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Supervisor Cal acredita 
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Empresária 
caloteira 

manda depositar 
o dinheiro, mas 
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o serviço

Cantor Nando Bonfá 
vai cantar domingo 
no top Music em 
Nova iguaçu
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Reforço contra o crime
Nova iguaçu é a primeira cidade da Baixada Fluminense a receber tropa com 96 homens, entre policiais militares e agentes 
egressos das Forças Armadas. Base da Operação Segurança Presente está instalada na Praça Rui Barbosa, região Central.

7

divulgAçãO

dO jeitO que O diabO gOsta!

divisão de Homicídios da Baixada Fluminense 
(dHBF) investiga a morte de três pessoas. duas 
delas foram assassinadas dentro de casa. E a ter-
ceira teve o corpo achado na linha do trem.

Pego no flagra em 
velório de trafica 

no Subúrbio do Rio

Menina morta 
em acidente
 é sepultada 
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Motorista paga mais caro para 
passar no pedágio da BR-101

mexeu nO bOlsO!!
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Caxias Shopping
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Alguém aqui já se imaginou com 100 
anos, um século de vida? pois nosso leitor e 
“torcedor fanático” do Mengão, omar José 
Gomes, de Nova Iguaçu, chegou lá, ontem 
(16/08/19), em alto estilo, festejado pelos 3 
filhos, 5 netos, 6 bisnetos e demais familia-
res. Fundador do Sindicato dos rodoviá-
rios de Nova Iguaçu, omar está mais feliz 
do que ganhador da Mega Sena. parabéns e 
Aquele Abraço, Centenário omar!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

“Tributo a Cássia Eller” na Lona Carlos Zéfiro
dIvulGAção

Na quinta (22), 
o Caxias Shopping 
estará no clima da-
queles que traba-
lham 24 horas para 
defender a pátria. 
em homenagem ao 
‘dia do Soldado’ 
(25 deste agosto), a 
Fanfarra do 2° re-
gimento de Cava-
laria de Guarda do 
exército estará no 
Shopping para apre-
sentação gratuita na 
praça de Alimenta-
ção, às 19 horas. No 
repertório, canções 
populares como 
“Aquarela”, “Atra-
sadinha” e “posso 
Clamar”. É música 
boa para todas as 
idades. o Caxias 
Shopping fica na 
rodovia Washing-
ton luiz, 2.895 - 
duque de Caxias. 

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 sucessos da cantora estarão no show deste sábado em anchieta

lierj e Som livre fecham parceria inédita
A lierj fechou par-

ceria com a gravadora 
Som livre para lança-
mento de um projeto 
inovador no Carnaval 
do rio de Janeiro. 
para divulgação dos 
sambas-enredo 2020 
do Grupo A, serão 
gravados vídeos em 
formato de show com 
participação dos seg-
mentos das agremia-
ções e os produtos se-
rão lançados no canal 
oficial da Som Livre 
na plataforma youtu-
be.

- A proposta surgiu 
da própria Som livre, 
através do Marcelo 
lopo e do Alexandre 
Sarthou, sendo bem 
aceita pelo nosso pre-
sidente Wallace, in-
clusive acreditamos 
que isso vai colocar 
os nossos sambas-en-
redo no mesmo pata-
mar de produção e vi-

sibilidade dos principais 
artistas do país - contou 
Cícero Costa, diretor de 
Carnaval da lierj.

o Cd físico continu-
ará sendo disponibili-
zado, porém o produto 
principal será o vídeo, 

que ganhará repercus-
são internacional ao lado 
dos principais artistas 
da Som livre e poderão 
ser acessados dos qua-
tro cantos do mundo por 
apaixonados pelo Maior 
espetáculo da Terra.

Inocentes de Bel-
ford roxo e unidos 
da ponte, de São João 
de Meriti são os repre-
sentantes da Baixada 
Fluminense no Grupo 
A da Marquês de Sa-
pucaí.

dIvulGAção

uma ótima op-
ção neste sá-
bado, dia 17, 

para quem mora em 
Anchieta e arredores 
é o “Tributo a Cássia 
eller”, atração da lona 
Cultural Carlos Zéfiro. 
Já são quase 18 anos 
sem a cantora, mas os 
sucessos da carreira 
dela estão mais vivos 
do que nunca na me-
mória dos fãs. Jennifer, 
evelyn e Carol são três 
dessas fãs que, inspira-
das na artista, forma-
ram a Banda Turmali-
na, que se apresenta a 
partir das 19h30, com 
ingressos a r$ 20. 
Abrir espaço para reve-
lar talentos da região, 
aliás, é uma das mis-
sões da lona Cultural 
Carlos Zéfiro.

A Banda Turmali-
na vem fazendo sua 
trajetória tocando em 
barzinhos do subúrbio. 
Como o público cos-
tuma comparar o tim-
bre da voz de Jennifer 
com o de Cássia eller, 

foi natural resolver fazer 
homenagem à cantora. 
Até porque tanto a voca-
lista quanto a violonista 
evelyn – que são irmãs 
– e a percussionista Ca-
rol identificam-se mui-
to com a artista que nos 
deixou em dezembro de 
2001, com apenas 39 
anos de idade.

o repertório é rechea-
do de sucessos e canções 
que embalaram as vidas 
de tanta gente. No show, 
não vão faltar hits como 
“All Star”, “o segundo 
sol” e “relicário”, todas 
três de Nando reis, “por 
enquanto”, de renato 

russo; e “Malandra-
gem”, de Frejat e Cazu-
za.

Um poUco mais 
sobre a 

tUrmalina
As três jovens lGBT 

que formam a banda fo-
ram criadas no subúrbio 
do rio e se conheceram 
na igreja. lá as irmãs 
evelyn e Jennifer se en-
volveram com a música, 
influenciadas pela mãe, 
que também é cantora. 
evelyn aprendeu a to-
car violão; e Jennifer, a 
cantar. A amiga Carol 
tinha mania de batucar 

em qualquer lugar – na 
mesa, na parede, no pró-
prio peito – até que ga-
nhou de Jennifer um ca-
jón e se apaixonou pelo 
instrumento de percussão. 
A intenção do presente era 
mesmo de montar o gru-
po.

Só que elas ainda eram 
muito novas, com idades 
entre 13 e 16 anos, e tive-
ram de esperar para come-
çar a tocar em bares. Mas 
agora elas estão investindo 
na carreira artística com a 
Banda Turmalina e veem 
o show na lona Cultural 
Carlos Zéfiro como uma 
grande oportunidade.

Nando Bonfá
para deixar o almo-

ços dos clientes ain-
da mais top o cantor 
Nando Bonfá se apre-
senta no TopShopping 
neste domingo (18), 
às 13h, na praça de 
alimentação, 3º piso – 
expansão, ao som de 
voz e violão. Cantor e 
musicista, Nando está 
no cenário musical 
há 18 anos e possui 
dois discos gravados. 
Com uma vasta expe-
riência, o cantor já se 
apresentou em even-
tos particulares no 
Brasil e no exterior, 
como Cingapura, Ma-
lásia e Indonésia. No 
repertório, sucessos 
de artistas nacionais e 
internacionais, como 
Tiago Iorc, roberta 
Campos, pink Floyd, 
r.e.M. dentre outros. 
O TopShopping fica 
na Av. Gov. roberto 
Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Tele-
fone: (21) 2667-1787.

Empresária caloteira fica ‘queimada’
Na edição de ontem falamos sobre o vereador 71 

de uma cidade da Baixada, conhecido pela alcunha de 
‘cabeça de palito de fósforo’, entre os colegas. Hoje, 
chegou ao SoMBrA uma outra história de gente que 
não gosta de pagar suas dívidas. dessa vez, se trata de 
uma mulher e empresária.

*******************************************
Pagamento adiantado e serviço não prestado

A dona usa tática comum entre os trambiqueiros. 
Quem contrata serviços da empresa dela precisa de-
positar a grana adiantada e, aí, começa o calvário do 
pobre coitado que acreditou na lábia da ‘bonitona de 
fala mansa’. A enrolação é tanta, que muitos desis-
tem e lutam para receber o dinheiro de volta, o que 
demora à beça, pois nada é assinado entre as partes. 

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

lesado ameaçou entrar na Justiça
um dos lesados contou ao agente Cão Miste-

rioso: “Briguei muito para pegar meu dinheiro 
de volta e até ameacei entrar na Justiça. No zap 
dela sempre tem um aviso que diz: ‘estou sem 
net. Assim que o serviço for restabelecido res-
ponderei às mensagens’. Aconselhei muita gente 
a não cair na cantiga dessa desonesta”. o SoM-
BrA vai seguir investigando se a ‘sete’ tem mais 
broncas na praça.

marcelo lopo, alexandre sarthou, cícero costa e leonar-
do bessa, durante o fechamento do projeto
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idosos com mais vida em Belford Roxo
GERAL

Seminário discute temas como envelhecimento e o enfrentamento da violência na terceira idade. Palestra 
foi proferida pela doutorada em Saúde Pública pela Escola Nacional da Fundação Oswaldo Cruz
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expectativa de vida 

Diogo bastos, secretário adjunto, interagiu com o público presente. participantes de um dos cras usou bengalas para encenar idosos de ‘ontem’ 

o e n v e l h e c i -
mento como 
bônus e o en-

frentamento da vio-
lência foi tema do 
Seminário do idoso, 
realizado no polo Ce-
derj, em São Bernar-
do, Belford roxo, 
através Secretaria 
Municipal de Assis-
tência Social e Cida-
dania (Semasc). A pa-
lestra sobre o tema foi 
proferida pela profes-
sora Maria Cecília de 
Souza Minayo, douto-
rada em Saúde pública 
pela escola Nacional 
da Fundação oswaldo 
Cruz. Aos 81 anos de 
idade e com um vas-
to currículo acadêmi-
co, ela chamou aten-
ção da plateia durante 
seu discurso. Segundo 
ela, as crianças que 
estão nascendo hoje 
terão uma expectati-
va longa de vida, po-
dendo a ultrapassar os 
100 anos de idade.

