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Projeto Forroneja
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Quadrilha no sufoco

R$ 1
divulgação/polícia civil

Polícia pega milicianos antes de
execução de homem na Baixada

Michel da Costa Bernardes e Leonardo da Silva Guimarães são apontados em investigações como os matadores da
quadrilha de Wellington da Silva Braga, o Ecko, na Baixada. Eles foram capturados pouco antes de executarem plano
de assassinato contra pessoa que incomodava a milícia. Outros três integrantes do bando também foram presos.
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saúde de qualidade em belford roxo
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Enjaulado
Civil captura covarde que tacou fogo na mulher
em Duque de Caxias por causa de ciúmes.
5

em Nova

ESPORTE
HORA

Trófeu Serrote de
Ouro’ vai premiar
cornos na Baixada
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do caso Amieiro
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Mais oxigênio para o
hospital pediátrico
Prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, assina convênio com o Hospital Fluminense que já está em pleno
funcionamento e agora passa a contar com 82 leitos e capacidade para atender 250 pacientes por dia.
3

Deputado federal Dr. Luizinho discute o futuro da
Reserva Biológica de Tinguá em audiência pública
6
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Aquele Abraço!
Nesta sexta (6), o abraço especial vai para o aniversariante do dia,
Raphael Mozer, de Belford Roxo.
Escritor, poeta, fundador e editor
geral na empresa Mozerart Edições
e Produções Artísticas, Mozer é
figura obrigatória na maioria dos
eventos culturais da Baixada. Parabéns e Aquele Abraço, Fera!!!

Paulo Victor no Centro de Convivência Nordestina

Top Shopping
Para quem gosta de
curtir um programa diferente no fim de semana,
o TopShopping montou
uma programação gratuita especial. Hoje (6), Top
Music traz o ex-The Voice, Heverton Castro, para
embalar o happy hour
dos clientes mais tops
da região. Já no sábado
(7), a saga Star Wars vai
invadir o Top. E para
fechar, no domingo (8),
a equipe do Sesc Nova
Iguaçu estará realizando
atividades recreativas.
Animando o happy hour
desta sexta, Heverton
Castro traz um repertório
eclético, que vai de Lulu
Santos a Natiruts, além
de músicas autorais. A
apresentação será a partir
das 19h, no palco da Praça de Alimentação do 2º
piso. O TopShopping fica
na Av. Gov. Roberto Silveira 540, Centro – Nova
Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787.

Um novo projeto
musical
promete
agitar as noites de
entretenimento em
Nova Iguaçu. É
que hoje, começa
a ‘Forroneja’, no
Centro de Convivência Nordestina,
no bairro da Luz.
O cantor Paulo
Victor, que está
sendo considerado
uma das maiores
revelações no cenário musical atual, subirá ao palco João do Vale e
mostrará o melhor
do forró e do sertanejo,
animando e colocando o
público
presente
pra dançar. A Forroneja do Centro
de
Convivência
Nordestina continua com os cantores João Victor
(20/09) e Marce-

divulgação

Cantor estreia projeto musical Forroneja nesta sexta-feira
lo Andrade (27/09),
sempre com início
às 20h.
A entrada para a
Forroneja é gratuita
e haverá cobrança
de couvert artístico no valor de R$ 5

por pessoa. A casa
oferece estacionamento gratuito para
clientes (sujeito a
lotação) e espaço
kids à criançada.
O Centro de Convivência
Nordes-

tina, fica na Rua
Luís Tomás, n° 390
- Bairro da Luz,
Nova Iguaçu. Informações e reservas: 21 3584-6453
ou pelo WhatsApp
21990892384

Tributo ao
Roupa Nova
Hoje, 6, o Caxias
Shopping abre a temporada de setembro do
projeto Shows de Sexta com um espetáculo
especial que vai homenagear a banda Roupa Nova. No palco, os
cantores Carlos Ribas e
Chico Araújo interpretarão as principais canções da banda carioca
que faz sucesso desde
os anos 80 até hoje com
seu som Pop, que vendeu mais de 20 milhões
de discos e emplacou
mais de 50 sucessos
durante a carreira.
O show é gratuito
e começa às 19h30,
na Praça de Alimentação. Endereço: Rodovia Washington Luiz,
2895. Duque de Caxias. RJ.
Telefone: (21) 24305110 ou WhatsApp
(21) 99305-3611.

Xangai celebra 70 anos de vida no Teatro Rival
Sol Coelho / Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

cantor e compositor baiano Xangai
vai
comemorar
seus 70 anos de vida no Teatro Rival Petrobras hoje,
às 19h30. Acompanhado
do violonista Ricardo Vieira, ele prepara um repertório com sucessos da carreira e homenagens a artistas
que sempre lhe inspiraram,
como Elomar, Bule Bule,
Mateus Aleluia, Jacinto
Silva, Gordurinha e Jackson do Pandeiro.
Figura rara nos palcos
cariocas, Xangai completou 70 anos de vida em
2018, mas segue comemorando pelo Brasil afora
com seu violão “pinicado”,
seus malabarismos vocais,
sua grande capacidade de
improvisação e a simplicidade trazida do berço, marcas que fazem dele uma
figura ímpar na música
brasileira.
Durante sua trajetória,
Xangai gravou mais de 20
discos de grande importância para a música brasileira.
No ano de 1976, gravou o
primeiro deles, “Acontecivento”, com destaque para
as músicas “Asa Branca”,

(21) 98037-1338
Whatsapp

Cornos assumidos serão premiados
Essa turma não tem jeito. Os membros de uma
entidade cultural em formação no Pombal Chifre de
Ouro, um dos conjuntos de apartamentos mais badalados da Baixada, planeja lançar, o mais rápido possível, um concurso para premiar cornos assumidos de
lá e de outros lugares também.
******************************************

Organizadores da festa estão sendo escolhidos

O show do cantador baiano tem sucessos da carreira e homenagens a inspiradores
“Forró de Surubim” e “Esta
mata serenou”. Dentro da sua
produção também se destacam: “Parceria Malunga”
(1980); “Qué que tu tem canário” (1981); “Mutirão da
vida” (1984); “Cantoria 1”
(1984), com Geraldo Azevedo, Vital Farias e Elomar;
“Cantoria 2”, com Geraldo
Azevedo, Vital Farias e Elomar (1985); “Xangai canta”

(1986); “Xangai, lua cheia lua nova” (1990); “Dos labutos” (1991); “Aguaterra, ao
vivo com Renato Teixeira”
(1996); “Cantoria de festa”
(1997); “Mutirão da vida”
(1998); “Um abraço pra ti, pequenina” (1998); “Brasileirança” (2002); “Nóis é jeca, mas
é joia”, com Juraíldes da Cruz;
e “Estampas Eucalol” (2006).
Xangai ganhou o Prêmio da

Música Brasileira de Melhor
Cantor, em 2016, na categoria
Regional. E seu álbum mais
recente, “Xangai”, ficou entre
os três indicados para o prêmio de Melhor Disco.
O Teatro Rival Petrobras
fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 - Centro/Cinelândia Rio de Janeiro. Informações:
(21) 2240-9796.

Os do Chifre de Ouro seriam prioridade e as estrelas da festa de premiação. Os de fora, ficariam responsáveis pela abertura da programação, cujo local
poderá ser o Pombal famoso. “A montagem da equipe
organizadora está em andamento”, informa o presidente da Boca Maldita da cidade e morador do PCdO,
Nandinho Boquinha de Veludo.
******************************************

‘Troféu Serrote de Ouro’ foi o nome escolhido
O nome do rebu foi colocado para votação dos moradores do Pombal em uma lista com várias sugestões. A dica da moradora e cornuda confessa, ‘Leleca
do Sex Shop’, ganhou por 348 a 29 do segundo colocado. O evento será o ‘Troféu Serrote de Ouro’, em
homenagem à ferramenta usada pelos cornos e cornas
para serrar o chifre.
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em pleno funcionamento,

Prefeito de Belford Roxo assina
convênio com Hospital pediátrico
Waguinho fiscalizou as instalações da unidade que passa a contar com 82 leitos e capacidade para
atender 250 pacientes por dia. Desde sua abertura, em 2017, foram feitos mais de 200 mil atendimentos
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURAS

O

prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o
Waguinho fiscalizou as
instalações do Hospital de
atendimento pediátrico na
manhã da última quinta-feira,, localizado no bairro Areia Branca. Após a
visita, o prefeito e os diretores da unidade assinaram o convênio. O Hospital Fluminense já está em
pleno funcionamento e
agora passa a contar com
82 leitos e capacidade para
atender 250 pacientes por
dia. São 115 profissionais
(enfermagem,
médicos,
auxiliares de serviços gerais, copeiros, cozinheiros,
lactarista, auxiliar administrativo, direção médica, direção administrativa,
manutenção, fisioterapeuta
e setor jurídico) atuando na
emergência pediátrica 24h.
O hospital realizou mais
de 200 mil atendimentos
desde sua reabertura em
2017 até o ano de 2019.
Pacientes de
cidades
vizinhas
Durante a solenidade de
assinatura do convênio,
Leandro Santoro (diretor
executivo), Afonso Rodrigues (diretor-médico),

Rafael Peixoto (diretor de
gestão hospitalar) e Magno Lima (diretor administrativo) prestaram uma
homenagem, junto ao prefeito, aos funcionários da
unidade, que foram representados por Ana Cláudia
Barros da Silva. Também
estiveram com o prefeito,
o secretário de Saúde, Flávio Vieira, o procurador-geral, Fabrício Mercandelle de Almeida, a chefe
de gabinete, Renata de Almeida, o chefe de gabinete adjunto, Daniel Silva, o
Danielzinho , e a secretária
da Gestão de Saúde, Tatiana Ervite.
Waguinho ressaltou que
a unidade atende também a
crianças de municípios vizinhos. “O hospital está de
portas abertas para atender as crianças que tanto
precisam. Agradeço aos
diretores e toda a equipe
da unidade que se empenharam para a reabertura.
Aos deputados Daniela
do Waguinho (federal) e
Márcio Canella (estadual),
que são nossos parceiros
e nos dão condições em
trazer recursos dos governos estadual e federal para
Belford Roxo. A saúde
da cidade não pode parar.
Não importa o município,
pois o SUS (Sistema Único de Saúde) é para todos
que precisam”, destacou o

- RAFAEL BARRETO/PMBR

O diretor de gestão hospitalar, Rafael Peixoto, explica ao prefeito e comttiva como é o funcionamento do hospital
prefeito.
O secretário de Saúde,
Flávio Vieira, destacou o
empenho do prefeito em
reabrir mais uma unidade
para as crianças do município e de outras cidades.
“Esse é um espaço que tem

convênio com a Prefeitura
de Belford Roxo, onde ela
recebe dinheiro do SUS
e repassa para o Hospital
conforme sua produção.
Então, a Prefeitura serve
como intermediário e parceiro nos casos que preci-

O diretor de gestão hospitalar, Rafael Peixoto,
mostrou as instalações ao
prefeito e afirmou que a
unidade é umas das que
tem a taxa de óbitos mais
baixas do Brasil. “O Hospital Fluminense tenta
levar para a população
um atendimento diferenciado. É um hospital aon-

de a gente preza muito
por cada criança, como
se fosse nossa. Fazemos
todo um trabalho dentro
e fora do município, pois
a Baixada Fluminense
realmente necessita de
um hospital pediátrico.
É muito difícil você ter
em uma região como essa
um serviço de referên-

Caminho
mais fácil
Na avaliação do chefe
de seção de Política de
Emprego da Superintendência Regional do Trabalho, órgão ligado ao
Ministério da Economia,
Ricardo Leite, a Casa do
Trabalhador facilitará a
vida de quem procura o
Serviço Nacional de Emprego (Sine). “Os diversos serviços oferecidos
irão contribuir para qualificar quem está em busca
de um trabalho”, resumiu
Ricardo Leite. “A mudança está começando por
Belford Roxo, que servirá
de laboratório para outros
municípios”, completou a

Câmara de Mangaratiba na mira do MP

1.232.400,00 num período em
2018.

