidado na forma desta Lei:
I- o saldo consolidado da dívida e as parcelas advindas do 
parcelamento sujeitam-se, a partir da data da concessão do 
benefício, a atualização monetária, com base no índice do 
IGP-M ou outro que vier a substituí-lo, a incidir no 1º dia de 
janeiro de cada um dos exercícios posteriores à concessão 
do benefício;
II- será pago em parcelas mensais e sucessivas, sendo o va-
lor mínimo de cada parcela correspondente a:
a) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para pessoas ju-
rídicas;
b) R$ 100,00 (cem reais) para pessoas físicas.
Parágrafo único. Constatada pela Administração a falta de 
condição econômica do sujeito passivo, fica autorizado o 
cálculo das parcelas fixas levando-se em consideração essa 
capacidade econômica, fixada a parcela mínima em R$ 50,00 
(cinquenta Reais) e calculada a quantidade de prestações a 
partir desse valor mínimo.
Art. 4º A opção pelo Termo de Ajuste de Conduta Tributária 
sujeita o optante a:
I- confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolida-
dos;
II- expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso adminis-
trativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, 
relativamente aos débitos incluídos no pedido por opção do 
contribuinte;
III- pagamento regular das parcelas do débito consolidado, 
bem como dos tributos decorrentes de fatos geradores ocor-
ridos a partir do prazo a que se refere o artigo 1º desta Lei.
Parágrafo único. Será requerida a suspensão temporária do 
executivo fiscal cujos débitos venham a ser parcelados na 
forma desta Lei, devendo ser retomada a execução fiscal, 
nos próprios autos, caso haja descumprimento do parcela-
mento pelo devedor, na forma desta Lei.
Art. 5º A opção pelo Termo de Ajuste de Conduta Tributária:
I- exclui qualquer forma de parcelamento, exceto a prevista 
nesta Lei;
II- implica a consolidação pelo valor restante dos créditos já 

parcelados por força de programas anteriores.
Art. 6º O sujeito passivo, optante pelo Termo de Ajuste de 
Conduta Tributária, será dele excluído nas seguintes hipó-
teses:
I- inobservância de qualquer das exigências estabelecidas no 
artigo 4º;
II- inadimplência, por três meses consecutivos, no recolhi-
mento dos tributos municipais, cujos fatos geradores tenham 
ocorrido após a opção pelo parcelamento;
III- constatação caracterizada por lançamento de ofício de 
débito não incluído na confissão, ficando configurado o dolo 
do contribuinte, salvo se integralmente pago no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da deci-
são definitiva na esfera administrativa ou judicial;
IV- declaração de insolvência ou decretação de falência ou 
extinção por liquidação da pessoa jurídica;
V- decisão definitiva na esfera judicial, total ou parcialmente 
desfavorável ao optante, relativa a débitos enquadráveis no 
artigo 1º e não incluídos no Termo de Ajuste de Conduta Tri-
butário, salvo se integralmente pago, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da ciência da referida decisão.
VI- prática de qualquer procedimento tendente a ocultar ope-
rações ou prestações tributáveis.
§1º A exclusão do Termo de Ajuste de Conduta Tributária 
implicará a imediata exigibilidade da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago, restabelecendo-se, em 
relação ao montante não pago, os acréscimos legais na 
forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos fatos 
geradores.
§2º As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias de atraso não 
configurarão inadimplência, para os efeitos do inciso II deste 
artigo;
§3º Da decisão que excluir o optante do Termo de Ajuste de 
Conduta Tributária caberá recurso para o Chefe do Poder 
Executivo Municipal.
Art. 7º Os eventuais decréscimos de receita oriundos desta 
Lei serão compensados com a implementação da mesma, 
mediante aumento da arrecadação pelo programa de recu-
peração fiscal ora instituído, bem como em decorrência dos 
créditos que serão espontaneamente declarados e confessa-
dos pelos contribuintes.
Art. 8º Casos omissos deverão ser regulamentados por meio 
de Lei Municipal aprovada pelo Poder Legislativo.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 11 de junho de 2019. (a) Ru-
bem Vieira de Souza – Presidente

A CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAí, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, por seus representantes legais, Resolve e nós 
promulgamos a seguinte:
RESOLUÇÃO N° 007/2019
DISPõE SOBRE O PONTO FACuLTATIVO NA CÂMARA 
MuNICIPAL DE ITAGuAí, E DÁ OuTRAS PROVIDêNCIAS.
Art. 1º Fica declarado facultativo o ponto na Câmara Munici-
pal de Itaguaí, conforme discriminado abaixo: 
- Dia 20/06/2019 (quinta-feira) – Feriado; 
- Dia 21/06/2019 (sexta-feira) – Ponto Facultativo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Itaguaí, 13 de junho de 2019.
Câmara Municipal de Itaguaí, 13 de junho de 2019. (aa) Ru-
bem Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de Mello 
- Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º Vice-
-Presidente; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presi-
dente; Alexandro Valença de Paula - 1º Secretário; haroldo 
Rodrigues Jesus Neto - 2º Secretário.
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