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Policiais militares entraram na comu-
nidade da Zona oeste do Rio e foram 
recebidos a bala. Bandido com torno-
zeleira eletrônica foi pro saco. Compar-
sas aproveitaram para fugir pela mata. 
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Unidos da Ponte confirma 
leandro santos como 
intérprete na sapucaí 
no próximo ano
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Esta quinta (12) é dia de abraçar 
e desejar tudo de bom ao jornalista 
Élcio Braga, do infoglobo, aniver-
sariante do dia. Morador da capital, 
Élcio deu seus primeiros passos 
profissionais na Baixada e hoje é 
uma referência no jornalismo inves-
tigativo e de imagem. Parabéns, Él-
cio Braga! aquele abraço, Fera!!! 

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!

os wilson, Batista, Moreira e Das neves, são samba
divulgação

Três bons moti-
vos tem o cantor e 
compositor Rober-
to Menescal para 
voltar ao palco do 
imperator – Centro 
Cultural João No-
gueira, no Méier, 
amanhã, sexta (13), 
às 19h. um deles é 
celebrar os 30 anos 
de parceria com a 
cantora Cris de-
lanno. o segundo 
é festejar o próprio 
sucesso da bossa 
nova; e o tercei-
ro, fazer uma ho-
menagem especial 
ao saudoso Emílio 
Santiago. E, como 
cada motivo tem 
a ver com o outro, 
Menescal achou 
que era boa ideia 
juntar tudo nessa 
volta ao imperator 
depois de três anos 
sem se apresentar 
na casa.

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Grupo Galo preto e João Cavalcanti homenageiam três grandes nomes da música

leandro santos assume o carro de som da unidos da Ponte
a azul e Branca 

de São João de Me-
riti já tem uma nova 
voz. leandro Santos 
assume o posto como 
novo intérprete da es-
cola para o Carnaval 
2020. a contratação 
marca o retorno do 
cantor como principal 
na Marques de Sapu-
caí.

Pé quente, leandro 
subiu para o grupo 
Especial com a Es-
tácio de Sá em 2015, 
Paraíso do Tuiuti em 
2016, além de ter pas-
sagens pelo império 
da Praça Seca, unidos 
de Bangu, Sossego e 
Tradição, onde tam-
bém seguirá como 
principal na intenden-
te Magalhães.

“Recebi o convite 
da diretoria e fiquei 
muito feliz em estar 
nos planos da agre-
miação para o próxi-

mo carnaval. 2020 mar-
ca a minha volta como 
oficial na Sapucaí. Darei 
o meu melhor no proje-
to da escola. vamos em 
busca de alcançar vitó-

rias”, revelou leandro.
leandro gravou o 

samba-enredo da unidos 
da Ponte ontem, quarta-
-feira (11). a apresenta-
ção oficial acontece na 

próxima feijoada da 
agremiação, que será 
no dia 22 deste setem-
bro, durante a final do 
Concurso Musa da 
Comunidade.

divulgação

Ho m e n a g e m 
a três cra-
ques do nos-

so samba é a atra-
ção do Teatro Rival 
Petrobras hoje. o 
show do galo Pre-
to, grupo de samba 
e choro com 45 anos 
de trajetória, e João 
Cavalcanti, 19 anos 
de música, reveren-
ciam três dos maio-
res sambistas da his-
tória. Eles tinham 
em comum, além do 
nome Wilson, um 
imenso talento que 
os levou a compor 
alguns dos maiores 
sucessos da histó-
ria do nosso sam-
ba: Wilson Batista, 
Wilson das Neves e 
Wilson Moreira.

o repertório re-
cheado de sambas 
da mais alta qualida-
de fará o público se 
emocionar e cantar 
com eles. de Wilson 
das Neves, estão no 
roteiro “o samba é 
meu dom”, “gran-
de hotel” e “Samba 
para o João” (parce-

rias com Chico Buar-
que), “imperial”(com 
aldir Blanc) e “o 
dia em que o mor-
ro descer e não for 
carnaval”(com Pau-
lo César Pinheiro). 
de Wilson Batista 
e parceiros: “lenço 
no pescoço” e “olo-
an” (ambas só de 
W.B.), ”acertei no 

milhar”(com geral-
do Pereira), “Boca de 
siri”(com g. Coelho) , 
“oh, Seu oscar”(com 
ataulfo alves) e 
“largo da lapa”(com 
Marino Pinto). E 
de Wilson Moreira: 
“Senhora liberda-
de”, “Candonguei-
ro”, “Sandália ama-
rela” e “Morrendo 

de saudade” (todas 
de W.M. com Nei 
lopes) e “Não tem 
v e n e n o ” ( p a r c e r i a 
com Candeia).

o Teatro Rival Pe-
trobras fica na Rua 
Álvaro alvim, 33/37 
- Centro/Cinelân-
dia - Rio de Janeiro. 
informações: (21) 
2240-9796.