Os gastos com viagens para
eventos feitos no ano passado pela
Câmara de Vereadores de Mangaratiba foram bem maiores que
os revelados anteriormente. Além
dos R$ 633,8 mil repassados a
duas empresas para custear reservas, passagens aéreas e traslado,
foram pagas 136 diárias de R$
4.400 a 13 vereadores e a 18 servidores, o que representa um gasto
a mais de R$ 598,4 mil. Pelo que

Viagens entre
janeiro e agosto
de 2018
De acordo com a relação de diárias pagas, viajaram entre janeiro e
agosto de 2018, além do presidente da Casa, os vereadores Cecília
Ribeiro Cabral, Davi dos Santos
Farias, Edison Ramos, Eduardo
Ferreira Jordão, Emilson dos Santos Coelho, Fernando Luiz Peixoto
Freijanes, Helder Rangel de Arau-

está na relação de diárias pagas
em 2018, Carlos Alberto Ferreira
Graçano, o Charles da Vídeo Locadora, presidente
da Casa, recebeu oito delas num
período de oito meses. As viagens
contratadas pelas câmaras municipais sob a justificativa de participação em eventos – em algumas
para destinos turísticos no Norte e
Nordeste do país – tem sido alvo
de ações ajuizadas pelo Ministério

Público e resultado em decisões do
Tribunal de Contas do Estado para
que os valores gastos pelos vereadores viajantes sejam devolvidos.
No caso de Mangaratiba, somando
as transferências de valores para
duas empresas com os números
existentes na relação das diárias,
conclui-se que viagens a cidades
como Salvador, Aracaju, Florianópolis, Brasília, Belo Horizonte,
Vitória e São Paulo custaram R$

cia que funcione e estamos tentando fazer isso.
Contamos com mais três
unidades de pronto atendimento que nos dão suporte na pediatria, mais
o local para internar e
tratar esses pacientes de
doenças mais específicas
da infância é aqui”, informou Rafael.

cretário municipal adjunto de Trabalho, Adriano
Nascimento, e da secretária executiva de Trabalho,
Clarice Santos.

a falta de qualificação e a
baixa escolaridade.
O secretário municipal de Trabalho, Álvaro
Cardoso Junior, o Nuna,
revelou que os preparativos para a implantação
da Casa do Trabalhador
estão adiantados. “O
governo estadual está
dando todo suporte para
implantarmos a Casa e
desenvolvermos projetos
como cursos de informática para a terceira idade e cursos a distância.
Há muito tempo Belford
Roxo não recebia uma
atenção especial. Essa
parceria trará bons fruto
para o município”, avaliou Nuna, ao lado do se-

Durante a visita, Ana
Asti destacou que a Casa
do Trabalhador será importante para o município, que poderá implantar
uma série de programas.
Ana se surpreendeu ao
saber que Belford Roxo
tem cerca de 30% da população economicamente
ativa desempregada. “Vamos analisar esse número
para investirmos em qualificação profissional, em
desenvolvimento econômico e em políticas públicas para criarmos um
ambiente propício para
novos negócios”, destacou Ana Asti, salientando
que o desemprego “caminha de mãos dadas” com

XV e no Hospital Municipal. Mas sem dúvida nenhuma, aqui se abre mais
uma porta de pediatria
que a gente conta e espera
que seja de grande valia
para o município”, finalizou Flávio.

Taxa de óbitos mais baixas do Brasil

Belford Roxo ganhará Casa
do Trabalhador na Baixada
A subsecretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego
e Relações Internacionais, Ana Asti, visitou
na última quarta-feira
a Secretaria de Trabalho de Belford Roxo.
O objetivo foi fechar os
últimos detalhes para a
implantação da primeira Casa do Trabalhador
na Baixada Fluminense,
que funcionará com diversos serviços como:
emissão de carteira profissional, qualificação,
seguro-desemprego e
balcão de empregos, entre outros. A previsão
de inauguração é para o
mês de novembro.

sam de transferência, por
exemplo. Gostaria de ressaltar que enquanto a unidade esteve fechada, não
deixamos de ter pediatria
na cidade. A especialidade
está na UPA Bom Pastor,
Unidade Mista do Lote

A estrutura da unidade
conta com sala de medicação, dois consultórios,
unidade intensiva (UI),
laboratório, sala de procedimentos, posto de enfermagem, 10 enfermarias,
direção e coordenação/
supervisão. Cerca de 50%
da demanda recebida é de
municípios vizinhos.

RAFAEL BARRETO/PMBR

Equipe do governo estadual se reuniu com representantes da Prefeitura
superintendente estadual
de Atendimento aos Trabalhadores, Andreia Batista.
Participaram também
da visita o assessor institucional para Projetos
Especiais, Calil Almeida,
e o superintendente de
Empreendedorismo, Inovação, Economia Geral e
Solidária, Joe Paul; além
do analista de Políticas

Sociais da Superintendência do Trabalho do
Ministério da Economia,
Eduardo Medeiros.
A Casa do Trabalhador funcionará, das 8h às
17h, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho (onde está localizado o Sistema Nacional
de Emprego – Sine), na
Avenida Benjamin Pinto
Dias, 1.305, Centro

jo, Nielson Kopke de Jesus, Renato Jose Pereira, Rômulo dos Santos
Nogueira, Vitor Tenório Santos e
Wladimir da Conceição Pereira.
Pelo que está na relação, Nielson recebeu uma diária e Emilson
quatro; Cecília, Edison e Vitor receberam cada um cinco diárias; Eduardo e Davi seis; Fernando, Helder,
Renato, Wladimir sete; e Rômulo
oito. Já na lista dos servidores o
diretor geral da Casa, Sergio Henrique Nogueira de Vasconcelos e
José Claudio Brasil estão entre os
que mais diárias de R$ 4.400 rece-

beram, oito cada um.
Passeio e prisão
Os gastos excessivos da Câmara
de Vereadores de Mangaratiba com
viagens – além de questionados pelo
Tribunal de Contas do Estado – foram objeto de inquérito por parte do
Ministério Público e acabaram resultando em decreto de prisão contra
os vereadores cidade, Vitor Tenório,
Edison Ramos e o ex-vereador Pedro
Bertino Jorge. Isso foi no dia 31 de
agosto do ano passado, quando Vitor
estava como prefeito interino.
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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou
uma medida provisória (MP) que concede pensão vitalícia de um salário mínimo a crianças
que nasceram com microcefalia entre 2015 e
2018 em decorrência do vírus Zika. Ele apelou
ao Congresso que mantenha o texto original.

A Justiça adiou para o próximo dia 26, o júri
popular, marcado para ontem, dos quatro policiais militares apontados como responsáveis
pela morte da engenheira Patrícia Amieiro,
desaparecida em junho de 2008, na Barra da
Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Debate na Alerj I

Prioridade I

Divulgação

A Comissão de Defesa
dos Direitos das Pessoas com
Deficiência da Câmara dos
Deputados aprovou proposta
que garante às pessoas com
mais de 80 anos prioridade
em serviços públicos e privados. Elas terão tratamento
preferencial inclusive em relação às demais prioridades.

As Comissões de Defesa
dos Direitos Humanos, de Saúde e de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do RJ Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) realizam hoje,
uma audiência pública para
debater os impactos da extinção do Programa Brasileiro de
AIDS no Rio de Janeiro.

Decreto II
No evento será discutido
o decreto federal que mudou
a estrutura do Ministério da
Saúde e estabeleceu que o
órgão de IST, Aids e Hepatites Virais, criado em 1986,
passasse a se chamar Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções
Sexualmente Transmissíveis.

Substitutivo II

Às demais prioridades
são pessoas com deficiência, acima de 60 anos,
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. Os deputados aprovaram o substitutivo do relator, deputado Diego Garcia (Pode-PR) ao Projeto de
Lei 927/19.

Arte em mural da linha do trem
Em São João de Meriti, um grafite no muro da linha do
trem, na Vila Rosali, chama a atenção de quem passa pela
região. A ideia não é nova, mas encanta o olhar e suaviza
a atmosfera pesada formada pelo barulho dos trens e o vai
e vem de veíuculos. Nas redes sociais, a iniciativa do artista, que não foi identificado, foi elogiada por internautas.
Muito bom!

DIRETO AO PONTO

Leis mais duras para o fardo da violência

Parte do contexto da população, a violência exacerbada e
corriqueira endureceu tantos os
corações da pessoas que congelou a confiança mútua, embalada
pelo medo. No caminho de um
olhar mais atento de quem convive
com esse negro fenômeno social,
o Instituto Fecomércio de Pesqui-

sas e Análises (IFec RJ) divulgou
ontem um estudo que aponta que
18,4% da população do Estado do
Rio de Janeiro acredita que aprovar leis mais duras e penas mais
longas contra os criminosos é a
principal solução para melhorar a
segurança pública.
O levantamento foi feito entre

Reprodução/Elizeu Pires

os dias 5 e 8 de agosto e ouviu 500
pessoas. Os dados revelam ainda
que 12,6% dos entrevistados acreditam que a melhor solução para
melhorar a segurança pública seria
aumentar as verbas para saúde e
educação. Já para 11,6% dos moradores do Estado a melhor saída é
combater a corrupção.

Ainda segundo a Fecomércio,
ao ser pedido para escolher uma
segunda melhor opção, a aprovação de leis mais duras e penas mais
longas a criminosos também foi a
mais citada entre os pesquisados
(12,4%). A terceira melhor opção
apontada foi gerar mais empregos
para a população (14,6%).