Minayo disse que a 
saúde, a educação e a 
diminuição do número 

de filhos são os fatores 
que têm contribuído 
para o crescimento da 
população de idosos. 
pesquisadora, ela as-
segurou que a maioria 
tem uma saúde boa, é 
ativa e trabalha. “Nos 
últimos 30 anos a po-
pulação de 80 anos foi 
a que mais cresceu. 
Hoje somos mais de 
30 milhões”, desta-
cou. Também gradu-
ada em sociologia e 
membro do Conselho 
editorial de 13 revis-
tas científicas, sendo 
quatro estrangeiras, a 
professora destacou 

a necessidade de es-
tar preparado para se 
defender de qualquer 
tipo de violência. “As 
pessoas precisam ser 
mais participativas. e 
pelo que percebi aqui, 
há muito idoso ativo 
em Belford roxo”, 
ressaltou.

 animação e 
Dança

Técnicos e frequen-
tadores dos 13 Cras 
(Centros de referên-
cia da Assistência 
Social) dos Creas 
(Centros de referên-
cia especializados 

da Assistência So-
cial) participaram do 
evento. o secretário 
de Assistência Social 
e Cidadania, vander 
louzada, destacou 
que os equipamen-
tos sociais e as ati-
vidades desenvolvi-
das pela Semas têm 
contribuído bastante 
para o bem-estar do 
idoso da cidade. “o 
seminário tem obje-
tivo de enriquecer 
ainda mais o conhe-
cimento de todos”, 
disse. Secretário ad-
junto da Semasc, 
diogo Bastos acres-

centou que os centros 
de referência ofere-
cem oportunidades 
para que os idosos 
tenham boa qualida-
de de vida, oferecen-
do cursos, palestras, 
lazer e cultura. “um 
resgate da felicida-
de”, destacou.

canto e Dança 
Na abertura do 

evento, um grupo 
de participantes dos 
Cras cantou e dan-
çou para a palestran-
te contagiando todos 
os presentes. “eu já 
terminei meu ensino 

médio, concluí curso 
técnico de enferma-
gem e também de co-
zinheira. Tudo isso 
eu fiz depois de en-
trar para o Cras. per-
di meus pais e meu 
filho foi morar lon-
ge. Fiquei sozinha e 
depressiva. Hoje eu 
me amo e sou amada 
pelos amigos que fiz 
lá. Sou muito bem 
acolhida por todos. 
e com  esse semi-
nário eu vou ganhar 
muitos mais conhe-
cimentos”, garantiu 
eunice Maria da Sil-
va Nunes, 60.

Pedágios da BR-101 são reajustados no RJ 
o novo valor da tarifa 

dos pedágios da rodovia 
Br-101, no estado do rJ, 
no trecho de 320 quilôme-
tros (km), entrou em vi-
gor a zero hora de ontem. 
o ponto é operado pela 
Concessionária Autopis-
ta Fluminense. o reajus-
te de 5,5% foi autorizado 
pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 

(ANTT) e publicado no 
Diário Oficial da União 
(dou) da última quarta-
-feira. 

A tarifa para carro de pas-
seio passa de r$ 5,50 para 
r$ 5,80 nas praças de pedá-
gio de Campos dos Goyta-
cazes, Conceição de Maca-
bu, Casimiro de Abreu, rio 
Bonito e São Gonçalo. Se-
gundo a ANTT, o reajuste 

anual é calculado levando 
em conta a correção mo-
netária pela variação do 
Índice de preços ao Con-
sumidor Amplo (IpCA), 
o equilíbrio econômico-
-financeiro celebrado no 
contrato de concessão e 
compensações por des-
cumprimentos de cláu-
sulas contratuais, se for 
o caso.

o encerramento da Semana da 
educação especial Inclusiva em 
São João de Meriti foi marcado 
por palestra e apresentações dos 
alunos da educação de Jovens 
e Adultos (eJA) especial das 
escolas municipais. o encontro 
aconteceu ontem, e contou com 
a presença de diretores, profes-
sores e demais profissionais da 
rede municipal de ensino, além 
dos responsáveis dos alunos 
(foto).

“A Semana de educação 
especial Inclusiva teve como 
objetivo principal propagar os 
serviços que o município ofere-
ce aos nossos alunos especiais. 
valorizar e ressaltar todo o tra-
balho de excelência que nossos 
profissionais realizam”, explicou 
a coordenadora do departamen-
to, elilze lessa.

A palestra “Contextos e de-
safios da Educação Inclusiva” 
foi ministrada pela professora e 
escritora Amanda Carlou, que é 

mãe de um menino autista. “São 
João de Meriti está de parabéns 
por ter realizado uma semana 
inteira sobre educação especial 
inclusiva, o que possibilitou a 
participação de um maior número 
de profissionais. Não vejo muitos 
municípios fazendo isso, por isso 
dá para ver o quanto a educação 
da cidade valoriza o tema”, disse 
Amanda.

As apresentações culturais fo-
ram dos alunos da educação de 
Jovens e Adultos especial das 
escolas municipais professor vir-

gílio Machado, em vila rosali, e 
presidente Kennedy, em vilar dos 
Teles. “Meu filho foi diagnosti-
cado com deficiência intelectual 
aos 11 anos. Até então, não tínha-
mos conseguido identificar. Ago-
ra ele estuda na virgílio Machado 
e está sendo uma maravilha. A in-
tegração com os outros alunos fez 
com ele se desenvolvesse muito. 
era muito calado, agora está mais 
participativa. Muito bom”, com-
pletou Ana Cristina Fonseca de 
Souza, mãe de Gustavo de Souza 
Azevedo, de 17 anos.

Desafios da educação especial 
inclusiva é pauta em S.J. Meriti

BeTo FrANzeN/pMSJM/dIvulGAção

Ministro da Educação diz que recursos 
de uFs podem ser desbloqueados
o ministro da educação, 

Abraham Weintraub disse ontem 
que o cenário indica a possibi-
lidade de que os recursos con-
tingenciados das universidades 
podem ser desbloqueados a partir 
de setembro. de acordo com o 
ministro, a aprovação da reforma 
da previdência cria um ambiente 
favorável para a retomada da ati-
vidade econômica e como conse-
quência o aumento na arrecada-
ção de impostos, o que aliviaria 
o caixa do governo, permitindo 
descontingenciar os recursos.

“desde o primeiro momento 
a gente falou que contingencia-
mento não era corte, que a gente 
ia administrar uma crise herdada 
por governos passado na boca 
do caixa e que a previsão era 
que, caso passasse a reforma da 
previdência, provavelmente já 
em setembro a gente teria um 
descontingenciamento. Simples-

mente eu tô mantendo tudo o que 
eu estou falando há 120 dias”, dis-
se Weintraub.

 parceria
A afirmação foi feita durante co-

letiva do Ministério da educação 
(MeC) para falar sobre o acordo 
com instituições de ensino superior 
de portugal, para que elas aceitem 
as notas do exame Nacional do 
ensino Médio como forma de 
seleção de estudantes brasilei-

ros em seus cursos de gradu-
ação. 

Na última quinta-feira, o 
ministro se reuniu com reito-
res da Associação Nacional 
dos dirigentes das Instituições 
Federais de ensino Superior 
(Andifes). Na ocasião, Wein-
traub acenou que o repasse no 
orçamento das universidades e 
institutos federais começa a ser 
revertido a partir do próximo 
mês. Fonte: Agência Brasil

Weintraub afirma que cenário indica possível desbloqueio 

 rodrIGueS pozzeBoM/AGêNCIA BrASIl 

Escritora encerra ‘Bienal Vai às Escolas’
A escritora Ana Maria Macha-

do, membro da Academia Brasi-
leira de letras (ABl), encerrou 
ontem o projeto Bienal vai às 
escolas, promovido pela primeira 
vez pela 19ª Bienal Internacional 
do livro do rio de Janeiro, com 
o objetivo de integrar autores e 
estudantes em sala de aula, para 
incentivar o gosto pela leitura. A 
escritora presidiu a ABl em 2011 
e 2012 e comemora este ano 50 
anos de carreira.  promovida pelo 
Sindicato Nacional dos editores 
de livros (SNel), a Bienal rio 

será realizada no período de 30 deste 
mês a 8 de setembro, no riocentro, 
Barra da Tijuca, zona oeste da ci-
dade. Segundo os organizadores, 
a quantidade disponível de livros 
para venda nessa edição atinge 5,5 
milhões, número semelhante ao da 
população da Finlândia.

Ana Maria se encontrou com alu-
nos na faixa etária entre 5 e 10 anos 
da escola Municipal domingos Be-
biano, localizada em Inhaúma, zona 
norte do rio, com quem conversou 
sobre sua carreira como jornalista, 
professora e escritora, além da im-

portância da leitura. A autora par-
ticipou da primeira Bienal do rio, 
quando ela foi realizada no Copa-
cabana palace Hotel. “depois, ela 
foi ganhando espaço, ganhando 
importância. e a Bienal do livro 
tem uma característica muito pró-
pria, que é uma abordagem voltada 
para a juventude, para as crianças. 
Sempre foi um lugar de azaração, 
de zoada. está cheia de estudantes 
e adolescentes. É uma festa. Isso é 
muito bom e que continue assim”, 
disse às crianças. Fonte: Agência 
Brasil 
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Prefeitura de Queimados oferece entre os cursos de graduações, inglês, espanhol, informática e gestão de administração

Bolsas de estudos de até 70%
de desconto para servidores

estudar e ter acesso 
ao conhecimento 
ficou mais fácil 

para os servidores mu-
nicipais de Queimados. 
Isso porque a prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração, está oferecendo 
aos seus funcionários 
bolsas de estudo para 
graduações presenciais, 
semipresenciais ou eAd 
(ensino a distância), 
cursos de línguas estran-
geiras (inglês e espa-
nhol), informática e ad-

Obrigatório i
A Comissão de desen-

volvimento urbano apro-
vou proposta que torna 
obrigatória a limpeza de 
caixas d’água em prédios 
públicos e privados de uso 
coletivo a cada seis meses. 
A proposta altera a política 
Nacional do Saneamento 
Básico (lei 11.445/07).

entrou em vigor o novo valor da tarifa dos 
pedágios da rodovia Br-101, no rJ, no trecho 
de 320 quilômetros (km) operado pela Conces-
sionária Autopista Fluminense. o reajuste de 
5,5% foi autorizado pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 

Crianças da comunidade da Maré escreve-
ram ou desenharam 1.500 cartas que foram 
entregues ao Tribunal de Justiça do rio. elas 
pediam o restabelecimento de uma Ação Ci-
vil pública suspensa em junho, que regula-
menta as operações policiais na região. 

reprodução/elIzeu pIreS

Prorrogado i
o Ministério da educação 

prorrogou até 29 deste mês o 
prazo para receber contribui-
ções na plataforma de con-
sulta do programa Future-se, 
que pretende flexibilizar o 
financiamento do ensino su-
perior alterando leis para que 
as instituições possam captar 
mais recursos.

Na próxima quinta-feira, a Fanfarra do 2° regimen-
to de Cavalaria de Guarda do exército Brasileiro estará 
no Caxias Shopping em homenagem ao dia do Soldado, 
comemorado em 25 de agosto. A apresentação gratuita 
acontece na praça de Alimentação, às 19 horas. Famosa 
por abrilhantar eventos em todo o rio de Janeiro, a banda 
trará ao centro comercial seu repertório repleto de canções 
populares, como ‘Aquarela’, ‘Atrasadinha’ e ‘posso Cla-
mar’. É música boa para todas as idades.

Banda do Exército no Caxias Shopping Certificado II
de acordo com o texto 

da proposta, a limpeza de-
verá ser atestada por cer-
tificado exibido em local 
público e disponível para 
eventual fiscalização, sob 
pena de multa a ser definida 
em regulamento. o relator 
na comissão é o deputado 
Marcelo Nilo (pSB-BA)

Acesso ii
de acordo com infor-

mações do governo de 
educação até a última 
quarta-feira, o programa 
havia recebido 16.703 
comentários em ao me-
nos um dos pontos da 
proposta. Quase 50 mil 
pessoas se cadastraram 
na plataforma digital. 

dados do Sistema de Aler-
ta de desmatamento (SAd), 
do Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia (Ima-
zon), que é uma entidade pri-
vada, apontam para uma des-
truição crescente da Amazônia. 
entre agosto de 2018 a julho de 
2019, o desmatamento chegou a 

15% em comparação com o to-
tal registrado nos 12 meses ante-
riores (5.054 km²). 

de acordo com informações, 
o sistema do Imazon utiliza na 
medição o período entre agosto 
e julho da mesma forma que o 
Prodes, sistema oficial usado 
pelo governo federal para moni-

torar o desmatamento da Ama-
zônia. especialistas dizem que 
o intervalo começa em agosto 
de um ano e termina no ano se-
guinte para que se possa abran-
ger melhor as épocas de chuva 
e seca na região, que podem in-
fluenciar na ação de queimadas 
ou extração de árvores.