Corno via o Brasil jogar e 
Ricardão aproveitou...

aproveitando que o corno estava ligado no jogo do Bra-
sil contra o Peru na madrugada de ontem, na casa de um 
amigo morador do Pombal Chifre de ouro, em Nova igua-
çu, Flor mandou zap ao Ricardão. “vem logo mô! Temos 
uma horinha pra fazer aquele bate-virilha gostoso”. Claro 
que o gostosão da boazuda chegou correndo.

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

...para meter o Glu-Glu na Flor de liz
Enquanto a Seleção Brasileira de futebol penava para 

não perder de muito no amistoso frente ao Peru, Ricardão 
metia o glu-glu sem impedimento e marcava um gol atrás 
do outro no gramado de algodão da Flor de liz. Extasiados 
e excitados por saber que o chifrudo não estava longe, Ri-
cardo e Flor deitaram e rolaram, literalmente, durante os 90 
minutos de partida da seleção.

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

na saída, corno e Ricardão se cruzaram
“até a próxima, Mozão”, disse Flor. “até, minha deusa”, 

se despediu o Ricardão, que ainda cruzou com o cornão en-
quanto descia a escada do ‘Prédio 69’, eleito como o reduto 
maior dos galhos no Chifre de ouro. 

Quando entrou no quarto, adolfo encontrou a amada en-
rolada nas cobertas e dormindo o sono dos justos.

o teatro Firjan SESi Ca-
xias recebe nesta sexta-fei-
ra, 13, o show “Maria em 
mim”, da cantora Marcela 
Rodrigues (foto). Na apre-
sentação, a artista vai inter-
pretar os clássicos de Ma-
ria Bethânia. o espetáculo 
acontece a partir das 20h. 
“Cantar Maria é cantar toda 
a música popular brasileira 
com sua origem e sua força 
em cada nota retirada de um 
instrumento, com o pulsar 
do coração de seu músico”, 
reflete a artista. O Teatro 
Firjan SESI Caxias fica na 
Rua arthur Neiva, 100.

“Deixa Fluir!”. Cantor foi considerado ‘pé quente’ por onde passou

Marcela canta
Maria Bethânia
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Moro manda apurar conflitos de interesses 
GERAL

Ministro da Justiça determina à PF que investigue ‘aparente inclusão 
fraudulenta’ de nome de deputado do PSL em investigação no RJ
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Projeto Buzum terá participação de 700 alunos em Belford Roxo

Coleta responsável de pneus em são João de Meriti

divulgação

divulgação

O deputado federal hélio Lopes e o presidente Jair Bolsonaro 
durante viagem a argentina em julho deste ano

O projeto Buzum é um viagem cultural com espetáculo temático que aborda diversos temas

O recolhimento é feito nas borracharias e oficinas da cidade

o projeto Buzum, uma 
iniciativa do instituto CCR, 
estará hoje e amanhã na 
Praça de Heliópolis, das 
9h às 16h30, em Belford 
Roxo, para alegrar 700 alu-
nos da educação infantil e 
do 1º ao 5º ano de escola-
ridade. o Buzum é uma 
viagem cultural com espe-
táculo temático que aborda 
diversos temas como con-
ceitos de cidadania e cons-
cientização sobre o meio 
ambiente. Este ano o tema 
será Curumin Mani: “a ori-
gem da Mandioca”.

o Buzum - que é reali-
zado dentro de um ônibus 
adaptado - é uma mistura 
de teatro de sombras (as 
imagens produzidas pelos  
bonecos podem ter diver-
sas formas e efeitos) com 
acessórios, trilha sonora e 
elenco de qualidade. o es-
petáculo apresenta temática 
enriquecedora que pode ter 

a suspeita de que 
o nome do depu-
tado Hélio Ne-

gão (PSl-RJ), aliado do 
presidente Jair Bolsona-
ro, tenha sido incluído 
de forma fraudulenta 
num inquérito do Rio 
de Janeiro, será investi-
gada pela Polícia Fede-
ral por determinação do 
ministro Sérgio Moro, 
da Justiça. o objetivo de 
colocar o governo fede-
ral contra a superinten-
dência da corporação no 
estado.
No mês passado, a su-
perintendência da PF 
do Rio esteve no cen-
tro de um embate com 
Bolsonaro, quando o 
presidente anunciou que 
substituiria o chefe do 

órgão, Ricardo Saadi, 
por problemas de pro-
dutividade. a PF divul-
gou reagiu e disse em 
nota que a substituição 
não tinha relação com a 
produtividade de Saadi, 
e anunciou que o posto 
seria assumido por Car-
los Henrique oliveira 
Sousa, de Pernambuco.