Obra em Japeri
por conveniência

Durante a campanha
eleitoral de 2018 circulou
pelas redes sociais uma
mensagem atribuída ao prefeito afastado Carlos Moraes Costa, com pedido de
votos para o então deputado federal Simão Sessim.
O texto destacava que o
político havia conseguido

mais de R$ 5 milhões em
emendas para Japeri e que a
reforma da policlínica local
estava sendo feita com parte desses recursos. Segundo consta do contrato 042,
assinado em setembro do
ano passado, a Construtora
Fluminense é a responsável
pela obra.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

fique atento

Vistoria de táxi à vista em Meriti

Prefeitura divulgou calendário e procedimento que já está aberto vai até 27 de setembro.
Os taxistas já podem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Transporte
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s taxistas de São
João de Meriti devem estar atentos
ao calendário de vistoria
anual obrigatória, que foi
publicado no edital de convocação da Secretaria Municipal de Transporte da
prefeitura.
De acordo com o calendário, os taxistas com autonomias 0061 a 0120 já
podem comparecer à sede
da Secretaria Municipal
de Transporte, que fica na
avenida Automóvel Clube,
1785, Parque José Bonifácio (ao lado do Hospital da Mulher). “Todos os
donos de autonomias para

taxis devem comparecer à
secretaria, com os documentos necessários, dentro das datas estipuladas
para receber o selo de regularização junto à prefeitura. O prazo vai até o dia
27 de setembro”, explica o
secretário da pasta, Carlos
Roberto Rodrigues.
Os taxistas devem levar original e cópia dos
seguintes
documentos:
cartão de autônomo, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) com atividade remunerada, título de eleitor
do município de São João
de Meriti, comprovante
de residência atualizado,
documento do veículo

2018 ou 2019 (baseado no
calendário do DETRAN),
aferição de taxímetro 2018
ou 2019 e taxa de vistoria
2019 paga (documento da
Secretaria Municipal de
Fazenda).
Confira o calendário
para as próximas datas: autonomias 0121 a 0180 – 6 e
9 de setembro; autonomias
0181 a 0240 – 10 e 11 de setembro; autonomias 0241 a
0300 – 12 e 13 de setembro;
autonomias 0301 a 0360 –
16 e 17 de setembro; autonomias 0361 a 0420 – 18 e
19 de setembro; autonomias
0421 a 0480 – 20 e 23 de setembro; autonomias 0481 a
0540 – 24 e 25 de setembro;
autonomias 0541 a 0600 –
26 e 27 de setembro.

divulgação/governo do estado

Os taxistas devem levar original e cópia dos documentos

BRASIL

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Cavalos soltos nas ruas de Meriti e os transtornos causados

Reprodução/facebook

Animais nas ruas estão
causando problemas para
os moradores do bairro
Metrópole. De acordo com
informações, os cavalos
causam a maior sujeira ao
procurar restos de comida
nos latões e sacolas de lixo
acumuladas na entrada dos
imóveis e oferecem perigo
aos motoristas devido os
riscos de acidente. Eles fazem um apelo à Prefeitura
intensificar a fiscalização
e multar os donos dos animais.

Votação dos vetos depende
de acordo no Congresso
BRASÍLIA - O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, disse que não
há sessão do Congresso
prevista para a próxima
semana, mas se houver
um consenso, os vetos do
presidente Jair Bolsonaro
ao Projeto de Lei do Abuso de Autoridade poderão
ser analisados. É na sessão do Congresso, quando
deputados e senadores se
reúnem, que vetos presidenciais a leis aprovadas
no parlamento podem ser

acolhidos ou derrubados pelos
parlamentares.
“Vou me organizar com os
líderes na terça-feira [10], não
tem previsão de marcar sessão
do Congresso na semana que
vem mas, se os líderes concordarem que temos que convocar, a gente convoca para
quarta-feira (11), disse Alcolumbre, na tarde de ontem,
no Senado. Toda terça-feira
Alcolumbre reúne os líderes
de partidos e de bancada para
definir pautas prioritárias e firmar acordos.
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quadrilha no sufoco

Comparsas de Ecko rodam na Baixada

As prisões contra milicianos também aconteceram no Rio entre a noite da última quarta-feira e
a madrugada de ontem. Um dos presos é Bruno Fábio da Silva, responsável pela contabilidade
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

inco
milicianos
suspeitos de fazerem parte da milícia de Wellington da Silva
Braga, o Ecko, foram presos no Rio e na Baixada
Fluminense nas últimas
24 horas. Um dos presos
é Bruno Fábio da Silva,
conhecido como Bico de
Pato, capturado em uma
casa de Santa Cruz, na
Zona Oeste do Rio, no
início da madrugada de
ontem.
Segundo as investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco),
que fez a prisão, Bico de
Pato é responsável pela
contabilidade das extorsões praticadas pela quadrilha contra comerciantes de Santa Cruz. Contra
ele, havia um mandado de
prisão em aberto por organização criminosa.
Com o miliciano foram
encontradas munições de
fuzil calibre 5,56, além

Reprodução / TV Globo

de uma grande quantidade de anotações sobre as
extorsões praticadas pelo
grupo. Ele também estava
com várias embalagens de
cigarros de origem suspeita.
Presos antes de
praticar
homicídio em
Nova Iguaçu
Outros quatro envolvidos foram presos na noite
da última quarta-feira em
Nova Iguaçu pela 56ª DP
(Comendador Soares) e
pelo Departamento Geral
de Combate à Corrupção,
ao Crime Organizado e
à Lavagem de Dinheiro
(DGCOR-LD). No caso
envolvendo a unidade,
Michel da Costa Bernardes e Leonardo da Silva
Guimarães foram capturados pouco antes de tentarem executar uma pessoa
que incomodava a milícia.
A dupla, segundo a polícia, é executora da quadrilha.
A Polícia Civil informou que os criminosos es-

Dois deles foram capturados quando estavam prestes a executar uma das vítimas do bando.
tavam em um carro clonado, que foi roubado, com
duas pistolas, kit rajada,
touca ninja, fita para amordaçar as vítimas, algemas
descartáveis e munições
de uso restrito. Além desse material, também foram apreendidos com eles
um colete balístico, uma
granada, diversos coldres
e roupa de uso tático, dinheiro, jóias, celulares e
um pacote de refresco em
pó utilizado para lavar as
mão para retirar vestígios
de crime. A perícia vai realizar confronto balístico
nas armas para esclarecer

assassinatos
praticados
pela quadrilha.
Já as prisões feitas pelo
Departamento Geral de
Combate à Corrupção,
ao Crime Organizado e
à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) foram
contra Gabriel de Lima
Battisti e João Carlos da
Silva Ferraz, conhecido
como Neném. O bando
foi capturado extorquindo
moradores e comerciantes
da Rua Rubens Napoleão,
no bairro Valverde, em
Nova Iguaçu. Os agentes
do DGCOR-LD foram
informados de que os mi-

licianos estavam em um
Honda Civic preto fazendo as extorsões. Os bandidos integram a quadrilha
de Danilo Dias Lima, o
Danilo Tandera, homem
forte de Ecko na Baixada.
Pistola Glock
calibre 9mm
Uma equipe do departamento foi ao local e ao
chegar lá encontrou os
dois ostentando uma pistola Glock calibre 9mm.
Quando os policiais se
aproximaram, Gabriel
e João Carlos atiraram
contra eles, iniciando

um confronto. João Carlos, que dirigia o carro,
foi baleado, mas conseguiu fugir do local. Já
Gabriel foi capturado
na hora. O miliciano
ferido foi preso momentos depois, quando
recebia atendimento no
Hospital Geral de Nova
Iguaçu (Posse). A pistola usada pelos criminosos estava com a numeração raspada. Além
do armamento também
foram apreendidos munições, um carregador,
dinheiro em espécie e
celulares.

Justiça do rio inocenta acusados no mp
A Justiça do Rio
inocentou os últimos 14 acusados
pelo
Ministério
Público por envolvimento com uma
milícia e que foram
presos numa festa
em Santa Cruz, na
Zona Oeste do Rio.
Os
réus
faziam
parte de um gru-

po de 159 pessoas
detidas durante o
evento, em abril de
2018.
Na ocasião, uma
operação da Polícia Civil terminou
com 4 suspeitos
mortos e 24 armas apreendidas,
sendo 9 fuzis. De
acordo
com
as

investigações,
a
festa havia sido
paga pela milícia
e contava com a
presença do chefe da quadrilha:
Wellington da Silva Braga, o Ecko.
Mas ele conseguiu
fugir em meio a
uma intensa troca
de tiros.

Mais de 150 suspeitos de integrar grupo foram detidos em festa

Covarde que incendiou mulher Suspeitos morrem em troca de tiros
é preso em Duque de Caxias
Leandro Alves, de 28
anos (foto), é suspeito
de incendiar a namorada, Taylane Sampaio, de
19 anos. Os dois moravam na comunidade do
Lixão, em Duque de Caxias. A vítima chegou a
ser levada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) em
Saracuruna e ficou internada por quatro dias,
mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo a delegada Fernanda Fernandes,
responsável pelas investigações, Leandro saiu
da prisão em liberdade
condicional em junho. O
suspeito havia sido preso por tráfico de drogas
e roubo. “Ele está envolvido com o tráfico de
drogas da Favela do Lixão. É conhecido como
Veloso Trem Bala”, conta.
A especializada pediu
a sua prisão e o homem
é considerado foragido.

Reprodução

A família de Taylane
procurou a especializada
para fazer o registro de
ocorrência por desconfiar da versão contada
pelo homem. “Ele foi até
a UPA e disse que a mulher tinha sido incendiada por uma ‘crackuda’
na rua. Lá, ele chegou
a dizer que a encontrou
toda queimada no chão”,
disse Fernandes.
Com a morte da jovem, o crime passa de
feminicídio
tentado
para consumado. A pena
pode chegar a 30 anos
de reclusão.

Taylane Sampaio deixa dois filhos. Até o momento, não há informações sobre o enterro da
jovem.
Outro
feminicídio no
município
A Deam está investigando outro caso de
feminicídio tamém em
Caxias. Alessandra de
Freitas desapareceu após
sair com um homem que
conheceu pela internet.
Ela chegou a falar com
uma amiga por meio de
uma mensagem e contou
que estava em um motel
na Rodovia Washington
Luiz.
A jovem combinou
com a amiga que ela ligasse por volta das 23h.
Só que a vítima não respondeu mais. O corpo
da jovem foi encontrado
na última sexta-feira, no
bairro Corte 8. Ela teve
traumatismo craniano e
diversas perfurações.

Dois suspeitos morreram, segundo a polícia,
depois de atirarem contra
os agentes na Comunidade
Da Igrejinha em São João
de Meriti, no final da noite
da última quarta-feira. Segundo a PM, os policiais
reprimiam tráfico de droga
local quando foram recebi-

dos a tiros.
De acordo na ocorrência,
os PMs reagiram e após o
confronto, foram encontrados dois homens feridos
caídos no chão. A dupla foi
socorrida ao Pan Meriti,
porém não resistiram aos
ferimentos. Na ação, os Policias Militares do 21°BPM,

aprenderam um Fuzil
cal.556 com numeração
suprimida, um carregador
do Fuzil sem munição,
uma Pistola PT 58S com
numeração
suprimida,
um carregador de pistola,
10 munições calibre 380,
drogas e dois radiotransmissores.