Ainda segundo o SAd, em 
uma comparação não oficial, 
levando em conta apenas o pe-
ríodo entre janeiro e julho de 
2019, o total da área desmatada 
foi de 3.348 km². Isso represen-
ta uma variação de -0,41% em 
relação aos mesmos meses de 
2018.

desmatamento na Amazônia aumenta 15% em menos de 1 ano 

                                   dIvulGAção 

direto ao ponto

reprodução

reclamações postadas 
nas rede sociais apon-
tam que há duas semanas 
a prefeitura não realiza 
a coleta de lixo no bairro 
vale da Simpatia. Com o 
serviço irregular, sacolas 
se acumulam na portão dos 
imóveis e em pontos estra-
tégicos onde passa o cami-
nhão da empresa. Morado-
res afirmam que já fizeram 
contato com o órgão res-
ponsável pela limpeza ur-
bana e aguardam resposta 
para  uma solução.  

nos bairros

Moradores de Meriti reclamam da falta de coleta de lixo 
horahmunicipios@gmail.com Conversa entre Macri e 

Fernández reduz tensão 
arGentina - 

o atual presidente 
e candidato à ree-
leição na Argentina, 
Mauricio Macri, e 
Alberto Fernández, 
principal opositor e 
forte concorrente ao 
cargo, conversaram 
e se compromete-
ram a colaborar no 
que fosse possível 
para que o processo 
eleitoral e as incer-
tezas políticas não 
afetem tanto a vida 

 reprodução/FACeBooK 

ministração.
os interessados de-

vem ficar atentos, pois 
o vestibular social da 
universidade estácio 
de Sá acontece hoje, a 
partir de 10h, na unida-
de de Queimados (rua 
doutor eloy Teixeira, 
165, Centro). para se 
inscrever para a prova, 
que consiste em uma 
redação, basta acessar 
o site oficial da institui-
ção. vale lembrar que 
os cursos de medicina, 
veterinária, odontologia 
e gastronomia não serão 
contemplados pelo pro-
cesso.

Já quem quer apren-

MUNDO

O vestibular social da Universidade Estácio de Sá acontece hoje, a partir de 10h 

dos argentinos nos pró-
ximos meses.

As eleições primá-
rias argentinas que 
ocorreram no último 
domingo, funcionam 
como uma grande pes-
quisa nacional.  Alber-
to Fernández e a sua 
vice, Cristina Kirchner, 
alcançaram 47% dos 
votos, mais do que os 
45% necessários para 
levar a vitória em pri-
meiro turno. Macri re-
cebeu 32% dos votos.

Mais uma eleição sob suspeita em Paraty

A eleição majoritá-
ria de 2016 em para-
ty foi anulada e a su-
plementar, realizada 
no último dia 4, pode 
ir pelo mesmo cami-
nho. É que o Ministé-
rio público que atua 
na 57ª zona eleitoral 
ajuizou uma ação de 
investigação judicial 
eleitoral “por captação 

ilegal de voto e abuso 
de poder econômico” 
contra o prefeito elei-
to de paraty, luciano 
vidal (foto) e seu vice, 
valdecir ramiro. No 
processo figura ainda 
o empresário ronal-
do Freire Carpinelli, 
apontado como finan-
ciador da campanha 
de vidal. 

der um novo idioma pode 
procurar o curso on You, 
que também oferece bol-
sas de descontos com ma-

trículas r$ 30 e mensa-
lidades a partir de r$69 
(com pequenos reajustes 
anuais de r$12) para au-

las de inglês e espanhol. 
para quem quiser apro-
veitar os descontos dos 
cursos de informática e 

gestão de administração, 
o valor da mensalidade é 
o mesmo (r$69), porém 
sem reajustes.
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Em Brasília, Yago Pikachu fala do 
clássico: “Estamos motivados”
Recepção da torcida emociona jogadores e motiva ainda mais o grupo

BrASIleIrão

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

rAFAel rIBeIro/vASCo.CoM.Br

daniel comemora sequência 
titular no Flu: ‘Sempre sonhei’

Flamengo: gabigol comemora boa
fase e melhor momento na carreira

camisa 20 ressaltou o seu bom momen-
to entre os 11 iniciais do time 

Um dos mais assediados, Pikachu recebe o carinho da torcida no desembarque na capital federal

luCAS MerçoN / Flu

o ano de 2019 tem sido 
especial para daniel. o ca-
misa 20 reencontrou o téc-
nico Fernando diniz, que o 
havia treinado no oeste-Sp, 
e conseguiu mostrar para a 
torcida tricolor todo o seu fu-
tebol. revelado em Xerém, o 
meia ainda não havia conse-
guido se firmar no clube que 
o projetou para o futebol. por 
isso, o jogador acredita que 
este ano está realizando um 
sonho.

- Muito feliz com meu mo-
mento. É meu primeiro ano 
tendo uma sequência como 
titular do Fluminense. É algo 
que sempre sonhei, trabalhei 
muito para isso. espero con-
tinuar firme e forte, jogando 
todos os jogos, e que as vi-
tórias comecem a vir mais 
frequentemente para tudo 

dar certo e a gente conquistar 
coisas boas no final do ano.

No próximo domingo, o 
Fluminense tem uma partida 
decisiva pelo Campeonato 
Brasileiro. o Tricolor recebe 
o CSA, no Maracanã, pela 
15ª rodada da competição 
nacional. Segundo daniel, 
os três pontos nesta partida 
são fundamentais.

- precisamos muito dessa 
vitória. Ganhando, não pas-
samos ninguém. então não 
podemos deixar quem está 
na nossa frente se distan-
ciar. Ficar na parte de baixo 
da tabela não condiz com a 
camisa do Fluminense, nem 
com as atuações que estamos 
tendo. precisamos entrar 
com a faca nos dentes para 
conquistar os três pontos no 
domingo.

Na manhã da últi-
ma terça-feira (13), 
o Flamengo treinou 
pela primeira vez na 
semana, no Ninho 
do urubu, visan-
do o duelo contra 
o vasco da Gama, 
neste sábado, em 
Brasília. Antes da 
atividade comanda-
da pelo técnico Jor-
ge Jesus, o atacante 
Gabriel Barbosa, o 
Gabigol, concedeu 
entrevista coletiva 
na Sala de Impren-
sa victorino Cher-
mont. 

“Será um grande 
jogo, contra uma 
grande equipe. Te-
nho certeza que o 
estádio estará lo-
tado e a Nação irá 
nos empurrar para 
a vitória”, disse o 
camisa 9. 

Questionado so-
bre o momento que 
vive no clube, o 
artilheiro do Bra-
sileirão frisou que 
vive o melhor mo-
mento da carreira. 

“Com tudo que 
estou vivendo aqui, 

 Foco no clássico! Atacante aposta no estádio lotado e a galera empurrando o time para a vitória

AleXANdre vIdAl / FlA

o vasco da Gama de-
sembarcou na noite 
da última quinta-feira 

(15/08) em Brasília, onde me-
dirá forças com o Flamengo no 
sábado (17), às 19 horas, no es-
tádio Mané Garrincha. Como de 
costume nas viagens cruzmalti-
nas pelo país, a torcida marcou 
presença em bom número e 
fez uma linda recepção para os 
jogadores. um dos mais asse-
diados, o lateral Yago pikachu, 
concedeu entrevista antes do 
embarque, e projetou o Clássico 
dos Milhões.

número alto
 De DesfalqUes

 para o clássico
“A gente perdeu jogadores 

importantes, nosso grupo não é 
muito grande, mas vamos com 
o que tem. Sabemos da impor-
tância do jogo, do clássico, e 
vamos dar o nosso máximo. 
Queremos continuar nossa ar-
rancada dentro do campeonato. 
Conseguimos a primeira vitória 
fora de casa e ela nos trouxe 
uma confiança muito grande 
para essa próxima partida!

 momento Do 
aDversário

 no brasileiro
“o momento do Flamengo é 

melhor que o nosso na tabela. 

Ainda não sabemos se eles irão 
com o time completo por conta 
da libertadores, mas isso não 
nos interessa. o que precisamos 
fazer é entrar focados e deter-
minados, como fizemos nessas 
partidas que disputamos depois 
da Copa América. estamos 
evoluindo, aos poucos vamos 
colocando em prática o que o 
vanderlei quer, e ele é experien-
te suficiente para lidar com esse 
tipo de jogo. vai passar tudo de 
melhor para a gente entrar em 
campo e fazer um boa partida”

 Gol sobre o 
flamenGo em 

brasília
“eu já joguei algumas vezes 

contra o Flamengo, e a lem-
brança que eu tenho é do gol 
que marquei contra eles lá em 
Brasília. Foi um jogo pelo Cam-
peonato Carioca e que terminou 
2 a 2. É o que vem na minha ca-
beça quando se fala de Flamen-
go. espero que essa lembrança 
possa se repetir para que eu pos-
sa fazer um gol e ajudar o time a 
sair com um bom resultado”

nova 
oportUniDaDe

 De atUar 
no ataqUe

“Não é novidade para mim 
atuar na linha de frente, mas 
venho jogando ali em virtu-
de de algumas ausências. Não 
tive dificuldade nenhuma de 

adaptação. Não sei ainda se o 
vanderlei vai optar por me 
manter na frente ou vai me 
voltar para lateral depois 
que todo mundo voltar. o 
importante é estar ajudan-
do. vou dar o meu melhor 
sempre para ajudar o time a 
conquistar bons resultados”

 honrar a 
GranDeza Do

 vasco no
 clássico

“o vanderlei toca nessa 

tecla diariamente. Fala que 
precisamos resgatar a gran-
deza do clube e esquecer o 
passado recente, que não é 
agradável. Temos que mi-
rar as grandes conquistas 
que o clube já conseguiu. 
ele tem dito que esse é o 
tipo de jogo que gostaria 
de estar em campo nova-
mente. Todo mundo quer 
jogar um clássico dessa 
importância, e conosco 
não é diferente. estamos 
muito motivados para 

essa partida”

 favoritismo 
no clássico
 Dos milhões

“Clássico é clássico. 
o Flamengo está numa 
colocação melhor que 
a nossa na tabela, pode 
ser considerado favorito 
ou não, mas isso não en-
tra em campo. estamos 
vindo numa crescente, 
e tivemos apenas uma 
derrota depois da Copa 

América. dentro de cam-
po, quando a bola rolar, 
serão 11 contra 11. Cada 
um vai dar o melhor por 
sua equipe. estamos to-
talmente ansiosos para 
disputar essa partida. É 
um jogo muito importan-
te. Se vencermos, iremos 
ganhar um moral gran-
de para a sequência da 
competição, pois temos a 
chance de chegar na parte 
de cima e olhar por coisas 
maiores”.