 ‘Quem manDa 
sOu eu”

Bolsonaro reagiu ao 
nome de Sousa e afir-
mou que seria alexan-
dre Silva Saraiva, de 
Manaus, quem assumi-
ria o cargo. E foi cate-
górico: “Quem manda 
sou eu”. após mal-estar, 
o presidente voltou atrás 
e disse que “tanto faz” 
quem seria escolhido, 
mas depois ameaçou 
trocar o diretor-geral da 

Polícia Federal, Maurí-
cio valeixo – indicado 
por Sergio Moro, com 
quem trabalhou durante 
anos na operação lava 
Jato.
a exoneração de Saadi 
foi publicada no diário 
Oficial da União em 30 
de agosto. a nomeação 
de Sousa, ainda não. 
valeixo permanece no 
cargo, mas, segundo o 
blog da andréia Sadi, lí-
deres de vários partidos 
alinhados a Bolsonaro 
acreditam numa substi-
tuição no curto prazo.
Na última segunda-
-feira, uma reportagem 
do jornal ‘Folha de 
S.Paulo” informou que 
o nome de Hélio Negão, 
que desde a eleição apa-
rece junto a Bolsonaro 
em eventos públicos, te-
ria sido incluído em um 

a Prefeitura de São 
João de Meriti, por 
meio da Secretaria de 
obras, promove dia-
riamente o serviço de 
coleta e destinação de 
pneus que não servem 
mais para uso. o reco-
lhimento é feito com 
um veículo que passa 
nas borracharias e ofi-
cinas da cidade.

de acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
obras, o processo de 
reciclagem dos pneus 
é fundamental para 
ajudar na preserva-
ção do meio ambiente 
pois, além de eliminar 
possíveis criadouros 
do mosquito aedes 
aegypti, transmissor 
de doenças como a 

dengue, zika e chikun-
gunya, o pneu pode ser 
transformado em ma-
téria secundária e reu-
tilizado na composição 
de asfalto, construção 
civil, indústrias de bol-
sas e sapatos, entre ou-
tros.

após a ação de re-
colhimento, inicia-se 
o processo de tritura-
ção das carcaças em 
um moinho que os 
transforma em peque-
nos pedaços para, em 
seguida, serem trans-
portadas aos fornos de 
cimento, onde serão 
utilizadas como com-
posição de biomassa.  

São João de Meri-
ti recolheu de janeiro 
a julho deste ano, de 

acordo com dados da 
Secretaria Municipal 
de obras, um total de 
48.100 pneus. Cada 
unidade contém uma 
quantidade de ener-
gia que significa uma 
grande contribuição do 
município para a me-
lhoria da qualidade do 
ambiente.

os moradores tam-
bém podem ajudar. o 
agendamento da coleta 
de pneus é feito através 
do telefone 2751-1742, 
de segunda a sexta, das 
8h ás 17h. o contato 
também pode ser utili-
zado para denúncias de 
descarte irregular em 
via públicas, para que 
a prefeitura possa rea-
lizar o recolhimento.

inquérito que trata de 
uma pessoa que usa o 
mesmo apelido do par-
lamentar, e que já mor-
reu.

DesGaste COmO 
estratéGia

ainda de acordo com 
a Folha, a avaliação da 
cúpula da PF é que a in-

clusão ocorreu para des-
gastar Saadi. Por conta 
da reportagem, o mi-
nistro da Justiça, Ser-
gio Moro, determinou 
ao diretor-geral da PF 
em Exercício, disney 
Rossetti, que apurasse 
a suposta inclusão do 
nome de Hélio Negão 
em um inquérito “com 

o aparente intuito de 
manipular o governo 
Federal contra a Supe-
rintendência da Polí-
cia Federal no Rio de 
Janeiro, determino a 
imediata apuração dos 
fatos no âmbito admi-
nistrativo e criminal, 
com a identificação dos 
responsáveis.”

continuidade na escola por 
meio do trabalho com o 
material pedagógico entre-
gue aos alunos e professo-
res após o espetáculo.  