Civil enjaula estupradores no RJ
A Polícia Civil colocou atrás
das grades dois criminosos em
cumprimento de mandato de
prisão por estupro de vulnerável.
Na última quarta-feira, agentes
da 59ª DP (Duque de Caxias)
Vicente Félix da Silva em Engenheiro Pedreira, distrito de
Japeri.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de
Japeri. As investigações, o acusado estuprou a própria neta,
que possuía apenas seis anos de
idade, enquanto a criança utilizava o banheiro, ameaçando-a
em seguida caso contasse o fato
a alguém.
A prisão é mais um resultado
de diligências e informações ob-

tidas pelo Setor de Investigações o último ato foi no dia 3 deste
da Distrital, que dá total ênfase aos mês, quando Márcio manteve
crimes cometidos contra pessoas conjunção carnal com a filha.
em situação de vulnerabilidade.
Restou comprovado, ainda, que além de excluir a mePreso em Arraial do nor do convívio com outras
Cabo.
adolescentes, proibindo-a de
Na tarde de ontem, policiais da fazer amizades e conhecer no132ª DP, sob o comando do dele- vas pessoas, com o intuito de
gado Renato Mariano, prenderam intimidá-la e garantir sua ação
Márcio do Nascimento Lucena da repugnante, Márcio mantinha
Veiga. Após receber informações total vigilância sobre a filha,
da escola no sentido de que Már- instalando aplicativo espião
cio estaria abusando sexualmente que a todo tempo a via e ouvia
da própria filha há alguns anos, foi o som ambiente.
determinada a imediata realização
Diante do apurado, foi
de diligências a fim de esclarecer o promovida representação por
fato, localizar, identificar e prender prisão cautelar temporária de
o seu autor. As diligências confir- Márcio, sendo deferida a medimaram a denúncia, segundo a qual da pelo Poder Judiciário.
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meio ambiente

Consenso no Tinguá: Petrobras,
Cedae e Furnas têm que ajudar
“Discutir, ouvir os vários lados, é sempre bom porque nos tira da nossa zona de conforto e nos faz agir”, disse Dr. Luizinho

Assessoria de Imprensa

N

a segunda audiência pública realizada na última
quarta-feira, para discutir
o futuro da Reserva Biológica do
Tinguá, desta vez na Comissão de
Turismo da Câmara dos Deputados, os dois lados – tanto os que
defendem a manutenção da reserva tal como ela é hoje, quanto os
que querem transformar 5% dela
em um Parque Nacional – chegaram a um consenso: chamar a
Cedae, Petrobrás e Furnas, que
têm, respectivamente, captação
de água, dutos de óleo e gás e torres de energia na área preservada,
para que contribuam financeiramente visando prover os recursos
materiais e humanos necessários à
preservação da floresta e o desenvolvimento do seu entorno. Uma
nova audiência para convocação
das empresas será marcada.
Preservar a
floresta
Responsável pelo pedido do
encontro, o deputado federal Dr.
Luizinho (PP-RJ), firmou o compromisso de não enviar para o
Governo federal nenhuma recomendação de recategorização da

nários e um carro para fiscalizar
toda essa vastidão de terras, a reserva sofre há décadas com a ação
de caçadores ilegais, madeireiros,
descarte de lixo e invasores.
Os defensores da tese do parque
acreditam que a medida geraria
turismo e desenvolvimento para
a região (e recursos para proteção
da área), mas os seus opositores
veem na iniciativa uma ameaça à
Cedae lucra e
fauna, à flora e aos 32 mananciais
não paga nada
de água existentes no local, res“A Cedae capta água de 32 re- ponsáveis pelo abastecimento de
servatórios dentro da floresta. Seu cerca de 600 mil pessoas.
lucro ano passado foi de quase R$
1 bilhão, igual à arrecadação de
Moradores não
toda a cidade de Nova Iguaçu. E
querem parque
não paga um tostão para a preser“Os moradores de Tinguá têm
vação desse patrimônio. O lucro muitas urgências, mas não preda Petrobras foi de R$ 20 bilhões. cisamos de parque”, resumiu a
Temos que mudar isso”, disse o agente de Saúde Ana Cláudia Ferprefeito de Nova Iguaçu, Rogério nandes, que vive na região desde
menina. Ela e outros moradores,
Lisboa, presente à audiência.
Criada há 30 anos, a Rebio como Cesar Ribeiro, lembraram
Tinguá é a maior área nativa de na audiência que não há sequer
mata atlântica do estado do Rio de saneamento básico na região e
Janeiro. Considerada reserva da que, apesar de estarem aos pés da
biosfera pela Unesco desde 1993, floresta, há casas que não contam
ela abrange uma área de 24 mil com abastecimento de água.
hectares que se estende por quatro
municípios: Nova Iguaçu, Duque
Turismo fora
da floresta
de Caxias, Petrópolis e Miguel
Ricardo Portugal, da ONG Baía
Pereira. Com apenas dois funcio-

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Rebio Tinguá enquanto não forem feitos os esforços necessários
para fortalecer a estrutura existente hoje, de responsabilidade do
Instituto Chico Mendes. “Nosso
compromisso é a preservação da
floresta. Vamos chamar os entes
que lucram com o que ela oferece”, disse o deputado, referindo-se
à Cedae, Petrobras e Furnas.

Ambientalista Ricardo Portugal, Prefeito Rogério Lisboa, deputado Dr. Luizinho, vereador Carlinhos BNH e o secretário Fernando Cid durante a audiência em Brasília
Viva, lembrou que há vários
lugares de alto potencial turístico fora da área da floresta
que não têm a atenção do poder público, como o Cemitério
dos Escravos, a Fazenda São
Bernardino e a Estrada Real
do Comércio. “Não existe um
plano diretor de turismo e meio
ambiente”, afirmou ele, que
sentou-se na mesma mesa em

que estavam o deputado Dr.
Luizinho, o prefeito Rogério
Lisboa, o secretário de Meio
Ambiente Fernando Cid e o
vereador Carlinhos do BNH.
Dr. Luizinho disse que o que
começou como uma polêmica
acabou por unir a todos. “Discutir, ouvir os vários lados, é
sempre bom porque nos tira
da nossa zona de conforto e

nos faz agir”, disse ele, que
no último dia 25 já havia feito uma grande reunião para
ouvir moradores na Praça do
Tinguá. Ele também mandou
um oficio ao Instituto Chico
Mendes perguntando qual a
estrutura que eles têm hoje
para fazer a fiscalização da
reserva. (Edição: Jota Carvalho / HORA H)

Inscrições abertas para curso Bolsonaro indica Augusto
de confeitaria básica em Meriti Aras para comandar a PGR

/ Roberto Jayme / TSE

Divulgação

A prioridade é para mulheres, jovens, negros e LGBTs, dizem os organizadores
Os moradores de
São João de Meriti terão boa oportunidade
para
aprender
uma
nova
profissão,
abrir ou melhorar o seu próprio
negócio.
Estão
abertas as inscrições para o curso
gratuito de confeitaria básica. A
iniciativa é fruto
de parceria entre
a prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação,
a Casa de Cláudia
e o projeto Petit
Biscuit Confeitaria que Transforma. Também conta com parceria

da Secretaria Nacional de Políticas
de Promoção da
Igualdade Racial
e do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, além de
apoio
financeiro
do Programa das
Nações
Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD).
Só poderão participar das oficinas
de capacitação em
confeitaria básica
quem assistir ao
seminário
sobre
afroempreendedorismo, que acontecerá hoje, das 10h
às 18h, na Casa
de Cláudia, que
fica na Rua Maria
Emília, 136, Centro de São João de

Meriti.
Pré-inscrição no e-mail
inscrições-petitbiscuit@gmail.
com. O curso é direcionado a pessoas com idade entre
15 e 59 anos.
Serão abertas 60
vagas, sendo que
os inscritos estarão divididos em
três grupos. As
aulas acontecerão
às
sextas-feiras,
das 13h às 16h, na
Casa de Cláudia.
A primeira aula
será no dia 13 de
setembro. Os alunos
aprenderão
sobre bolos, biscoitos, salgados e
doces. A prioridade é para mulheres, jovens, negros
e LGBTs.

Nome não fazia parte da lista tríplice e passará por sabatina no Senado
Ontem, o presidente Jair Bolsonaro
indicou o nome do
subprocurador-geral
da República Augusto Aras para o cargo
de procurador geral
da República, posto
máximo do Ministério Público Federal
no país. A indicação
ainda precisará passar por sabatina na
Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado e
depois ser aprovado pelo plenário da
Casa. O anúncio da
escolha foi feito pelo
próprio presidente,
durante participação
dele em evento no
Ministério da Agricultura.
“Acabei de indicar

o senhor Augusto
Aras para chefiar o
Ministério Público
Federal. Uma das
coisas conversadas
com ele, já era sua
praxe também, é na
questão ambiental, o
respeito ao produtor
rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor”,
disse o presidente. A
Mensagem Presidencial com a indicação
já foi publicada em
edição extra do Diário Oficial da União
(DOU).
Com a decisão, Bolsonaro deixou de lado
a tradicional lista tríplice elaborada pela
Associação Nacional
dos Procuradores da

República (ANPR), e
que havia escolhido,
em primeiro lugar, o
subprocurador-geral
Mário
Bonsaglia.
Por lei, o presidente da República não
é obrigado a seguir
a lista tríplice. Bolsonaro já havia dado
indícios de que poderia escolher um
nome por fora da
lista. Se confirmado
pelo Congresso Nacional, Augusto Aras
vai assumir o lugar
da atual procuradora-geral da República
Raquel Dodge, no
cargo desde 2017, indicada pelo ex-presidente Michel Temer.
O mandato de Dodge
termina no próximo
dia 17 de setembro.
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Áries
Aceite os fatos como
eles são. O céu lhe dá
condições de resolver
questões práticas da sua
rotina e do seu trabalho.
A carreira está sendo reconstruída.
A ansiedade só prejudica, então seja
sábio e faça o seu melhor.

Touro
Busque

perceber

pessoas

como

as
elas

de fato são! É um
dia

positivo

para

pensar sobre cursos e
possibilidades para estruturar a fé.
Você está numa fase de maturidade,

Câmara Municipal de Seropédica

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 001/2019
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 006/2019, e
EMPENHO Nº 002/2019, com fundamento no art. 24, XXII da Lei
8.666/93, para contratação da empresa LIGHT SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE S/A, objeto consiste na contratação de empresa
especializada em fornecimento de energia elétrica no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

nº

atos oficiais

8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 134/2019, e
EMPENHO Nº 092/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei
8.666/93, para contratação da empresa OAB/RJ, objeto consiste
no PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ADVOGADOS 2019, no
valor de R$ 3.236,10 (três mil e duzentos e trinta e seis reais e
dez centavos).
Seropédica, 20 de março de 2019
José Celso da Costa
- Presidente -

Seropédica, 02 de janeiro de 2019

então esforçar-se é necessário.

Gêmeos
Tenha atenção com
a
vulnerabilidade
de suas percepções.
Você está sentindo
dificuldade
para
encarar os fatos com realidade. O céu
lhe dá condições de assumir a vida
com maturidade e de soltar o que não
pertence a você. É momento de ser
responsável.

Câncer

A
fé
deve
ser
fortalecida por meio
de uma postura leve
e curativa. Perdoe! O
céu lhe dá condições
de tomar decisões fortes envolvendo
pessoas de sua convivência, e isso
colabora para o desenvolvimento
do relacionamento. Escute o que as
pessoas têm a dizer.

Leão
O seu trabalho agora é
desapegar e aceitar. O
céu lhe dá condições de
organizar as finanças
por meio de uma postura
madura e responsável. Nesta fase, não
existe crescimento sem esforço.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 009/2019

José Celso da Costa
- Presidente TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 002/2019
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 003/2019, e
EMPENHO Nº 002/2019, com fundamento no art. 24, II da
Lei 8.666/93, para contratação da empresa COMPANHIA
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE, objeto consiste
na contratação de empresa especializada em fornecimento de
água e esgoto no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais).

Os eventos do passado
ainda são fortes e o
deixam
vulnerável
a outra pessoa. O
céu colabora com o
autodesenvolvimento
e lhe traz a condições viáveis para
se posicionar com maturidade e
segurança.

Libra

Tenha atenção com
a falta de foco no
trabalho. É um bom
momento para lidar
com questões práticas
do seu dia. O céu lhe dá condições
de resolver assuntos em família e de
assumir uma postura diferente. Para
isso, é necessário fazer uma reflexão
profunda.

Atenção
com
a
vulnerabilidade
com
os filhos ou afetos. A
vida lhe dá condições
de
amadurecer
as
relações com amigos e pessoas muito
próximas. É necessário se comunicar
com maturidade e planejamento.