é o meu melhor mo-
mento. Com as pes-
soas que vem me 
ajudando, com o tra-
balho do Mister, que 
tem uma intensidade 
diferente de treino 
e está me fazendo 
crescer muito, com 
os meus colegas, 
que muitos são joga-
dores que eu nunca 
imaginei jogar jun-
to, acho que esse é o 
meu melhor momen-
to. A expectativa (de 
convocação para a 
Seleção Brasileira) 
é muito boa, estou 

me dedicando muito 
ao Flamengo e deixo 
isso com o professor 
Tite. obviamente 
com tudo que estou 
vivendo no Flamen-
go, como todo joga-
dor de 22 anos, eu 
penso nisso. voltar 
para a Seleção é um 
sonho que eu tenho, 
mas independente-
mente do que acon-
tecer irei continuar 
trabalhando”, desta-
cou.

Sobre a condição 
física, o jogador 
brincou e comple-

tou falando sobre 
o clássico. “estou 
bem, estou bem, in-
teiro! 200%. Nosso 
foco é no sábado. o 
time vem treinan-
do bastante desde o 
último jogo já pen-
sando no clássico.  
Não vejo como um 
problema ter duas 
decisões pela frente, 
vejo como uma coisa 
boa. espero que pos-
samos sair vitorio-
sos no jogo contra o 
vasco. vamos traba-
lhar muito para que 
isso aconteça. 
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Revitalização urbana da Estrada 
Feliciano Sodré em Mesquita

6

O pacote de obras coloca Mesquita entre os grandes centros urbanos do país. 

investimento 

 MAICoN FerrAz (CCS-pMM)

O presente (acima) e o futuro (abaixo) de uma das vias 
mais importantes da caçulinha da baixada

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Ministra do STF atendeu pedido da PGR, Raquel Dodge, que não viu 
indícios de que Sérgio Moro tenha violado o sigilo da investigação

no caso de descumprimento da decisão, as ações serão suspensas

Cármen lúcia arquiva pedido
de investigação contra Moro 

Rio: secretarias respondem à Justiça
sobre remoção de população de rua

 ArQuIvo/FerNANdo FrAzão/AGêNCIA BrASIl 

MArCelo CAMArGo/ArQuIvo/AGêNCIA BrASIl 

A cidade de Mesquita 
se tornará mais bo-
nita com as obras de 

reurbanização que aconte-
cerão na estrada Feliciano 
Sodré. o serviço começou 
na sexta-feira, dia 02 deste 
agosto, pela desativação de 
comércios irregulares ao lon-
go do muro da ferrovia, na 
altura do bairro Juscelino.

A estrada, que faz a liga-
ção com Nova Iguaçu, rece-
berá mais de 3 mil m² de cal-
çada urbanizada, ciclofaixas, 
pavimentação reforçada, pis-
ta para atletas, iluminação de 
passeio, arborização, pontos 
de ônibus e grama. o pacote 
de obras coloca Mesquita en-
tre grandes centros urbanos 
do país. 

pelo projeto urbanístico 
desenvolvido pela secreta-
ria de Infraestrutura, Mobi-
lidade e Serviços públicos, 
as obras de intervenção na 
estrada Feliciano Sodré co-
meçam na altura da estação 
ferroviária de Juscelino e se-
guem até a divisa com Nova 
Iguaçu, na rua Irmãos Maurí-
cio. A reurbanização mudará 
bastante o aspecto físico da 
via, com o plantio de árvores 

A ministra Cármen 
lúcia, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), 
ordenou o arquivamen-
to de um pedido do pT 
para que o ministro da 
Justiça e Segurança 
pública, Sergio Moro, 
fosse investigado por 
supostamente ter tido 
acesso à investiga-
ção sigilosa da polícia 
Federal na operação 
Spoofing, que apura a 
invasão de celulares de 
diversas autoridades.

o pedido de investi-
gação havia sido feito 
pela presidente do pT, 
a deputada Gleisi Ho-
ffmann (pr), pelo de-
putado paulo pimenta 
(pT-rS) e pelo senador 
Humberto Costa (pT-

-pe). os parlamentares 
acusaram Moro dos cri-
mes de abuso de autori-
dade, violação de sigilo 
funcional e supressão 
de documento.

A motivação dos pe-
tistas foi a divulgação 
de uma nota do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
(STJ) afirmando que 
Moro entrou em conta-
to com João otávio de 
Noronha, presidente da 
Corte, para avisar que 
seu celular fora invadi-
do e que as respectivas 
mensagens seriam des-
truídas.

A pGr, porém, dis-
se que a pF negou que 
Moro tenha tido acesso 
à investigação, e que 
não vê desvios na con-

duta do ministro da Jus-
tiça.

“Não há nenhum ele-
mento que indique que 
o ministro [Moro] tenha 
obtido conhecimento 
do teor dos dados te-
lemáticos ilegalmente 
captados - informações 
estas protegidas por 
sigilo, tampouco que 
tenha divulgado esse 
conteúdo a terceiros. 
do que consta, houve 
apenas informação a 
determinadas autorida-
des públicas no sentido 
de que teriam sido elas 
também vítimas do cri-
me investigado”, disse 
raquel dodge em pa-
recer enviado nesta se-
mana ao STF. (Fonte: 
Agência Brasil).

A resposta da prefeitura do rio 
de Janeiro à determinação da Jus-
tiça que estabeleceu prazo de 24 
horas para apresentação dos pro-
cedimentos adotados pela admi-
nistração pública para a remoção 
de pessoas em situação de rua e 
de usuários e dependentes de dro-
gas das vias da cidade, será dada 
em conjunto pelas secretarias 
municipais de Assistência Social 
e direitos Humanos (SMASdH) 
e Saúde (SMS).

em nota divulgada à imprensa 
ontem sexta-feira (16), a SMAS-
dH informou que “a resolução 
conjunta da SMASdH e SMS 
está sendo providenciada. Quan-
to aos prazos que venham a ser 
dados pela Justiça, serão cum-
pridos pela Secretaria”, conclui 
a nota. Não foi informado, entre-
tanto, se a prefeitura já havia rece-
bido a intimação judicial.

A decisão da Justiça atende 
ação coletiva movida pela de-
fensoria pública do estado do 
rio de Janeiro (dprJ). A insti-
tuição obteve decisão liminar que 
determinava ao município, entre 
outros pontos, informar as ações 
em andamento com objetivo 
de remover moradores de rua e 
dependentes químicos, além de 
relatar quais os fluxos e os mo-
dos de abordagem utilizados. o 
prazo começa a correr a partir da 
intimação da prefeitura.

Direitos 
hUmanos

A decisão da juíza Angéli-
ca dos Santos Costa foi dada 
no plantão Judiciário da última 
quarta-feira (14) e atende parcial-
mente o pedido da Coordenação 

e manutenção das existentes, 
inclusive as palmeiras, além 
de cores e artes no muro e 
rampa de acessibilidade. A 
preparação para o início dos 
300 metros da obra começou 
dia 2 deste mês pela desativa-
ção de depósito irregular de 
materiais de construção, de 
oficina mecânica, estaciona-
mento e remoção de entulhos 
deixados por estes serviços 
ao lado do muro da ferrovia. 

Ainda de acordo com o 
projeto, a Feliciano Sodré 
ganhará 3.563 m² de calçada, 
1.121 m² de pavimentação 
em concreto reforçado, com 
acabamento desempenado 
e rampa de acessibilidade, 
578 m² de ciclofaixa com 
tinta especial e piso na cor 
cinza (onde não é permiti-
da a circulação de carros e 
ônibus), 700 metros de faixa 
limitadora de piso especial 
vermelho para atletas, com 
meio-fio rebaixado, 845 m² 
de grama esmeralda e faixa 
para pedestres. A ciclofaixa é 
prevista no Código Brasileiro 
de Trânsito para atender ao 
tráfego de bicicletas.  

A estrada, que tem 1.600 
metros de extensão, terá pos-
tes metálicos com iluminação 
de passeio, telefones públicos 

e pontos de ônibus. o muro 
da rede ferroviária partici-
pará da nova paisagem da 
via, com a pintura de painéis 
culturais sobre a cidade e sua 
gente inserida no contexto, 
através de artistas da grafita-
gem, a exemplo da Avenida 
Baronesa de Mesquita. o 
trecho também será benefi-
ciado com obras para acabar 
com alagamentos – como 
outros 22 pontos em nove 
bairros já mapeados pela 
prefeitura.

  
mais beleza

Na fila de projetos urba-
nísticos do governo Jorge 
Miranda também está a reur-
banização da praça elizabe-
th paixão, no Centro, cuja 
licitação já está publicada, e 
praça peC, um concentrado 
de várias atividades cultu-
rais e serviços de assistência 
social, situada no bairro de 
Santo elias, além de obras 
em várias ruas do bairro Co-
reia. o pacote de obras pre-
visto para Mesquita, pelo 
prefeito da cidade, inclui 
também a construção do 
Calçadão da rua José Mon-
tes paixão e coloca a cidade  
entre os principais centros 
urbanos do país.     

de Saúde e Tutela Coletiva da dprJ 
e do Núcleo de defesa dos direitos 
Humanos (Nudedh). em caráter 
de urgência, a juíza determina que 
a prefeitura também indique os ór-
gãos envolvidos nas ações, veículos 
utilizados, materiais apreendidos 
e locais de destino da população 
removida. em caso de descumpri-
mento da decisão, as ações de re-
moção serão suspensas.

A coordenadora de Saúde e Tu-
tela Coletiva da defensoria, Thaisa 
Guerreiro, afirmou ser “inviável, 
em um estado democrático de 
direito, a remoção compulsória da 
população em situação de rua dis-
farçada sob o título de internação in-
voluntária e sem, no mínimo, a pu-
blicidade dos atos administrativos 
restritivos dos direitos fundamentais 
mais caros à Constituição”.

o defensor público pedro Gonzá, 
que atua no Nudeth, recordou que a 
política municipal em vigor impe-
de adoção de atos como o que foi 
contestado na ação. Segundo ele, a 
decisão judicial é uma “sinalização 

clara do poder Judiciário de que o 
município do rio não pode violar 
suas próprias leis, como a que esta-
belece a política Municipal para a 
população em Situação de rua e 
que proíbe a remoção compulsória 
dessas pessoas”.

mortes
No dia 28 de julho passado, o 

morador de rua plácido Correa 
de Moura, 44 anos, matou duas 
pessoas a facadas e feriu uma ter-
ceira na lagoa, zona sul do rio de 
Janeiro. plácido já tinha passagem 
pela polícia por outro ataque com 
faca, em janeiro de 2016. Além 
disso, somava mais três registros 
por agressão, desacato e resistên-
cia.

o ataque com faca no mês pas-
sado provocou a morte do enge-
nheiro João Carvalho Napoli, 35 
anos, e do educador físico Marcelo 
Henrique Correa reais, 39 anos, 
que foi ajudar João e sua namo-
rada, que também acabou ferida. 
(Fonte: Agência Brasil)
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Wilson Witzel na inauguração do Segurança Presente. Policiais do Nova Iguaçu Presente se perfilam durante a cerimônia 

ClÉBer MeNdeS/ AGêNCIA o dIA

Cidade é a primeira da Baixada a receber programa desenvolvido pela secretaria de Governo e 
Relações Institucionais. Ação contará com 96 agentes fixos entre PMs e egressos das Forças Armadas 

CrISTINA BoeCKel/G1

Menina lavínia é enterrada em Caxias 

O caixão com o corpo da criança é levado para a gaveta

primeira cidade da 
Baixada Fluminense 
a receber o progra-

ma Segurança presente, 
desenvolvido pela secreta-
ria de Governo e relações 
Institucionais, Nova Igua-
çu ganha um reforço con-
tra a violência nas ruas do 
centro comercial. A opera-
ção contará com 96 agentes 
fixos, entre PMs e egressos 
das Forças Armadas. Além 
disso, todos os dias serão 
disponibilizadas 37 vagas 
para policiais militares que 
queiram trabalhar na folga.