durante os dois dias, 700 
alunos da rede municipal 
de Belford Roxo partici-
parão das atividades cultu-
rais, em sete horários, com 
40 minutos de duração 
cada. “É uma oportunidade 
para os estudantes partici-
parem de atividades que 
mostram a importância da 
união de todos para termos 
um mundo melhor e frater-
no”, destacou o secretário 
de Educação, denis Mace-
do.

as escolas municipais 
que participarão desta edi-
ção do Buzum são: Álva-
ro lisboa Braga, Pastor 
Rubens de Castro, Miguel 
angelo leone, São Fran-
cisco de assis e imaculada 
Conceição.
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Idosos mostram disposição em polos de atividades físicas. Quatro unidades 
estão em funcionamento e atendem quase 150 pessoas diariamente

na melhor idade com qualidade de vida 

Quem imagina 
um idoso, em 
pleno século 

XXi, sentado fazen-
do crochê ou jogando 
dominó para passar o 
tempo? Se você é um 
destes, vai se surpre-
ender com a disposição 
dos alunos que partici-
pam dos três polos de 
atividades físicas ao 
ar livre para a terceira 
idade de Queimados. a 
Prefeitura tem ofereci-
do gratuitamente para 
pessoas com mais de 55 
anos aulas de ginástica 
e hidroginástica, que 
contam com a presen-

CiCC na Baixada i
Centro integrado de Co-

mando e Controle da Baixa-
da Fluminense (CiCC-BF) 
poderá ser implementado 
pelo Poder Executivo. a 
proposta é dos deputados 
andré Ceciliano (PT), 
danniel librelon (PRB), 
Márcio Canella (MdB) e 
Rosenverg Reis (MdB). 

o Brasil registrou 1.439.471 casos de den-
gue até 24 de agosto deste ano, número que 
representa um aumento de sete vezes em re-
lação ao verificado no mesmo período do ano 
passado, de acordo com dados do Ministério 
da Saúde. 

o Ministério da Educação anunciou o des-
bloqueio de 3.182 bolsas de pós-graduação 
dos cursos mais bem avaliados pela Coorde-
nação de aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior. (Capes). Será R$ 22,4 milhões 
no orçamento 2019.

integração iii
Segundo o projeto de 

lei 1.165/19, o CiCC-BF 
deverá integrar os órgãos 
municipais, estaduais e fe-
derais necessários ao bom 
funcionamento da segu-
rança e da ordem pública, 
como polícias militar, ci-
vil e federal, bombeiros e 
guardas municipais.

aprovado em segunda discussão, ontem, pela assembleia 
legislativa do RJ, o projeto de lei 4.347/18, do deputado 
gustavo Tutuca (MdB), determina que casos de desapare-
cimento de crianças, adolescentes e jovens com deficiência, 
devidamente registrados nas delegacias de Polícia Civil do 
Estado do Rio, devem ser comunicados à Fundação para a 
infância e adolescência (Fia), ao Programa SoS Crianças 
Desaparecidas, e ao Programa de Localização de Identifica-
ção de desaparecidos (Plid) do Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ). o texto seguirá para o gover-
nador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancionar 
ou vetar.

Casos de desaparecidos no RJ

Discussão única ii
a norma foi aprovada, 

em discussão única, pela 
assembleia legislativa do 
Estado do Rio de Janei-
ro (alerj), ontem. o texto 
seguirá para o governador 
Wilson Witzel, que tem até 
15 dias úteis para sancionar 
ou vetar.

Mais segurança iV
Também deverão com-

por o CiCC-BF compa-
nhias de tráfego. Na justifi-
cativa do texto, os autores 
afirmam que a Baixada Flu-
minense, com seus 13 mu-
nicípios, conta com apenas 
quatro batalhões da Polícia 
Militar e oito delegacias.

a 13ª edição do anuário 
Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado ontem, 
mostra que em 2018, 343 
policiais civis e militares 
foram assassinados, 75% 
dos casos ocorreram quan-
do estavam fora de serviço 

e não durante operações de 
combate à criminalidade.

a violência a que os 
policiais estão permanen-
temente expostos tem efei-
tos psicológicos graves. 
Em 2018, 104 policiais 
cometeram suicídio – nú-

mero maior do que o de 
policias mortos durante o 
horário de trabalho (87 ca-
sos) em confronto com o 
crime. “No senso comum, 
o grande temor é o risco 
da violência praticada por 
terceiros, mas na verdade o 

suicídio está atingido gra-
vemente os policiais e não 
está sendo discutido e en-
frentado de forma global”, 
aponta Cristina Neme, pes-
quisadora do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
que edita o anuário.