Sagitário
Existem fatores em
família que ainda o
deixa vulnerável. Busque
aceitar os fatos! O céu lhe
dá condições de resolver
assuntos estruturais que
envolvem negociações financeiras e
solidez na carreira.

Capricórnio
É levado a compreender
as relações próximas
com aceitação e perdão.
O céu lhe dá condições
de resolver assuntos que
envolvem estudos e contato com outras
culturas e cidades. Está em condições
de assumir a sua vida!

Aquário
Atenção
com
a
vulnerabilidade para
lidar com os recursos
financeiros. Está em
condições emocionais
de mudar o seu
comportamento e desapegar-se de
estruturas que não funcionam mais
para você.

Peixes
Você
está
muito
vulnerável e fadado a
se impressionar com
fatos que o coloca numa
posição
de
vítima.
Saia desta postura agora mesmo! O
céu lhe dá condições de seguir com
maturidade relações que se apresentam
difíceis.

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para
compor a Comissão de Fiscalização de cumprimento dos termos
do Contrato, referente ao Processo Administrativo n.º 022/2019,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de limpeza e conservação de materiais
e equipamentos, incluindo: copeiragem, recepção e auxiliar de
serviços gerais, a serem executados dentro das dependências
da administração da câmara municipal.

José Celso da Costa
Presidente

Seropédica, 25 de março de 2019
José Celso da Costa
- Presidente -

Seropédica, 02 de janeiro de 2019
José Celso da Costa
- Presidente -

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 010/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 003/2019
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 003/2019, e
EMPENHO Nº 005/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei
8.666/93, para contratação da empresa TELEMAR NORTE
LESTE S/A, objeto consiste na contratação de empresa
especializada em fornecimento de serviços de telefonia no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Seropédica, 25 de março de 2019
José Celso da Costa
- Presidente -

José Celso da Costa
- Presidente -

PORTARIA Nº 157
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SEROPÉDICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando
a necessidade de regulamentar e fiscalizar os cumprimentos

RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal dos Contratos Administrativos, ESTABELECE COMISSÃO
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 158/2019, e REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2019.
EMPENHO Nº 095/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei
8.666/93, para contratação da empresa ERF TRANSPORTE RESOLVE:
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.966.838/0001-77, objeto
consiste no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para
EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, no compor a Comissão de Fiscalização de cumprimento dos termos
valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).
do Contrato, referente ao Processo Administrativo n.º 089/2019,
cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica à administração,
para apoio, orientação, organização de métodos de trabalho,
auxílio no envio de informações TCE/RJ – sigfis e sistn.
- ALEXANDER SOUZA DE OLIVEIRA, Matr.1.988
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 011/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 004/2019
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 010/2019, e
EMPENHO Nº 021/2019, com fundamento no art. 24, II da
Lei 8.666/93, para contratação da empresa JAF JUNIOR
COSULTORIA E SERVIÇOS, CNPJ Nº 29.890.921/000159, objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA
SIGFIS/TCE-RJ, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

- CLAUDIA CRISTINA CARVALHO MADEIRA, Matr.1.930
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal nº
8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a DISPENSA
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 159/2019, e EMPENHO publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nº 096/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93,
para contratação da empresa JAF JUNIOR CONSULTORIA E
Seropédica, 14 de Maio de 2019.
SERVIÇOS, CNPJ Nº 29.890.921/0001-59, objeto consiste
no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
José Celso da Costa
ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, no
Presidente
valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
PORTARIA Nº 158
Seropédica, 25 de março de 2019

Seropédica, 10 de janeiro de 2019
José Celso da Costa
- Presidente -

José Celso da Costa
- Presidente -

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 012/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 005/2019

Escorpião

RESOLVE:

RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a - ANA CAROLINA GARCIA SOARES, Matr. 1.931
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 157/2019, e
EMPENHO Nº 093/2019, com fundamento no art. 24, II da - ROBERTO BRITO BORGES DA SILVA, Matr.1.989
Lei 8.666/93, para contratação da empresa NOVA MULTI
CONTROL, CNPJ Nº 28.550.660/0001-65, objeto consiste
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM publicação, revogadas as disposições em contrário.
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA
D’ÁGUA COM ESTUDO DE POTABILIDADE DE ÁGUA, no
Seropédica, 16 de Maio de 2019.
valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).

Seropédica, 07 de janeiro de 2019

Virgem

a necessidade de regulamentar e fiscalizar os cumprimentos
dos Contratos Administrativos, ESTABELECE COMISSÃO
DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019.

RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 080/2019, e
EMPENHO Nº 067/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei
8.666/93, para contratação da empresa CHAMA GAUCHA
EXTINTORES LTDA, CNPJ Nº 31.669.377/0001-61, objeto
consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, no valor de R$ 720,00
(setecentos e vinte reais).

RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 202/2019, e
EMPENHO Nº 117/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei
8.666/93, para contratação da empresa MARCELO S SOUZA
EIRELI-ME, CNPJ Nº 27.271.646/0001-60, objeto consiste
no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PROPAGANDA INSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE 01(HUM)
MÊS, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Seropédica, 05 de abril de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SEROPÉDICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando
a necessidade de regulamentar e fiscalizar os cumprimentos
dos Contratos Administrativos, ESTABELECE COMISSÃO
DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2017.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para compor
a Comissão de Fiscalização de cumprimento dos termos do
Contrato, referente ao Processo Administrativo n.º 130/2017, cujo
objeto é a publicação de atos oficiais desta Câmara Municipal.
- LAERTE ALVES DAS CHAGAS, Matr. 1.963
- MARIA GUIOMAR DOS SANTOS ALMEIDA, Matr.1.938

Seropédica, 18 de fevereiro de 2019
José Celso da Costa
- Presidente -

José Celso da Costa
- Presidente -

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 155

Seropédica, 28 de Maio de 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SEROPÉDICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando
a necessidade de regulamentar e fiscalizar os cumprimentos
dos Contratos Administrativos, ESTABELECE COMISSÃO
DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2019.

José Celso da Costa
Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 006/2019
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 078/2019, e
EMPENHO Nº 090/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei
8.666/93, para contratação da empresa CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE - CRC / RJ, objeto consiste no
PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CONTADOR, no valor de R$
503,00 (quinhentos e três reais).
Seropédica, 20 de março de 2019
José Celso da Costa
- Presidente TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 007/2019

PORTARIA Nº 159

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SEROPÉDICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando
RESOLVE:
a necessidade de regulamentar e fiscalizar os cumprimentos
dos Contratos Administrativos, ESTABELECE COMISSÃO
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para compor DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO
a Comissão de Fiscalização de cumprimento dos termos do REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2019.
Contrato, referente ao Processo Administrativo n.º 087/2019, cujo
objeto é o fornecimento de apoio técnico operacional (sistema, RESOLVE:
insumos básicos para impressora (cartuchos e papel), rede de
microcomputadores e serviços de digitalização e internet)para a
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para
administração da câmara municipal.
compor a Comissão de Fiscalização de cumprimento dos termos

RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal - HUDSON LUIS DA GLÓRIA MORAES, Matr.1.936
nº 8.666/93, e a vista do Parecer da Procuradoria Geral, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 162/2019, e - REGIANE DO CARMO CARVALHO DA SILVA, Matr.1.939
EMPENHO Nº 091/2019, com fundamento no art. 24, II da Lei
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
8.666/93, para contratação da empresa DETRAN / RJ, objeto
consiste no PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2019, no valor publicação, revogadas as disposições em contrário.
de R$ 173,07 (cento e setenta e três reais e sete centavos).
Seropédica, 02 de Maio de 2019.

do Contrato, referente ao Processo Administrativo n.º 20/2019,
cujo objeto é a prestação de serviço continuado de Manutenção
Predial Civil, Elétrica e Hidráulica da Câmara Municipal de
Seropédica, com fornecimento de equipamentos, EPI, material
de consumo, ferramental e de mão de obra especializada.
- LUCIANA COSTA SILVA, Matr. 2.117
- ANA CAROLINA DE ALMEIDA MOTA, Matr.1.932

Seropédica, 20 de março de 2019
José Celso da Costa
- Presidente -

José Celso da Costa
Presidente

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 156

Seropédica, 31 de Maio de 2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 008/2019
RECONHEÇO E RATIFICO

com base no

Art. 26

da

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Lei Federal SEROPÉDICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando

José Celso da Costa
Presidente
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ATOS OFICIAIS

sexta-feira, 06 de setembro de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

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

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

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

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

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 938/2019
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, ADJUDICO E HOMOLOGO, o resultado da presente licitação,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 081/2019

que objetiva a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO PAR ATENDER
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO, atendendo a solicitação feita
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO no processo administrativo
938/2019, à empresa:
Empresa: J H AR CONDICIONADOS – EIRELI

CNPJ: 29.468.112/0002-34
Valor de R$ 198.999,90 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 29 de agosto de 2019
Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

Considerando a realização de cerimônia comemorativa do
Dia da Independência no Parque Municipal;
Considerando ainda a solicitação dos servidores para
acompanhar a cerimônia;
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, por seus representantes legais, Resolve e
nós promulgamos a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº 011/2019
DISPÕE SOBRE O PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica declarado facultativo o ponto na Câmara Municipal de Itaguaí no dia 06/09/2019 (sexta-feira).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 05 de setembro de 2019.
(aa) Rubem Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa
de Mello - Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres 2º Vice-Presidente; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presidente; Alexandro Valença de Paula - 1º Secretário;
Haroldo Rodrigues Jesus Neto - 2º Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

guir, a remessa dos autos à Coordenadoria de Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

para publicação, respeitado o prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei Fe-

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

deral n° 8.666/1993.
Observadas tais formalidades, remetam-se os autos à Superintendência Orçamen-

05 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 06/09/2019 – CÓD-PMBR 166.

tária e Financeira do Fundo Municipal de Saúde, para lançamento no SIGFIS, conforme art. 2°, I, da Lei Complementar Municipal n° 196, de 17 de janeiro de 2017.