A solenidade de inaugu-

ração contou com a pre-
sença do governdor Wilson 
Witzel e diversas autorida-
des, entre as quais o pre-
feito da cidade, rogério 
lisboa. 

A ação vai contar ainda 
com três assistentes sociais 
que farão atendimentos na 
base, no Centro do muni-
cípio. o prefeito de Nova 
Iguaçu, rogério lisboa, dis-
se que espera reduzir os ín-
dices de roubos e furtos no 
município com o projeto. e 
outras duas unidades estão 
previstas até o fim do ano.

A expansão do programa 
para a cidade é uma par-
ceria do governo estadual 
com a prefeitura de Nova 

três pessoas são mortas na Baixada 

Matheus foi assassinado dentro de casa em Nilópolis

reprodução/rede SoCIAl 

Cadáveres no colo dos direitos humanos 
Witzel criticou os “de-

fensores de direitos huma-
nos”, a quem culpou pelas 
mortes, esta semana, de 
seis jovens atingidos por 
balas perdidas. “Quando eu 
digo que quem está de fuzil 
tem que ser abatido, levan-
tam-se vários defensores de 
direitos humanos; aí quan-
do eles (bandidos) matam 

inocente, levantam a foto 
do inocente, dizendo que 
foi a polícia que matou”, 
afirmou.

ele voltou a questionar 
a autenticidade das mais 
de 1,5 mil cartas e gravuras 
de crianças moradoras da 
Maré, enviadas ao Tribunal 
de Justiça do rio de Janeiro 
(TJ-rJ). A ação, uma ini-

ciativa da redes da Maré, 
cobra ao órgão que reavalie 
o arquivamento de proces-
so que estabeleceu medidas 
para proteger a população 
do conjunto de favelas. 

“Nós vamos avaliar se 
aquelas gravuras realmente 
foram feitas por crianças. 
Até porque, quem conhece 
e estuda o crime organiza-

do, como eu conheço, sabe 
que o crime organizado é 
capaz de tudo”, destacou, 
afirmando que a região vive 
um “estado de exceção”.

onG rebate 
Witzel e tJ-rJ 

em nota, a oNG re-
des da Maré respondeu ao 
questionamento do gover-

nador e do presidente do 
TJ-rJ, Cláudio de Mello 
Tavares, em relação a au-
tenticidade das missivas. 
“essas cartas descrevem 
a dura realidade, o medo 
e as violências que atin-
gem a população durante 
confrontos (...). A ideia de 
convidar os moradores a se 
manifestarem por meio de 

cartas surgiu no momento 
de busca de alternativas co-
letivas sobre como reagir 
com a notícia da suspen-
são da Ação Civil pública 
– ACp. uma conquista da 
população da Maré que, de 
fato, contribuiu para dimi-
nuir o número de homicí-
dios na região”, escreveu a 
oNG, em nota.

o corpo de uma mu-
lher foi encontrado ao 
lado da linha do trem 
na altura de Austin, em 
Nova Iguaçu, na manhã 
de ontem. de acordo 
com as primeiras in-
formações da polícia 
Civil, a vítima estava 
nas proximidades do 
campo do zenith. 

A polícia Militar 
acionou agentes da di-
visão de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(dHBF), que não infor-
mou se havia marcas de 
tiros ou violência sexu-
al. populares disseram 
que a mulher estava 
com as roubas arria-
das, dando indícios que 
possa ter sido estupra-
da. Até o fechamento 
desta reportagem não 
havia informações so-
bre a identificação da 
vítima.

oUtros Dois 
mortos Dentro 

De casa 
Ainda na Baixada 

Fluminense, duas pes-
soas foram mortas den-
tro de casa. em Austin, 
o corpo de um homem 
conhecido como China, 
foi encontrado dentro 
de uma residência no 
parque da Biquinha. A 

Sob forte comoção e re-
volta, o caixão com o cor-
po da menina lavínia Go-
mes esteves, de um ano e 
meio, foi sepultado numa 
das gavetas do Cemitério 
Nossa Senhora de Fátima, 
na Taquara, em duque 
de Caxias. ela morreu 
em um acidente durante 
uma perseguição policial, 
na última quarta-feira, 
na rodovia Washington 
luiz, altura do km 116, 
em duque de Caxias. 

o crime aconteceu um 
dia depois do aniversário 
do pai de lavínia e no dia 
que ela completava um 
ano e três meses de vida. 
Familiares disseram que 
os pais da criança estão 
completamente “destruí-
dos”. 

A polícia Civil infor-

mou que criminosos que 
se deslocavam entre co-
munidades, tentaram 
roubar veículos ao longo 
da rodovia Washington 
luiz. uma das investidas 
dos bandidos foi contra 
um policial militar que 
reagiu à ação e houve per-
seguição. durante a fuga, 
os criminosos acabaram 

batendo contra o carro da 
babá de lavínia, na altura 
do km 116, em duque de 
Caxias. Com o impacto, o 
veículo caiu de um viadu-
to, na altura da reduc. o 
caso foi registrado na 60ª 
dp (Campos elíseos) e 
um inquérito para apurar 
homicídio culposo tam-
bém foi instaurado. 

vítima foi atingida por 
vários tiros, principal-
mente no rosto e estava 
do lado de fora do imó-
vel. Até o fechamento 
desta edição, a identida-
de dele não havia sido 
divulgada. A dHBF in-
vestiga o caso. 

em Nilópolis, jovem 
identificado como Ma-
theus, mais conhecido 
como da rabeta, foi as-
sassinado no interior de 
uma casa na rua Soares 
Neiva. os três casos es-
tão sendo investigados 
pela dHBF. 

Suspeito roda em velório de traficante 
polÍCIA MIlITAr / reprodução

Marcelo lima da Silva, 
o polegar, foi surpreendido 
ontem, por policiais militares 
à paisana quando participa-
va do velório do traficante 
conhecido como Bené, do 
Morro do Adeus, em ra-
mos, na zona Norte do rio. 
ele recebeu voz de prisão 
dos agentes da unidade de 
Polícia Pacificadora Adeus/
Baiana, no Cemitério de 
Inhaúma. 

Iguaçu. Além do Centro, 
outras duas unidades serão 
implantadas no município 
até o fim do ano (Austin e 
Miguel Couto). essa é se-
gunda base fora da capital 
fluminense. A primeira foi 
Niterói, na região Me-
tropolitana do rio, onde 

também há uma parceria 
do governo estadual com a 
prefeitura.

investimento De 
cerca De r$ 22 mil 

Segundo lisboa, a pre-
feitura investiu cerca de 
r$ 22 mil (entre coletes e 

instalação da base) e ficará 
responsável pela manuten-
ção da base, que deve cus-
tar entre r$ 40 mil e r$ 50 
mil por ano.

Segundo ele, câmeras, 
capacetes e giroflex custa-
ram cerca de r$ 35 mil e 
foram doados pela Câma-

ra dos dirigentes lojistas 
(Cdl), e o investimento 
do governo do estado seria 
de r$ 1,5 milhão mensais 
- ou r$ 18 milhões/ano 
- somente nesta base do 
Centro. A operação funcio-
nará diariamente, das 8h às 
20h,.

Polegar (c) deixa o cemitério com PMs à paisana 
Contra Marcelo havia um 

mandado de prisão em aberto. 
A pM informou que o margi-
nal estava sendo monitorado 

havia uma semana por suspei-
ta de participação no tráfico do 
Morro do Adeus. o preso se-
guiu para a 44ª dp (Inhaúma).
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Suspensão de ação só para um réu

laudo aponta que cacique morreu afogado
reprodução

Gilmar mendes suspendeu ação baseado em decisão sobre informações do coaf

Ministro Gilmar Mendes disse que apesar de decisão sobre ação penal, na qual figuram 
outros réus, a ordem deve produzir efeito isolado para Lineu Castilho Martins

o ministro Gilmar 
Mendes, do Su-
premo Tribunal 

Federal (STF), esclareceu 
em nota divulgada ontem 
que a suspensão da ação 
penal da operação C´est 
Fini, um dos desdobra-
mentos da lava Jato no 
rio de Janeiro, é válida 
somente para o réu lineu 
Castilho Martins.

No novo despacho, 
Mendes esclarece que, 
apesar de ter determina-
do a suspensão da ação 
penal, na qual figuram 
outros réus, como o ex-
-governador do rio Ser-
gio Cabral, a ordem deve 
produzir efeito somente 
para lineu Castilho Mar-
tins, uma vez que foi ele 
quem acionou o Supre-
mo.

o réu foi o autor da re-
clamação do Supremo 
contra o compartilha-

AMApÁ - responsáveis 
por exumar o corpo do 
cacique emyra Waiãpi, os 
médicos legistas da po-
lícia Técnica do Amapá 
(Politec-AP) afirmam não 
ter encontrado nenhum 
ferimento que possa ter 
causado a morte do líder 
indígena, encontrado mor-
to em julho. A informação 
divulgada ontem pela polí-
cia Federal (pF) sugere que 
o líder indígena morreu 
afogado.
No fim do mês passado, 
índios e entidades indige-
nistas denunciaram às au-
toridades públicas que ga-
rimpeiros haviam invadido 
a Terra Indígena Waiãpi, 

no oeste do Amapá, e que o 
cacique emyra Waiãpi tinha 
sido morto de forma violen-
ta.
entidades como o Conselho 
das Aldeias Waiãpi-Apina, 
disse na ocasião que a morte 

do indígena estava associada 
à suposta invasão da reserva 
por um grupo de homens ar-
mados que, segundo o con-
selho, chegou a atacar uma 
das aldeias, a Yvytotô, cujos 
moradores fugiram do local.