DECRETO N° 4.751, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 2.254.000,00 (Dois

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho

milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil reais), para reforço das dotações consig-

PREFEITO MUNICIPAL

nadas no orçamento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal PORTARIA N.º 290/SEMAD/2004 DE 12 DE MAIO DE 2004.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

1.591 de 09 de janeiro de 2019;

legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.
DECRETA: 014, de 31.10.1997.
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.254.000,00 (Dois milhões, 								 RESOLVE:
duzentos e cinquenta e quatro mil reais), para atender à programação constante do Averbar, em ficha funcional da servidora SUELI LIBERATO DA COSTA MARINS,
Anexo I deste Decreto;

matrícula 10/06.586 ocupante do cargo de Merendeira, lotado na Secretária Muni-

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre- cipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 2.521(dois mil, quinhentos e
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, vinte e um) dias, correspondendo a 06(seis) anos, 11(onze) meses e 01(um) dia,
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
17 de março de 1964;

Social - INSS que integram o processo administrativo nº. 04/852/2004 A publicação

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
disposições em contrário.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327

Anexo I
Em R$

Republicado por ter saído com incorreção

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

GP

02.01.04.131.005.2.030

3.3.90.39.00

00

200.000,00

SEMAD

04.01.04.122.001.2.025

3.3.90.39.00

00

100.000,00

PORTARIA N.º2692 DE 30 DE AGOSTO DE 2019

SEMED

SEMED

07.01.12.361.019.1.013

3.3.90.39.00

15

240.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.016.2.039

3.3.90.30.00

00

860.000,00

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.39.00

00

100.000,00

SEMUS

SEMUS

08.01.10.302.030.1.039

4.4.90.51.00

00

300.000,00

SEMUS

SEMUS

08.01.10.302.028.2.010

3.3.90.39.00

16

450.000,00

FUNBEL

FUNBEL

11.01.04.122.001.2.002

3.1.90.94.00

00

4.000,00

ÓRGÃO

UNIDADE

GP
SEMAD

SUPLEMENTAÇÃO

gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora MARIANA DA SILVA BARBOSA,
matrícula nº 10/05.932, passando a assinar MARIANA SILVA BARBOSA DOS ANJOS, conforme contido nos autos do processo nº. 04/5681/2019. A publicação deste
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Anexo II
Em R$

Matrícula nº 82/43.327

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.1.90.11.00

00

860.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.39.00

15

240.000,00

SEMUS

SEMUS

08.01.10.302.028.2.010

3.3.90.39.00

00

300.000,00

SEMUS

SEMUS

08.01.10.303.046.2.011

3.3.90.92.00

16

450.000,00

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

FUNBEL

FUNBEL

11.01.04.122.001.2.002

3.3.90.14.00

00

4.000,00

conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova

SMO

SMO

52.01.15.451.013.2.069

3.3.90.30.00

00

400.000,00

ÓRGÃO

UNIDADE

SEMED

ANULAÇÃO

Secretário Municipal de Administração
Republicado por ter saído com incorreção
PORTARIA Nº3883/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora CRISTINA MARIA CORSINO ocupante do Cargo de Professor

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

de 1ª a 4ª Série matrícula nº 10/05.455, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/647/2017.

Omitido do Diário Oficial do dia 05 de setembro de 2019

RATIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
TRATADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/573/2019

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 a 01/07/2010

02/05/2017 a 01/08/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

Tendo em vista a Homologação da Contratação Emergencial de que trata o Processo Administrativo n° 08/573/2019, RATIFICO A DESPESA REFERENTE À CONTRA- PORTARIA Nº3884/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
TAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA HOSPITAL CENTRAL DA BAIXADA FLUMI- O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
NENSE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE PEDIATRIA conformidade com o Artigo 84º § Único da Lei Complementar nº 070/2005.
– ÁREAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, NA
RESOLVE:

FORMA DA LEI FEDERAL N° 8.080/1990, COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI

FEDERAL N° 8.666/1993, NA CONFORMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATI- Conceder a servidora VANESSA MENEZES BELA DA SILVA ocupante do Cargo de
VO N° 08/573/2019, conforme indicação orçamentária da Superintendência Orça- Agente Administrativo, da Secretaria Municipal de Governo – SEMUG, matrícula nº
mentária e Financeira do Fundo Municipal de Saúde, por meio do ELEMENTO DE 10/20.389, LICENÇA P/ MOTIVO DE AFASTAMENTO DE CONJUGÊ por período
DESPESA: 3.3.90.39.00, PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.028.2.010, FONTES indeterminado, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6379/2017. A publiDE RECURSO 016 - RECURSOS DO FNS e 00 – RECURSOS PRÓPRIOS.

cação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

Para fins de cumprimento dos arts. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993 e art. 60 da Lei
Federal n° 4.320/1964, AUTORIZO O EMPENHAMENTO DA DESPESA.

PORTARIA Nº3885/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Ao Departamento de Orçamento da Casa Civil, para emissão da competente Nota O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições lede Empenho, conforme o previsto no art. 20, X, e § 1°, II, da Lei Complementar gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido
Municipal n° 248, de 17 de julho de 2019, c/c art. 60 da Lei Federal n° 4.320/1964.
Realizado o empenho, promova-se a formalização e assinatura do contrato e, a se-

de Mudança de Nome, formulado pela Servidora ELIZABETH DA MOTTA SANTOS,

ATOS OFICIAIS

sexta-feira, 06 de setembro de 2019
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

matrícula nº 10/52.875, passando a assinar ELIZABETH DA MOTTA SANTOS CHA- ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478
VES, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6342/2019. A publicação deste de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de

Carapeba
grelhada
Ingredientes
1 carapeba limpa e sem vísceras/
Suco de 1 limão/
Sal a gosto/ 3colheres (sopa) de
azeite/ 1 folha de
alface para decorar

Modo de preparo
Tempere a carapeba com o suco
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma
grelha,
untada
com o azeite por
20 minutos.
Na metade do
tempo, vire o peixe, para grelhar
por igual.
Arrume a folha de
alface em uma
travessa e coloque
o peixe sobre ela.

Arroz de forno
Ingredientes
4 xícaras (chá) de
arroz cozido 100
gramas de queijo mussarela ralada 100 gramas de
açaí cortado em
cubos pequenos 1
cenoura ralada 2
colheres (sopa) de
salsa (ou salsinha)
picada 2 unidades
de ovo 1 xícara
(chá) de leite 1/2
copo de requeijão
1 xícara (chá) de
queijo parmesão
ralado • sal a gosto • pimenta-do-reino a gosto

ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº3886/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido rie, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/05651, a contar de
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora KARINE OLIVEIRA SOUZA SOA- 17 de junho de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/5931/2019.
RES, matrícula nº 10/54.569, passando a assinar KARINE OLIVEIRA SOUZA SOARES AMORIM, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6342/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

1 xícara (chá) de
arroz arbóreo cozido/ 1 xícara (chá)
de tucupi/ 50g de
camarões
secos/
1/4 xícara (chá) de
jambu cozido e picado

Modo de preparo
Em uma frigideira,
coloque o arroz e
acrescente o tucupi e os camarões,
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até
reduzir o volume à
metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu picado, misture
bem e sirva.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº3887/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Matrícula nº 82/43327

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora VANUSA DOS SANTOS RODRI- PORTARIA Nº3896/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
GUES, matrícula nº 10/52.800, passando a assinar VANUSA DOS SANTOS RO- Exonerar a pedido CHARLYNE SOUZA CRUZ, Professor 1ª A 4ª Série, da SecretaDRIGUES DE SOUZA, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6287/2019. ria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/44.699, a contar de 20 de agosto
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/6027/2019.
cionais.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
PORTARIA Nº3888/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Secretário Municipal de Administração

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

Matrícula nº 82/43327

gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

de Mudança de Nome, formulado pela Servidora THAIS DE OLIVEIRA DE MORAES, matrícula nº 10/53.033, passando a assinar THAIS DE OLIVEIRA DE MORAES PORTARIA Nº3897/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
ALVES, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6341/2019. A publicação Exonerar a pedido MARTA REGINA SILVA DE LIMA, Professor DE 1ª A 4ª Série, da
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/22.630 a contar de 02 de
agosto de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/5680/2019.

PORTARIA Nº3889/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-

Secretário Municipal de Administração

dido de Mudança de Nome, formulado pela Servidora SIMONE FREITAS SILVA,

Matrícula nº 82/43327

matrícula nº 10/15.7085, passando a assinar SIMONE FREITAS SILVA DE PAULA,

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

conforme contido nos autos do processo nº. 04/6340/2019. A publicação deste ato
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº3898/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
Exonerar a pedido CRISTINA ISABEL LEAL, Supervisão Escolar, da Secretaria Mu-

PORTARIA Nº3890/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le- nicipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/05.314, a contar de 01 de julho de
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/5044/2019.
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora SHIRLEI MOTTA DA SILVA, matrícula nº 10/15.720, passando a assinar SHIRLEI MOTTA DA SILVA DE SÁ, conforme

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

contido nos autos do processo nº. 04/6335/2019. A publicação deste ato visa cumprir

Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327

a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18
PORTARIA Nº3891/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe- PORTARIA Nº3899/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
dido formulado pela servidora JOCÉLIA SOUZA THOMÉ, Merendeira, matrícula nº Exonerar a pedido JOSÉ LEANDRO ALMEIDA DA SILVA, Operador de Computador,
10/07.582, para enquadrar a servidora no percentual de 5% (cinco por cento), con- da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMTC, matrícula nº 10/57.353,
forme contido nos autos do processo nº 04/1384/2013. A publicação deste ato visa a contar de 08 de julho de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº
04/5184/2019.

cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

Secretário Municipal de Administração

Matrícula nº 82/43327

Matrícula nº 82/43327

Omitido no Diário Oficial (Jornal Hora H) em 06/2013

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18
PORTARIA Nº3900/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
Exonerar a pedido EDUARDO DA COSTA RESENDES, Professor de Educação

PORTARIA Nº3892/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições Física, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/52.946,
legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 057/2002.

a contar de 08 de julho de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº
04/5182/2019.

R E S O L V E:
Conceder a CHRISTIANE GOMES DA SILVA, ocupante do Cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, matrícula

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

n.º 10/17.738, REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (cinqüenta por cento).

Secretário Municipal de Administração

Conforme o contido nos autor do processo administrativo 04/065/2017. A publicação

Matrícula nº 82/43327

deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº3893/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le- PORTARIA Nº3901/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
gais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97, Exonerar a pedido DAISY SAMPAIO DA MOTA, Professor de Língua Portuguesa,
da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/05.245, a contar de
R E S O L V E: 19 de agosto de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/6004/2019.

Arroz de tacacá
Ingredientes

R E S O L V E:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le- Exonerar a pedido VILMA SOARES DE SOUZA ALMEIDA, Professor de 1ª a 4ª Sé-

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto,
a cenoura e a salsa.
Coloque em um
refratário untado
com margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite, o requeijão, o
queijo ralado, o sal
e a pimenta.
Despeje sobre o
arroz e asse no forno, preaquecido,
a 200 °C durante
30 minutos ou até
dourar.

31/10/97,

CONCEDER LICENÇA NOJO
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODOS

ÉRICA TEIXEIRA DOS
SANTOS

04/6315/2019

10/44.894

PROFESSOR

08

26/08/19 a
02/09/19

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

funcionais.
PORTARIA Nº3902/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Exonerar a pedido JUREMA BORGES PEREIRA ALMEIDA, Professor de 1ª a 4ª

Secretário Municipal de Administração

Série, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/53.092, a

Matrícula nº 82/43327

contar de 12 de agosto de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº
04/5895/2019.

PORTARIA Nº3894/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

27/12/2006.

Secretário Municipal de Administração
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE
NOME
RENATA VIVIAN PEIXOTO
DE SOUZA DE NORONHA

PROCESSO
04/6228/2019

MAT.
10/44.475

CARGO
PROFESSOR

DIAS

PERÍODO

120

16/08/19 a
23/12/19

PORTARIA Nº3895/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD

Matrícula nº 82/43327
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18
PORTARIA Nº3903/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
Exonerar a pedido EMANUEL SILVEIRA MACHADO, Professor de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/44.809,
a contar de 08 de agosto de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº
04/5803/2019.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
Na portaria nº 3290 de 27 de agosto de 2019, publicada no Jornal Hora H de
28/08/2019, referente à Rita de Cassia Fagundes Berriel da Silva.

PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes

Onde se lê: ......a contar de 03 de junho de 2019........
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Matrícula nº 82/43327

Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
1/2 xícara
(chá)/
/1 pimenta
a gosto
de
milho
para
1 xícara de farinha
canjica/
7
xícaras
de trigo / 1 xícara
(chá)
de batidos
água/ 1/
de
ovos
de de
leitefarinha
con1lata
xícara
densado/
1
lata
de rosca / óleo
de
leite
(use
a
lata/
quente para fritar
de gleite
conden500
de polpa
de
sado
vazia
para
açaí
medir)/
1
vidro
de leite de coco
(200ml)/
xícara
Modo de 1
preparo
(chá) de açúcar/
1 canela em pau/
Corte
os da
filés
de
2 cravos
índia/
peixe
em
gurjões
e
100g de coco ralatempere-os
com
sal
do/ 1 xícara (chá)
ede
pimenta
a gosto
amendoim
sem
Disponha
a
pele torrado farinha
e tritude
trigo, os ovos e
rado
a farinha de rosca
em recipientes separados
Modo de preparo
Em seguida, passe
cada pedaço de
peixe na farinha de
Deixenos
o ovos
milhoe de
trigo,
na
molho
em
água
farinha de rosca,
de um
dia para o
nesta
ordem
outro.
Aqueça bem uma
Escorra e
frigideira
oucoloque
panela
na
panela
prescom óleo ede
frite
os
são.
pedaços até que
Adicione
as 7 xícaestejam
dourados
ras
(chá)
de água,
À parte, bata
a poltampe
e
cozinhe
pa de açaí no
liquipor 40 minutos
dedificador
até que
pois um
quecreme
pegar
forme
pressão.
Transfira a polpa
Retire apara
pressão
da
batida
o recipanelaem
e escorra
a
piente
que será
canjica.
servida ou despeje
Leve oao
fogo
em
sobre
peixe
frito
uma panela junto
com o leite condensado, o leite,
o leite de coco, o
açúcar, a canela,
FILÉcravo
DE MERLUZA
COM
o
e o coco
por
10 minutos,
BATATA
AO FORNOou
até ficar cremoso.
Coloque em taças, Ingredientes
polvilhe com
o amendoim e sirva.
8 filés de merluza
4 batatas cruas (em
rodelas, sem casca)
1 pimentão (cortado em rodelas)
2 tomates
(cortaCarapeba
dos em rodelas - as
grelhada
sementes
ficam à
preferência)
1 cebola (cortada
Ingredientes
em rodelas)
Molho de tomate
de boa qualidade
1 carapeba limOrégano
pa e sem
Azeite
paravísceras/
untar
Suco de 1 limão/
Sal a gosto/ 3coModo de
preparo de
lheres
(sopa)
azeite/ 1 folha de
alface para decoTempere
os filés à
rar
seu gosto e reserve
por 10 minutos
Unta um refratário
Modo de preparo
com azeite e faça
uma camada de
batata,
emaseguida
Tempere
caraarrume
os
filés
peba com o sobre
suco
ade
batata
limão e o sal.
Acrescente
ceGrelhe-a ema uma
bola,
o tomate,
o
grelha,
untada
pimentão,
orégano
com o azeite por
a20gosto,
regue com
minutos.
oNa
molho
de tomate
metade
do
(1/2
lata)
tempo, vire o peiCubra
com grelhar
o resxe, para
tante
das batatas
por igual.
Cubra
papel
Arrumecom
a folha
de
alumínio
e
leve
ao
alface em uma
forno
alto
até
que
travessa e coloque
as
batatas
fiquem
o peixe
sobre
ela.
macias

Leia-se: ......a contar de 05 de agosto de 2019 .......

Secretário Municipal de Administração
Na portaria nº 3418 de 29 de agosto de 2019, publicada no Jornal Hora H de

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

30/08/2019, referente à Maria Rosilene Ferreira de Mesquita.
Onde se lê: ......matrícula nº 10/05.755........

PORTARIA Nº3904/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

Leia-se: ......matrícula nº 10/15.755 .......

Exonerar a pedido ITAMARA BRANDÃO NEVES, Professor de 1ª a 4ª Série, da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/53.281, a contar de

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

09 de agosto de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/5842/2019.

Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

ERRATAS:

Secretário Municipal de Administração

NA PORTARIA Nº3837/SEMAD/2019 DE 04/09/2019, PUBLICADA EM 05/09/2019

Matrícula nº 82/43327

ONDE SE LÊ: ELIZANGELA PEREIRA BERKO;

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

LEIA-SE: ELIZANGELA PEREIRA BERKO DE ARAUJO.
ONDE SE LÊ: MARCELO JOSÉ FERNANDES MENDES;

PORTARIA Nº3905/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

LEIA-SE: MARCELA JOSÉ FERNANDES MENDES.

Exonerar a pedido PRISCILA DA SILVA PEREIRA, Professor de 1ª a 4ª Série, da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/43.580, a contar de 03 ONDE SE LÊ: VIVIAN PEREIRA DO NASCIMENTO;
de julho de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/5098/2019.
LEIA-SE VIVIAN VIEIRA DO NASCIMENTO.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

NA PORTARIA Nº3482/SEMAD/2019 DE 02/09/2019, PUBLICADA EM 03/09/2019

Secretário Municipal de Administração

ONDE SE LÊ: JÉSSIKA MARIA ZANZONI MARTINS;

Matrícula nº 82/43327

LEIA-SE: JÉSSIKA MARIA ZANZONI MARTINS DA CONCEIÇÃO.

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18
NA PORTARIA Nº3551/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, PUBLICADA EM 04/09/2019
ONDE SE LÊ: JACIARA RODRIGUES GOMES;
PORTARIA Nº3906/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

LEIA-SE: JACIARA RODRIGUES GONÇALVES.

Exonerar a pedido LEANDRO DE SOUZA PINNA, Agente da Guarda Municipal,
da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana , matrícula nº NA PORTARIA Nº3461/SEMAD/2019 DE 02/09/2019, PUBLICADA EM 03/09/2019
10/57.353, a contar de 08 de julho de 2019, conforme o contido nos autos do pro- ONDE SE LÊ: HEMILY CHAVES ROCHA;
cesso nº 04/5784/2019.

LEIA-SE: HEMILLY CHAVES ROCHA.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

NA PORTARIA Nº3569/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, PUBLICADA EM 04/09/2019

Secretário Municipal de Administração

ONDE SE LÊ: MARCELO DE MELLO ALVES HOLANDA CAVALISTI;

Matrícula nº 82/43327

LEIA-SE: MARCELO DE MELLO ALVES HOLANDA CAVALCANTI.

Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18
NA PORTARIA Nº3836/SEMAD/2019 DE 04/09/2019, PUBLICADA EM 05/09/2019
ONDE SE LÊ: PAMELA GRAÇA DE ARAUJO;
PORTARIA Nº3907/SEMAD/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

LEIA-SE: PAMELLA GRAÇA DE ARAUJO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de NA PORTARIA Nº3853/SEMAD/2019 DE 04/09/2019, PUBLICADA EM 05/09/2019
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			
ONDE SE LÊ: IGOR ALENCAR MENEZES;
			

LEIA-SE: IGO ALENCAR MENEZES.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

NA PORTARIA Nº3575/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, PUBLICADA EM 04/09/2019

DIAS

PERÍODO

ONDE SE LÊ: INGRED FERREIRA MACENA;
LEIA-SE: INGRID FERREIRA ALBINO.

CÉLIA DOS ANJOS
BARBOSA

04/6238/2019

10/15.970

PROFESSOR

15

14/08/19 a
28/08/19

ANDRESSA MARTINS TEIXEIRA

04/6223/2019

60/69.469

ESTIMULADOR MATERNO

10

16/08/19 a
25/08/19

MARCIA CRISTINA
GALVES RAMOS

04/6222/2019

10/47.789

PROFESSOR

30

19/08/19 a
17/09/19

ROBERTA GARCIA
CIMONATO RODRIGUES

04/6224/2019

10/52.944

PROFESSOR

30

21/08/19 a
19/09/19

ANNA CAROLINA
DOS SANTOS
SALGADO

04/6231/2019

10/47.841

PROFESSOR II

16

13/08/19 a
28/08/19

Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, coControladoria Geral, informações referentes ao processo TCE - RJ

ALESSANDRA
DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
MICHELI

04/6232/2019

25/65.630

ENFERMEIRA

15

07/08/19 a
21/08/19

VALQUIRIA PINTO
DUARTE

04/6227/2019

10/14.902

PROFESSOR

30

19/08/19 a
17/09/19

SANDRA BARBOSA DA SILVA

04/6210/2019

10/43.598

PROFESSOR II

30

14/08/19 a
12/09/19

VALERIA DOS
REIS BESSA

04/6278/2019

10/17.786

AUX. DE ENFERMAGEM

15

21/08/19 a
04/09/19

DIRCE ALMEIDA
MARTINS

04/6322/2019

10/15.394

PROFESSOR

10

20/08/19 a
29/08/19

ROSEMARY HENRIQUE PEQUENO
RUFINO

04/6329/2019

10/07.639

PROFESSOR II

15

24/08/19 a
07/09/19

ANTONIO CAETANO DE ARAUJO

04/6319/2019

10/14.582

PROFESSOR

30

15/08/19 A
13/09/19

FÁTIMA DA SILVA
ALVES LOUREIRO

04/6328/2019

10/25.625

MÉDICO

30

02/09/19 a
01/10/19

SDTEFANE ARAUJO GOMES

04/6327/2019

10/17.682

MÉDICO

90

28/08/19 a
25/11/19

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
COMUNICADO
munico ao Sr. Adenildo Braulino dos Santos, que encontram-se a sua disposição na
nº 8074.201-

4/2016.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS
E CONVÊNIOS- SEMOCAP.
PORTARIA N.º 021/SEMOCAP/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
REVOGA a portaria nº 038/SMO/2018 de 28/5/2019 publicada em 29/5/2019.
Com o advento do Decreto Municipal nº 4.741 de 21 de Agosto de 2019, publicado
em 22 de Agosto de 2019, fica revogada a Portaria nº 038/SMO/2018 de 28/5/2019

VIVIANE CARLOS
DA LUZ LÔBO

04/6253/2019

10/22.916

PROFESSOR II

30

19/08/19 a
17/09/19

WANDA HELENA
SOUZA DA COSTA

04/6256/2019

10/17.979

ORIENTADOR EDUC.