Brasil

O corpo do cacique Emyra Waiãpi foi exumado por legistas 

mento com o Ministério 
público Federal (MpF) 
de um relatório de Inte-
ligência Financeira (rIF) 
produzido pelo Conselho 
de Controle de Controle 
de Atividades Financei-
ras (Coaf) sobre ele. Gil-
mar Mendes determinou 
que seja comunicada com 
urgência ao juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª vara Federal 
do rio de Janeiro, a per-
missão para o prossegui-
mento normal das partes 
relativas aos demais réus 
na ação penal resultante 
da operação C´est Fini.

investiGações 
abertas no país 
A decisão do ministro 

de suspender parte do 
processo criminal tem 
como base uma liminar 
(decisão provisória) con-
cedida pelo presidente do 
Supremo, dias Toffoli, 
em julho, que suspendeu 
todas as investigações 
abertas no país com base 

em dados fiscais repas-
sados pelo Coaf e pela 
receita Federal ao Mi-
nistério público sem au-

torização judicial. 
Martins é apontado 

como operador finan-
ceiro num esquema de 

‘Identifica Rio’ chega a Jacarepaguá e Nova Iguaçu
A Fundação leão 

XIII e o detran.rJ 
realizam hoje, ação 
do projeto Identifica 
rio em Jacarepaguá 
e Nova Iguaçu. das 
9h às 13h, os órgãos 
atuarão de forma in-
tegrada atendendo a 
população com isen-
ção e emissão de 1ª 
e 2ª vias de docu-
mentos, como car-
teira de identidade, 
certidões de nasci-
mento, casamento e 
óbito.

em Jacarepaguá, a 
ação será na estra-
da de Jacarepaguá, 
nº 4554, rio das pe-
dras. em Nova Igua-

çu, o endereço é rua 
doutor Albert Sa-
bin, 10, Cabuçu. “A 
missão da Fundação 
leão XIII é atender 
os anseios e, princi-
palmente, as necessi-
dades da população. 
estar mais próxima 
do cidadão e atuar em 

defesa de seus direi-
tos. Bons exemplos 
são as ações do Iden-
tifica rio que temos 
realizado, com re-
sultados cada vez 
mais satisfatórios”, 
afirma o presidente 
da Fundação leão 
XIII, Allan Borges.

dIvulGAção

Queimados traça meta para Prova Brasil
os alunos do 5º e 9º 

ano das escolas muni-
cipais de Queimados 
realizaram ontem o si-
mulado para a prova 
Brasil, que é aplicada 
em todo o país. Serão 
três  testes cujo ob-
jetivo é ambientar os 
estudantes com o for-
mato da avaliação, que 
ocorrerá em novembro, 
e diagnosticar as inter-
venções necessárias 
para melhorar o desem-
penho no Índice de de-
senvolvimento da edu-
cação Básica (Ideb), 
que em sua última edi-
ção (2017) destacou a 
cidade como a que mais 
cresceu na região Me-
tropolitana com a nota 
de nota 4,55.

A iniciativa da prefei-
tura, por meio da Secre-
taria Municipal de edu-

cação, faz parte de um 
pacote de medidas que 
visa reforçar a aprendi-
zagem dos estudantes 
por meio de ações como: 
formação continuada 
aos professores, inter-
venções pedagógicas e 
orientações acerca do 
modelo das avaliações 
(uso correto do cartão-
-reposta, por exemplo).

desenvolvida pelo Ins-
tituto Nacional de estu-
dos e pesquisas educa-

cionais Anísio Teixeira 
(INep/MeC), a partir 
das informações da 
prova Brasil é feito o 
cálculo do Índice de 
desenvolvimento da 
educação Básica, que 
é o principal indicador 
de qualidade da edu-
cação básica. o Mi-
nistério da educação 
estabeleceu meta para 
cada rede e escola, a 
ser cumprida a cada 
ano até 2021.

ação integrada atende a população de forma gratuita 

desvios de verbas do de-
partamento estadual de 
estradas de rodagem do 
rio de Janeiro (der-rJ), 

alvo da C´est Fini, ope-
ração deflagrada em 
novembro d e 2017. 
Fonte: Agência Brasil 

ArQuIvo/ANToNIo Cruz/AGêNCIA BrASIl

o posto de Caxias (Mergu-
lhão) encerrou as atividades 
no começo do ano e o atendi-
mento passou a ser realizado 
no poupa Tempo, no Caxias 
Shopping. No começo de 
agosto, em substituição à uni-
dade de Copacabana, foi inau-
gurada a unidade de Serviços 
do detran (uSd) de Ipanema, 
no antigo poupa Tempo da 
região. Com a transferência 
de duas unidades do departa-
mento e uma gestão técnica, 
chegou-se a uma economia de 
mais de r$ 660 mil por ano 
e ainda aumentará a oferta de 
serviços à população.

Com essas mudanças imple-
mentadas, além da economia 
em locação, condomínio e 
IpTu, a capacidade de aten-
dimento aumentou em 35%. 
“Toda a equipe da diretoria 

Mudança de unidades do detran.RJ 
gera economia de R$ 660 mil 

de Habilitação está em conso-
nância com as diretrizes da nova 
administração e empenhada em 
buscar, nas suas ações, a redução 
de custos, a fim de garantir a oti-
mização no emprego dos recur-
sos públicos, sem que haja perda 
na qualidade do atendimento à 
população”, explica o diretor da 
divisão de Serviços desconcen-
trados (HAB), Andrei Marinho.

em Ipanema, inicialmente, 

foi oferecido o serviço de licen-
ciamento anual para retirada do 
Crlv de veículos que não ne-
cessitam mais de vistoria. desde 
a última quinta-feira, mediante 
agendamento, o usuário também 
poderá requerer, renovar e soli-
citar 2ª via  dos documentos de 
habilitação e identidade. A nova 
unidade de Ipanema  fica na R. 
Barão da Torre s/nº e funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 17h.

Um dos postos que encerrou atividades 

dIvulGAção 

WANderSoN olIveIrA/pMQ

Simulado para avaliação é aplicado na rede municipal 



Você está passando por 

uma fase nova em que 

está rodeado de situações 

que estão sob os seus 

cuidados. É um dia bom 

para ressignificar a rotina e o trabalho. 

Busque desenvolver com maturidade o 

desprendimento necessário para seguir 

mais pleno e leve. O trabalho exige de 

você desprendimento e humildade.

Você está muito sensível 

e sentindo a necessidade 

de assumir as rédeas 

de sua vida como um 

todo. Seja responsável e 

maduro para lidar com sentimentos 

e expectativas que devem ser diluídas 

por meio do autoconhecimento e da 

aceitação de alguns fatos.

Áries

Para que os seus 

caminhos se abram 

é importante agir 

com flexibilidade e 

entendimento de fatos 

que causam mudanças consideráveis 

em sua vida. É um dia ótimo para 

assumir responsabilidades e realizar 

planos elaborados com os amigos.

Touro

As experiências lhe 

trazem uma absorção 

diferenciada sobre o 

que deve ser prioridade 

em sua vida. É 

importante agir com entendimento 

sobre o futuro e sobre as mudanças 

que vêm com exigências, para que 

possa crescer e evoluir com leveza.

Gêmeos

Para que o 

relacionamento dê 

certo, você é levado 

a exercitar a fé e 

olhar para a vida com 

responsabilidade e dedicação. Você 

está numa fase em que o cônjuge ou 

uma pessoa importante precisa do seu 

auxílio. Busque perceber a vida por 

meio de novas lentes e cure o passado.

Câncer

Leão

Se for o seu caso, é 

necessário encarar as 

experiências trazidas 

pelos filhos com 

maturidade e cura. 

A experiência pela 

qual vem passando exige de você 

maturidade e responsabilidade 

sobre o seu bem-estar e sobre o 

desenvolvimento da autoestima; 

somente assim é que poderá fazer 

escolhas maduras no campo dos afetos

Virgem

A rotina passa 

por mudanças 

necessárias para o 

seu aprimoramento. 

O imóvel e a relação 

com a família colaboram com curas 

importantes neste novo ciclo que 

você vem passando. Busque entender 

as necessidades que devem ser 

preenchidas em sua rotina, para que 

possa desenvolver bons hábitos.

Libra

Existem curas fortes 

que impactam a 

experiência com os 

filhos, com parentes 

ou na percepção do 

seu verdadeiro potencial. É um ciclo 

importante para despertar as suas 

necessidades e o entendimento dos 

afetos. Busque elevar os pensamentos 

e ressignificar o passado. Os filhos 

passam por amadurecimento e curas.

Escorpião

É imprescindível olhar 

para dentro e perceber 

as suas necessidades 

em família. As relações 

passam por curas e é 

chegado o momento 

de partir para um ciclo mais leve. 

Busque aceitar a troca com perdão 

e ressignificação do passado. É 

necessário se responsabilizar por 

eventos familiares.

Sagitário

Você é levado a perceber 

as relações próximas de 

uma forma diferente, 

mais curativa! Você 

amadureceu as suas 

percepções e está em processo de 

cura para partir para um ciclo mais 

independente e feliz. Assegure-se de 

suas percepções e expresse os seus 

sentimentos com leveza e maturidade.

Capricórnio

O amadurecimento 

emocional o faz 

enxergar o significado 

do valor. Você está 

em processo de cura e 

aceitação de fatos que 

movem os seus recursos materiais. É 

importante soltar e permitir que a vida 

lhe traga o melhor. Seja sábio e aceite 

as circunstâncias.

Aquário

Você está muito sensível 

para lidar com amigos 

e com atividades em 

grupo. De uma forma 

muito significativa, a 

experiência lhe permite curar e seguir 

mais leve. Antes de qualquer coisa, é 

importante se perdoar. Olhe para si 

mesmo com mais carinho e amor.

Peixes

atoS oFiciaiSsábadO, 17 de agOstO de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 086/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas de 29 de agosto de 
2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 086/2019 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ESTRuTuRAÇÃO E Su-
PORTE NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJA-
MENTO, TRANSPORTE E INFRAESTRuTuRA, EXER-
CENDO AS ATIVIDADES DE MANuTENÇÃO, ASSEIO, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E APOIO 
ADMINISTRATIVO NAS uNIDADES DE SAÚDE, PRIN-
CIPALMENTE COM O hOSPITAL MuNICIPAL, para 
atender a SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE, con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos 
que é parte integrante do Processo Administrativo nº. 
4509/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial 
do município no endereço eletrônico https://www.porto-
real.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de 
Licitações Compras e Contratos os interessados deve-
rão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 

Porto Real, 16 de agosto de 2019
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4623/2019

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, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 077/2019 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMADO 
SINTÉTICO, NO CAMPO SOCIETY DE GRAMA 
SINTÉTICA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO 
hORIZONTE EM PORTO REAL, atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MuNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS no processo adminis-
trativo 4623/2019, à empresa:
Empresa: GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO 
LTDA
CNPJ: 03.526.560/0001-72
Valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 8 de agosto de 2019
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 334/2018

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, ADJuDI-
CO E hOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 043/2019 
que objetiva a Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de publicação em jornal de 
circulação local/regional (em caderno de classificados 
ou em espaço específico de publicação de editais 

e anúncios oficiais), de materiais de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de 
Saúde, tais como avisos de licitação, editais, extratos 
de contratos, portarias e outros congêneres, atendendo 
a solicitação feita pela SECRETARIA MuNICIPAL DE 
SAÚDE (SMS) no processo administrativo 334/2018, à 
empresa:
Empresa: EMPRESA JORNALISTICA FATOS E FOTOS 
EIRELI
CNPJ: 04.808.644/0001-61
Valor de R$ 79.518,95 (setenta e nove mil, quinhentos e 
dezoito reais e noventa e cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 16 de agosto de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Kasa Med Distribuidora de Medicamen-
tos e Materiais hospitalares Ltda
03 - Objeto: Aquisição de material de consumo para 
atender ao Centro de Especialidades Odontológicas
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-642/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 642/2019
07 - Valor Global: R$ 188.883,36 (cento e oitenta e oito 
mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e seis cen-
tavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 4709/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 05 de agosto de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Rio Meier Comércio de Materiais Odon-
to-hospitalares Ltda EPP
03 - Objeto: Aquisição de material de consumo para 
atender ao Centro de Especialidades Odontológicas
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-643/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 643/2019
07 - Valor Global: R$ 175.965,40 (cento e setenta e cin-
co mil, novecentos e sessenta e cino reais e quarenta 
centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 4709/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 05 de agosto de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Estévia Distribuidora de Medicamentos 
Eireli
03 - Objeto: Aquisição de material de consumo para 
atender ao Centro de Especialidades Odontológicas
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-644/2019 Ficha 073

06 - Nota de Empenho: 644/2019
07 - Valor Global: R$ 249.989,40 (duzentos e quarenta e 
nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta 
centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 4709/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 05 de agosto de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Biota Construções e Transportes Ltda
03 - Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de construção de rede adutora 
de água potável interligando a Avenida Renato Monteiro 
até a Vila Romana 
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 01-09.01.00-/17-512-0128-
1.088-4.4.90.51.00-1.001.0000-1051/2019 Ficha 095
06 - Nota de Empenho: 1051/2019
07 - Valor Global: R$ 126.997,45 (cento e vinte e seis 
mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cin-
co centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 3099/2019
09 - Prazo: 120 (cento e vinte) dias
10 - Data da Assinatura: 05 de agosto de 2019.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Mineia Tavares dos Santos Botelho ME
03 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de arbitragem para o torneio de futsal 2019 in-
ter secretarias municipais amador e veterano.
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 01-12.01.00-27-122-0101-
2.001-3.3.90.39.00-1.001-0000-1061/2019 Ficha 184
06 - Nota de Empenho: 1061/2019
07 - Valor Global: R$ 11.629,80 (onze mil, seiscentos e 
vinte e nove reais e oitenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 3588/2019
09 - Prazo: 06 (seis) meses.
10 - Data da Assinatura: 12 de agosto de 2019.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO 
CONTRATO Nº 045/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Cotasin Sinalização Ltda EPP
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de 
prazo ao contrato.
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5630/2017
06 - Valor: R$ 923.777,29 (novecentos e vinte e três mil, 
setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centa-
vos)
07 - Prazo: 12 (doze) meses.
08 - Data da Assinatura: 29 de julho de 2019.

Elias Vargas de Oliveira
Secretário Municipal de Ordem Público

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.° 236, DE 16 DE AGOSTO DE 2019.
Conceder ao servidor RONALDO MARTINS, Assessor 
Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao período 
de 2018/2019, conforme processo nº. 838/2019, a contar de 

19.08.2019.

PORTARIA N.° 237, DE 16 DE AGOSTO DE 2019.
Conceder a servidora MARCIA MARIA GuEDES DA COSTA, 
Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente 
ao período de 2018/2019, conforme processo nº. 836/2019, a 
contar de 19.08.2019. 
PORTARIA N.° 238, DE 16 DE AGOSTO DE 2019.

Conceder a servidora CAMILLA BELIZARIO PEREIRA DANTAS 
DuARTE, Assessor do Serviço de Apoio as Comissões, 30 
(trinta) dias de férias correspondente ao período de 2018/2019, 
conforme processo nº. 1050/2019, a contar de 19.08.2019.
 
                               Nova Iguaçu, 16 de agosto de 2019.

Felipe Rangel Garcia
Presidente

ATOS OFICIAIS

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008543/2019
Objeto:  Aquisição de utensílios de cozinha para as unidades da 
Rede Municipal de Ensino em atendimento as necessidades da Se-
cretaria de Municipal de Educação de São João de Meriti. Data de 
abertura: 30/08/2019 às 10:00 horas. 
Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-

tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles 
– São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 16:00 horas, 
mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio A4, Pen 
drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da em-
presa interessada. Anderson Filipe de Lima – Pregoeiro/Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 15 
de agosto de 2019.   

9

Ajude-nos a manter 

a cidade limpa.

 Não jogue lixo nas ruas!

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


sábadO, 17 de agOstO de 2019atoS oFiciaiS10

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

PiCAdiNHO dE AvEStRuZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ sal 
e páprica picante 
a gosto

em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
sirva bem quente

JACARÉ À MOdA RiO 
NEgRO

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
por fim acrescente 
1 limão e sirva

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
TOMADA DE PREÇOS 001/2019 REMARCADO

A Câmara Municipal de Itaguaí torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que fica ADIADA para o dia 
03 de setembro de 2019, às 10h00min, no mesmo local, a 
licitação na Tomada de Preços nº 001/2019 REMARCADO, 
referente à Contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura 
para elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo, 
Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Cronograma 
Físico / financeiro, Demonstrativo da Composição do BDI, 
Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária com indicação 
dos índices EMOP atualizados, com base em estudos técnicos 
preliminares para reforma do Complexo da Câmara Municipal 
de Itaguaí, tendo em vista o não atendimento do Art. 2º da 
Deliberação 280/2017 TCE-RJ. 

Itaguaí, 15 de agosto de 2019.

Milton Valviesse Gama
Presidente da Comissão Permanente (CPL)

EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2018
PARTES: Câmara Municipal de Itaguaí e EDITORA JORNAL 
HORA H LTDA.
ObJETO: Publicação dos atos oficiais e de outras publicações 
de interesses sociais para atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Itaguaí (CMI).
VALOR TOTAL: R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e 
quatrocentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses a iniciar a partir de 21/08/2019 até 

20/08/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, II.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 140/2018.

Considerando o Processo TCE/RJ nº 211.129-8/2014;
Considerando a solicitação constante do Processo Administra-
tivo nº 233/2019;
Considerando ainda a deliberação em reunião da Mesa Dire-
tora;  
A CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, por seus representantes legais, Resolve e nós pro-
mulgamos a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 010/2019
CRIA NO ÂMBITO DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ A 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTuDOS DA ESTRuTuRA DO 
PODER LEGISLATIVO E DÁ OuTRAS PROVIDENCIAS.
Art. 1º Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Itaguaí 
Comissão Especial a fim de realizar estudo da estrutura do Po-
der Legislativo com vista a realização de alteração no Plano de 
Cargos e Salários da Câmara Municipal alterando sua estru-
tura administrativa, culminando com a realização de concurso 
público na Câmara Municipal de Itaguaí.
Art. 2º O resultado do trabalho da Comissão Especial deverá 
ser encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data de sua instauração.
Parágrafo único. A presente Comissão não fará jus a remune-
ração.
Art. 3º A Comissão criada por esta Resolução será composta 
por 05 (cinco) membros do quadro da Câmara Municipal de 
Itaguaí, sendo 03 (três) servidores efetivos, 01 (um) servidor 
da Procuradoria Jurídica e 01 (um) da Controladoria Geral.
Parágrafo único. A designação dos membros será feita através 

de Portaria, indicando o Presidente, Relator e membros.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 07 de agosto 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-Presidente; 
Alexandro Valença de Paula - 1º Secretário; haroldo Rodrigues 
Jesus Neto - 2º Secretário.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições 
legais etc...
PORTARIA Nº 230/2019
 R E S O L V E, Designar, a partir desta data, para compor a 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTuDOS DA ESTRuTuRA DO 
PODER LEGISLATIVO, criada pela Resolução n° 010/2019 os 
seguintes servidores:
Presidente – Milton Valviesse Gama (Efetivo) – Mat. 00058 
Relator – Luiz Joed Cabral Coelho (Efetivo) – Mat. 00061
Membro – Rafael de Farias Rocha (Efetivo) – Mat. 00038
Membro – Victor Silva Rosa (Procuradoria Jurídica) – Mat. 
34.027
Membro – Geraldo Gomes de Oliveira Filho (Controladoria Ge-
ral) – Mat. 34.025
Câmara Municipal de Itaguaí, 07 de agosto de 2019.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
(aa) Rubem Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de 
Mello - Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º 
Vice-Presidente; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Pre-
sidente; Alexandro Valença de Paula - 1º Secretário; haroldo 
Rodrigues Jesus Neto - 2º Secretário.

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 

16 DE AGOSTO DE 2019. PuBLICADO EM 
17/08/2019 – CÓD-PMBR 152.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº2867/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
EXONERAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MONIQuE RODRIGuES JARDIM, 
do cargo em comissão de Consultor Jurídico, símbolo 
CC-2, da  Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº2868/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, MONIQuE RODRIGuES JARDIM, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo 
de Assuntos Jurídicos, símbolo CC-2 na  Secretaria Mu-
nicipal de Administração.   

PORTARIA Nº2869/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA 
SOuZA, para exercer o cargo em comissão de Consul-
tor Jurídico, símbolo CC-2, na  Procuradoria Geral do 
Município.

PORTARIA Nº2870/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, CARLA SOuZA MELO, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Executivo de Assun-
tos Jurídicos, símbolo CC-2 na  Secretaria Municipal de 
Administração.    

PORTARIA Nº2871/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, DAVID CARNEIRO DE FREITAS, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo 
de Recursos humanos, símbolo CC-2 na  Secretaria 
Municipal de Administração.    

PORTARIA Nº2872/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ALEXANDRE VENANCIO CARNEI-
RO, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2 na  Secretaria Municipal de 
Administração.    

PORTARIA Nº2873/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, MARIA CRISTINA FERREIRA BARBO-
SA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2 na Secretaria 
Municipal de Administração.    

PORTARIA Nº2874/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-

gânica Municipal, JORGE SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Diretor do Departamento de Serviços 
Auxiliares, símbolo CC-3, na  Secretaria Municipal de 
Administração. 

PORTARIA Nº2875/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.    
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, INGRID ThAYSE DA SILVA CAMPOS 
DE ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Executivo, símbolo CC-4 na Secretaria Muni-
cipal de Administração. 

PORTARIA Nº2876/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.    
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, RAYSSA RIBEIRO GOMES, para exer-
cer o cargo em comissão de Diretor do Departamento 
de Gestão de Pessoas, símbolo CC-3 na Secretaria 
Municipal de Administração.  

PORTARIA Nº2877/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ALDO CESAR RIBEIRO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do Depar-
tamento de Almoxarifado, símbolo CC-3 na Secretaria 
Municipal de Administração.  

PORTARIA Nº2878/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LORRAN DE SOuZA RODRIGuES, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Desenvolvimento Pessoal, símbolo CC-5 na Secre-
taria Municipal de Administração.  

PORTARIA Nº2879/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, FABIANA CRETON MELO, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Recursos 
humanos, símbolo CC-5 na Secretaria Municipal de Ad-
ministração. 

PORTARIA Nº2880/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, FLAVIO GuEDES TEIXEIRA , para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Protocolo e Serviços Gerais, símbolo CC-5 na Secreta-
ria Municipal de Administração.   

PORTARIA Nº2881/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.     
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, JOSÉ CARLOS SIQuEIRA CORREIA, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Arquivo Geral, símbolo CC-5 na Secretaria Municipal 
de Administração.