60

23/08/19 a
21/10/19

PATRICIA TEIXEIRA GIFFONI

04/6233/2019

10/44.484

PROFESSOR II

16

13/08/19 a
28/08/19

CLAUDIR MONTEIRO DE ARAUJO

04/6251/2019

10/20.407

AUX. AUMOXARIFADO

40

16/08/19 a
24/09/19

MARIA ELIZA
MORAES DOS
SANTOS OGG DA
CRUZ

04/6247/2019

10/44.633

PROFESSOR II

30

13/08/19 a
11/09/19

GLICIA VALERIA
DE ARAUJO
COSTA

04/6246/2019

10/55.520

PROFESSOR II

30

18/08/19 a
16/09/19

60

29/08/19 a
27/10/19

“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual referente à locação de imóveis
O Secretário de Assistência Social e Cidadania, do Município de Belford Roxo, no

JOSÉ DE BARROS
DE SANTANA
FILHO

2019.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos ,
Captação de Recursos e Convênios
Mat 60/60.494
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

04/6252/2019

10/18.568

CALCETEIRO

LÚCIA MARIA
GONÇALVES DA
CRUZ

04/6249/2019

10/14.680

PROFESSOR

15

16/08/19 a
30/08/19

ELIZABETH PEREIRA FAILDE

04/6257/2019

10/14.479

PROFESSOR

15

22/08/19 a
05/09/19

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcional.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
ERRATAS:

publicada em 29/5/2019 produzindo seus efeitos a contar de 22 de Agosto de

PORTARIA Nº 21/SEMASC/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e dá outras providências.”
uso das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor:
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR as servidoras THAMIRIS ALMEIDA DA SILVA, MATRÍCULA
60/70034 E LUANA NATAL DOS SANTOS, MATRÍCULA 60/60510, respectivamente, para ficarem responsáveis pelo acompanhamento das execuções contratuais relativas aos contratos de locação de imóveis celebrados pelo Município de Belford
Roxo, na condição de locatário, representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para atendimento das necessidades do Departamento
de Proteção Social Especial, em conformidade com o que dispõe o artigo 67 da Lei
Federal 8.666/93.

quartA-FEIRA,
de
MARÇO dede
2019
sexta-feira,
0613
de
setembro
2019

ATOS OFICIAIS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
CONTRATADA: DITA CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA-ME.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Joelho de porco na
cerveja
Ingredientes

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 001/
SEMELT/2015, RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MODER-

PORTARIA Nº 22/SEMASC/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual referente à locação de imóveis NIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, SITUADA NA RUA LECÍLIO, S/N°, NOVA PIAM,
à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e dá outras providências.” BELFORD ROXO/RJ.
O Secretário de Assistência Social e Cidadania, do Município de Belford Roxo, no PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.

uso das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor:

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

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
RESOLVE: DATA DE ASSINATURA: 29 de agosto de 2019.
Art. 1º - DESIGNAR as servidoras ROSANE SILVA GONÇALVES, MATRÍCULA
80/43372 E MICHELE SANTOS MARINHO, MATRÍCULA 60/61228, respectivamen-

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES

te, para ficarem responsáveis pelo acompanhamento das execuções contratuais re-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

lativas aos contratos de locação de imóveis celebrados pelo Município de Belford
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Roxo, na condição de locatário, representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para atendimento das necessidades do Departamento
de Proteção Social Básica, em conformidade com o que dispõe o artigo 67 da Lei

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/EMERGENCIAL/SEMUS/2019

Federal 8.666/93.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Processo Administrativo

08/573/2019

Número do
Contrato

001/EMERGENCIAL/SEMUS/2019

Matrícula n.º 82/41842

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO - SEMAD
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Objeto

PROCESSO N°: 04.003551/2018.
TERMO N°: 001.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LOPESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Partes e
Números dos
Contratos

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO,
REMARCAÇÃO, ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES PARA ATENDER À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Fundamentação
Legal

Lei Federal n° 8.080/1990; Arts. 24, IV; 25, caput, e 57, II, da Lei Federal n°
8.666/1993.
Conforme Cláusula Quinta do Contrato, “A remuneração/pagamento da CONTRATADA será realizado em conformidade com a produtividade detalhada na síntese
mensal de valores emitida pelo Sistema DATASUS, devidamente verificada e aprovada pela fiscalização do contrato, equivalente às atividades descritas na CLÁUSULA PRIMEIRA, conforme processo administrativo n° 08/868/2018, cumprindo destacar que os valores de cada procedimento estão previamente estabelecidos pela
Tabela SIGTAP do Ministério da Saúde, sendo o valor mensal do serviço variável de
acordo com a demanda existente no MUNICÍPIO, seja ela de caráter administrativo
ou judicial, conforme o caso.”

PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de 2019.

Parágrafo Primeiro. A remuneração de que trata o presente contrato é composta
pelas quantidades e valores unitários discriminados na Ficha de Programação Orçamentária/FPO, respeitando os tetos fixados na Tabela SIGTAP do Ministério da
Saúde.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

Da Remuneração Contratual

Dotação Orçamentária

Onde se lê na CLÁUSULA SEGUNDA do TERMO ADITIVO Nº 001:

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.028.2.010
FONTES DE RECURSO: 016 - RECURSOS DO FNS
e 00 – RECURSOS PRÓPRIOS.

ÇÃO EIRELI.
DA CORREÇÃO:

Parágrafo Segundo. Consideram-se incluídos nos valores a serem recebidos pela
CONTRATADA todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos sociais e
financeiros e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto contratual.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00		

CONTRATADA: PORTLAN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMÉRCIO E LOCAOBJETO: a correção da CLAÚSULA SEGUNDA do TERMO ADITIVO Nº 001.

Contratada: HOSPITAL CENTRAL DA BAIXADA FLUMINENSE.

Prazo

reais e cinquenta centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53.000006/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SÁUDE.

O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
assinatura, observadas as formalidades quanto à emissão da ORDEM DE INÍCIO
a ser exarada pelo Secretário Municipal de Saúde, condicionados tais atos à publicação nos atos oficiais do Município, na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei
Federal n° 8.666/1993.

VALOR ACRESCIDO: R$ 49.328,50 (quarenta e nove mil, trezentos e vinte e oito

TERMO DE APOSTILAMENTO

O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE,
DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA FORMA EMERGENCIAL, CONFORME ART. 24, IV, DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993,
PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM VISTA À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE PEDIATRIA NAS ÁREAS AMBULATORIAL E
HOSPITALAR, OBSERVADA A LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS DA TABELA
SIGTAP/SUS, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 8.080/1990 E CONFORME RELAÇÃO DETALHADA CONSTANTE DO ANEXO AO PRESENTE CONTRATO (FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FPO), DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/573/2019.

Observações

As atividades serão executadas fielmente aos procedimentos e valores previamente estabelecidos pela Tabela SIGTAP/SUS, que são regulados pelo Ministério da
Saúde.

Data das assinaturas

05/Setembro/2019.

“2.1. Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por
mais 12 (meses), a contar de 03/05/2018.

FLÁVIO VIEIRA DA SILVA

LEIA-SE: “2.1. Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do

Secretário Municipal de Saúde

contrato por mais 12 (meses), a contar de 03/05/2019.
B. Onde se lê CONTRATO N° 53.00004/2017.
LEIA-SE: CONTRATO N° 53.00004/2018.
DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL N° 01/EMERGENCIAL/SEMUS/2019,
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/573/2019

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Com base nas manifestações do Departamento Jurídico do Fundo Municipal de
Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e da Controladoria Geral do Município,

SecretAriA Especial de Projetos Especiais – Secretaria Munici-

HOMOLOGO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS

pal da Casa Civil,

DE PEDIATRIA – AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM CONSONANCIA LEI

Sopa de espinafre

EXTRATO DE CONTRATO

FEDERAL N° 8.080/1990, COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL N°
8.666/1993, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/573/2019,

Ingredientes

PROCESSO: 02.0137/2017, apenso 02.000149/2017.

em favor da empresa HOSPITAL CENTRAL DA BAIXADA FLUMINENSE – CNPJ

CONTRATO N°: 001/SEPE-CC/2019.

32.103.218/0001-68

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

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

CONTRATADA: PENTÁGONO 2011 CONSTRUÇÕES EIRELLI.

FLÁVIO VIEIRA DA SILVA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA SITUADA NA RUA JOSÉ SABOIA –

Secretário Municipal de Saúde

BAIRRO SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA TAYLOR COM A RUA TAQUARAL – Bairro Xavante – Belford Roxo/
RJ.
VALOR: R$ 2.529.969,48, (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
PRAZO: 540 (quinhentos e quarenta) dias, e começará a fluir a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao da emissão da OS, (Ordem de Serviço).
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.030.1001, 1.12.361.019.1013

PORTARIA Nº_221/GDP/PREVIDE/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.

Considerando o parecer que consta no processo nº 427/2019,

NOTA DE EMPENHO: 149/2019 e 322/2019.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municí-

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

pio de Belford Roxo/RJ - PREVIDE, no uso de suas atribuições legais,

DATA DE ASSINATURA: 25/07/2019.

Modo de preparo

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

RESOLVE:
Cancelar a Pensão por Morte concedida a VALÉRIA RAMOS MACHADO SOARES,

MERHI DAYCHOUM

concedida em seu favor na condição de cônjuge do servidor NEREU CARDOSO

Secretário Especial de Projetos Especiais – Secretaria Munici-

SOARES, matrícula nº 10.5306, pela Portaria nº 1.409 de 04 de outubro de 2012 e

pal da Casa Civil,

Processo PMBR nº 04/003896/2011; com amparo nas letras “a” e “b” do inciso XVI
art. 37 c/c §6º do art. 40 todos da Constituição da República, conforme contido nos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

autos do processo administrativo PREVIDE nº 427/2019. Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
PROCESSO N°: 27.000044/2014.

Diretor – Presidente

TERMO N°: 009.

Matrícula: 60/362.17

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
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esporte

sexta-feira, 06 de setembro de 2019

série b1

Em jogo equilibrado, Artsul e Duque
de Caxias empatam no Nivaldão
Jaime pega pênalti e o Tricolor segue no G2 da Taça Corcovado

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Duque de Caxias
empatou
em 0 a 0 com
o Artsul, ontem, no Estádio Nivaldo Pereira,
em Austin e segue na
zona de classificação às
semifinais da Taça Corcovado. Com Jaime defendendo o seu segundo
pênalti no Carioca da Série B1 e muita ventania
durante o jogo, o Tricolor da Baixada empatou
sem gols e garantiu mais
um confronto de invencibilidade. Até agora,
são 11 no total. Na classificação do Grupo B, o
Duque está na segunda
posição com 12 pontos.
A primeira etapa começou com o time da
casa partindo para cima.
O mando de campo e o
vento a favor, fez o adversário pressionar nas
jogadas pelo alto, principalmente nos escanteios.
Já o Duque de Caxias

buscava ter a posse de
bola e equilibrar com a
bola no chão. Um minuto
após a parada técnica, aos
21 minutos, o juiz assinalou pênalti para o Artsul.
Na cobrança, Jaime voou
no canto direito para pegar a batida, salvando a
meta tricolor.
Após a defesa, o arqueiro do Duque acabou se
contundindo e o reserva
Victor Hugo, que entrou
muito bem, foi para o
jogo com responsabilidade. Nos minutos finais, a
equipe do Artsul tentou
pressionar, insistindo nas
bolas aéreas por meio dos
escanteios, 12 só na primeira etapa, mas o Duque de Caxias conseguiu
marcar bem e segurar o
resultado até a parada do
intervalo.
No segundo tempo, o
equilíbrio foi a marca,
logo de início, embora o
Duque tivesse mais posse de bola e buscasse o
gol de abertura no placar nos cruzamentos para
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Os tricolores bem que lutaram, criaram oportunidades, mas a bola teimou em não entrar
Léo Guerreiro e Loran,
além de usar a velocidade de Felipe Araújo. Nos
contra-ataques, o Artsul
seguia sendo perigoso,
principalmente nas jogadas pelo lado direito. Aos

25 minutos, Felipe Araújo fez boa jogada pelo
lado direito, cortou para
o meio e da entrada da
área bateu bonito, obrigando o goleiro a realizar grande defesa. Com

boa marcação dos dois
lados e as defesas se sobressaindo, os times até
tentaram no final, mas o
placar seguiu no 0 a 0 até
o fim.
O Duque de Caxias se

prepara para enfrentar
o São Gonçalo neste
sábado (7), às 15h, no
Estádio Marrentão, em
Xerém. (Fonte: Sidney
Araujo / Site Oficial /
DCFC)

Feliz aniversário, Marilda!
Mãe
Posso tentar
fazer tudo para
retribuir o que
você fez por mim,
mas sei que nunca vou conseguir
nem chegar perto, então queria
deixar registrado
todo o amor que
sinto por você.

De sua filha
Luciene