PORTARIA Nº2882/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.  
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, SERGIO SE SOuZA ROChA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6 na Secretaria Municipal de Administra-
ção. 

PORTARIA Nº2883/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, CARLA CRISTINA MONTEIRO DOS 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Técnico, símbolo CC-6 na Secretaria Municipal de 
Administração. 

PORTARIA Nº2884/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MAuRO SERGIO FRANCISCO 
MALVAZIO, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor Técnico, símbolo CC-6 na Secretaria Municipal 
de Administração.

PORTARIA Nº2885/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, PEDRO AuGuSTO DIAS, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe do Setor de Zeladoria, 
símbolo CC-7 na Secretaria Municipal de Administra-
ção. 

PORTARIA Nº2886/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, SANDRA VALÉRIA DOS SANTOS 
BARBOSA, para exercer o cargo em comissão de Che-
fe do Setor de Apoio Administrativo, símbolo CC-7, na 
Secretaria Municipal de Administração.  

PORTARIA Nº2887/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.     
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JESSICA huGuENIN DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Admi-
nistração. 

PORTARIA Nº2888/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, VITORIA LEITE EuZEBIO ELIAS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção. 

PORTARIA Nº2889/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARIA ANGÉLICA VIEIRA DOS 
SANTOS DuQuE, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria 
Municipal de Administração.  

PORTARIA Nº2890/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CELSO RICARDO PEÇANhA AL-
VES, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Administração. 

PORTARIA Nº2891/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun
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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

PiCAdiNHO dE AvEStRuZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ sal 
e páprica picante 
a gosto

em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
sirva bem quente

JACARÉ À MOdA RiO 
NEgRO

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
por fim acrescente 
1 limão e sirva

damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, TALLYTA COELhO DELGADO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção. 

PORTARIA Nº2892/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ANA LEOPOLDINA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção.   

PORTARIA Nº2893/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ThAIS NAIIARA DO NASCIMENTO 
RIBEIRO, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal 
de Administração. 

PORTARIA Nº2894/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, VIVIANE DOS SANTOS BORGES DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Administração.   

PORTARIA Nº2895/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.    
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, TAYENE AQuINO SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção. 

PORTARIA Nº2896/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.     
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LARA LACERDA DE SOuZA MELLO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Admi-
nistração.

PORTARIA Nº2897/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.     
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALINE MOREIRA MACEDO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção. 

PORTARIA Nº2898/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.      
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, KAROLINA DA SILVA COSTA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção.  

PORTARIA Nº2899/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.      
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, RAYSSA CRISTOVÃO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção.  

PORTARIA Nº2900/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.      
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, INGRID DE AMORIM PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Administra-
ção.  

PORTARIA Nº2901/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.      
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, CARLOS hENRIQuE DE ALMEIDA 
SANT’ANNA, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Muni-
cipal de Administração.  

PORTARIA Nº2902/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.  
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOSÉ DuTRA DA ROSA SOBRI-
NhO, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Administração. 

PORTARIA Nº2903/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.   
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, MIChEL RODRIGuES DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-, na Secretaria Municipal de Administração.   

PORTARIA Nº2904/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.     

NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ALYSSON DOS SANTOS ALMEIDA, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento de Patrimônio, símbolo CC-3, na Secretaria 
Municipal de Administração. 

PORTARIA Nº2905/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, FATIMA LINDOLFO DO NASCIMENTO, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor 
de Apoio Operacional, símbolo CC-7, na Secretaria Mu-
nicipal de Administração. 

PORTARIA Nº2906/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.       
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MIRIAM CRISTINA MAThIAS DE 
SOuZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
do Setor de Controle de Processos, símbolo CC-3, na 
Secretaria Municipal de Administração.   

PORTARIA Nº2907/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.     
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MAX FELER, para exercer a Função 
Gratificada de Gerente de Expediente, símbolo FG-1,  
na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº2908/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROSANGELA SINFRONIO PEREI-
RA, para exercer a Função Gratificada de Gerente de 
Expediente, símbolo FG-1,  na Secretaria Municipal de 
Administração.

PORTARIA Nº2909/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019.     
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ELAINE DA SILVA APRIGIO, para 
exercer a Função Gratificada de Gerente de Expedien-
te, símbolo FG-1,  na Secretaria Municipal de Adminis-
tração.

PORTARIA Nº2910/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANA LÚCIA CAMPOS ChANTRE 
RAMOS, para exercer a Função Gratificada de Gerente 
de Expediente, símbolo FG-1,  na Secretaria Municipal 
de Administração.

PORTARIA Nº2911/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, CICERO REINALDO PAuLINO DE AL-
MEIDA, para exercer a Função Gratificada de Gerente 
de Expediente, símbolo FG-1, na Secretaria Municipal 
de Administração.

PORTARIA Nº2912/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ALESSANDRA RIBEIRO DE LIMA, para 
exercer a Função Gratificada de Supervisor, símbolo 
FG-2,  na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº2913/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALESSANDRO ALMEIDA DO 
NASCIMENTO, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisor, símbolo FG-2,  na Secretaria Municipal de 
Administração.

PORTARIA Nº2914/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, CLAuDIO ANGELINO DA SILVA, para 
exercer a Função Gratificada de Encarregado, símbolo 
FG-3, na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº2915/SEMAD/2019 DE 16 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, CLAuDIO RENATO DA SILVA, para 
exercer a Função Gratificada de Encarregado, símbolo 
FG-3,  na Secretaria Municipal de Administração.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Matrícula nº 82/43327

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE - SEMuS

TERMO DE AJuSTE DE CONTAS E QuITAÇÃO Nº 
037/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/148/2019
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SuPRAMAR DE IGuAÇu LTDA.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-

dação e o pagamento.
VALOR TOTAL R$ 30.897,09 (trinta mil, oitocentos e 
noventa e sete reais e nove centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.10.302.028.2010, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATuRA: 12 de agosto de 2019.

Flávio Vieira da Silva
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

TERMO DE AJuSTE DE CONTAS E QuITAÇÃO Nº 
038/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/328/2019
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: APS GAS REALENGO TRANSPORTE 
E COMÉRCIO EIRELI ME.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 360.606,00 (trezentos e sessenta 
mil, seiscentos e seis reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.361.017.2040, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.30.00, Fonte da Receita nº 05.
DATA DA ASSINATuRA: 12 de agosto de 2019.

DENIS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 
CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS

Despacho do Secretário (Processo nº 50/00013/2018). 
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019, cujo o objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
DO PROJETO DO TRABALhO TÉCNICO SOCIAL NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA PPI INTERVENÇÕES EM 
FAVELAS – SANEAMENTO INTEGRADO – BAIRRO 
ShANGRILÁ NO MuNICIPIO DE BELFORD ROXO/
RJ, adjudicando seu objeto a empresa: GRADuX BRA-
SIL EIRELI EPP, no valor de R$ 359.235,15 (Trezentos 
e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais 
e quinze centavos). Conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação 
da Comissão Permanente de Licitação as fls. 1678 a 
1684 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral 
do Município as fls. 583/590 e 813 e da Controladoria 
Geral do Município as fls. 1692 a 1695. Em 15 de agos-
to de 2019.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS

SECRETARIA MuNICIPAL DE GOVERNO - SEMuG

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SRP N° 

07/0285/2019 apenso 07/0178/2019
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 012/2019

OBJETO: – Contratação de empresa especializada 
para confecção de uniformes escolares, para as 77 uni-
dades ensino do Municipio de Belford Roxo, conforme 
condições e especificações contidas no Termo de Refe-
rencia - ANEXO II do edital.
CRITÉRIO DE JuLGAMENTO: Menor Preço unitario 
por Item do Lote .
DATA, hORA E LOCAL: Dia 29 de agosto de 2019 às 
11:00h, na sala Departamento de Compras e Suprimen-
tos, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Cen-
tro, Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário co-
mercial.
Telefone: (21) 2103-6870.

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro
60/61.939

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SRP N° 

07/0015/2019 apenso 08/0153/2019
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 013/2019

OBJETO: – Contratação de empresa especializada em 
aquisição de material de limpeza e higiene, para aten-
der as necessidades das Secretarias Municipais de 
Educação e Saúde, conforme condições e especifica-
ções contidas no Termo de Referencia - ANEXO I do 
edital.
CRITÉRIO DE JuLGAMENTO: Menor por Item.
DATA, hORA E LOCAL: Dia 30 de agosto de 2019 às 
11:00h, na sala Departamento de Compras e Suprimen-
tos, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Cen-
tro, Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário co-
mercial.
Telefone: (21) 2103-6870.

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro
60/61.939
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Vitória sobre o Itaboraí, deu gás ao time para seguir somando pontos

estadual

Ex-Flamengo, Cal assume a supervisão 
de futebol do Nova Cidade na Série B1

um velho co-
nhecido está 
de volta ao 

Nova Cidade. Atle-
ta na década de 90 
e técnico em 2017, 
Carlos Alberto Souza 
Sotelho, o Cal, refor-
ça a comissão técnica 
do ‘Quero-Quero da 
Baixada’ para a sequ-
ência da temporada. 
ele regressa ao time 
nilopolitano para as-
sumir a função de su-
pervisor de futebol, 
trabalhando ao lado 
do coordenador pe-
dro Mendes e do téc-
nico Gustavo lima.

Multicampeão como 
atleta do Flamengo 
e técnico vitorioso 
no Nova Iguaçu e na 
Cabofriense, Cal terá 
o desafio de ajudar o 
Nova Cidade a cres-
cer na Taça Corcova-
do, o segundo turno 
da Série B1 do Cam-
peonato Carioca. ele 

frisa que seu trabalho 
será para ajudar a co-
missão técnico e aos 
atletas. “A situação 
não é boa, mas confio 
que o plantel irá reagir 
mais a cada confron-
to. o clube vem mos-
trando evolução ano 
após ano, pôde subir 
de divisão em 2018 e 
confio que conseguirá 
se manter na Série B1 
para 2020. o Gustavo 
e a sua comissão estão 
motivados para dar 
a volta por cima, eu 
também estou e che-
go para ajudar com a 
minha experiência”, 
afirmou. o Nova Ci-
dade busca se afastar 
da zona do rebaixa-
mento.

triUnfo e 
alívio

Sábado último (10), 
o Nova Cidade bateu 
o Itaboraí, por 2 a 1, 
em jogo válido pela 
segunda rodada da 
Taça Corcovado. léo 
Júnior e ruan Giranda 

“A situação ainda não é boa, mas confio que o plantel irá reagir mais”, diz Cal

jOta carvalHO

jota.carvalho@yahoo.com

fizeram os gols da vi-
tória providencial.                         

Com este triunfo, 
o Nova Cidade ficou 

com 12 pontos e che-
gou ao 14º lugar na 
classificação geral.

Neste sábado (17), 

o time sobe a serra 
para enfrentar o Fri-
burguense, às três 
da tarde, no eduardo 

 eMerSoN pereIrA / dIvulGAção

Guinle, em Nova Fri-
burgo. (Fonte: emer-
son pereira / Asses-
soria de Imprensa)