anuário negro da violência contra policiais

                                   divulgação 

dIReto ao Ponto

 divulgação/PMQ

Quem anda pela Rua 
Mário de araújo encontra 
obstáculos formados pelos 
veículos estacionados no es-
paço reservado a pedestres. 
E para piorar o problema, o 
lixo e a iluminação precá-
ria causam aborrecimento e 
medo. Comerciantes da re-
gião já solicitaram à Prefei-
tura que intensifique a fisca-
lização na região, inclusive 
com aplicação de multa para 
quem comete o desrespeito 
de atrapalhar o vai e vem de 
pedestres.

nos bairros

Carros obstruem passagem de pedestres em nilópolis 
horahmunicipios@gmail.com Dorian deixa ao 

menos 50 mortos 
BaHaMaS - o fu-

racão dorian destruiu 
casas e danificou a in-
fraestrutura nas ilhas 
Ábaco, uma das áre-
as mais afetadas nas 
Bahamas. as autori-
dades ainda não têm 
total dimensão dos 
estragos.

o furacão atingiu 
a região por dois dias 
na semana passada. 
de acordo com a  po-
lícia local, ao menos 
50 mortes foram con-

 REPRodução/FaCEBook 

ça de um profissional 
de Educação Física, 
em diversos bairros do 
município.

a atividade física re-
gular melhora signifi-
cativamente a qualida-
de de vida dos idosos. 
E para garantir isso, a 
cidade tem investido 
firmemente em espa-
ços como esses que vi-
sam melhorar o condi-
cionamento físico. ao 
todo, mais de 140 ido-
sos estão matriculados 
em equipamentos lo-
calizados nos bairros: 
Inconfidência, Praça 
da Bíblia e Jardim da 
Fonte. Em breve, a Se-
cretaria Municipal da 
Terceira idade irá re-

MUNDO

alunos participam dos três polos de atividades físicas ao ar livre para a 3ª idade 

firmadas. Uma equipe 
da NHk chegou à ilha 
grande Ábaco na última 
terça-feira. o local, em 
particular, sofreu gran-
des danos. Casas foram 
completamente destruí-
das e os escombros se es-
palham por uma grande 
área.

Em um porto da ilha, 
mais de 250 moradores 
estavam subindo em um 
barco para buscar abrigo 
na capital, Nassau. Fon-
te: agênciia Brasil 

Criança Feliz faz a 
diferença em Magé
implantado pela Secre-

taria de assistência Social 
e direitos Humanos, o pro-
grama Criança Feliz está 
funcionando desde julho 
no município de Magé. o 
projeto, que foi criado pelo 
governo federal, tem por fi-
nalidade o acompanhamen-

to das famílias e estimular o 
desenvolvimento das crian-
ças em situação de risco ou 
vulnerabilidade social no 
período da primeira infân-
cia. a atenção do Criança 
Feliz já faz a diferença na 
vidinha de aylla, de um ano 
e três meses.

ativar os polos da Pra-
ça dos Eucaliptos, dos 
bairros dona Branca e 
no Fanchem.

além desses espaços, 
o município conta com 
o Centro de Esporte e 
lazer da Terceira ida-
de, que oferece uma 
série de atividades fí-
sicas gratuitas, como 
Hidroginástica com pis-
cina aquecida, Pilates, 
Musculação, Fitdan-
ce, Fitball, artesanato, 
dança de Salão e Step, 
além de palestras sobre 
saúde dos idosos, cur-
sos, exibições de filmes 
e passeios em grupo. 
o equipamento atende 
cerca de dois mil alunos 
mensalmente.
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Queimados sedia etapa de 
basquete dos Jogos da Baixada 
Competição acontece no Ginásio Metodista a partir das 9h com entrada franca

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 THiago louREiRo / PMQ

Jesus e Deus comandam treino 
do Flamengo no ninho do urubu técnico oswaldo de oliveira 

analisa revés tricolor em sP

 a preparação cuidadosa começou na academia 
e visa o jogo contra o vice-líder santos no maraca

Os atletas da Vila Olímpica Barnabé dos santos se preparam para chegar ao Ouro e ao pódio número 1

RaFaEl RiBEiRo/vaSCo

o técnico Jor-
ge Jesus apro-
veitou a manhã 
de sol de ontem 
para realizar mais 
um trabalho com 
a equipe rubro-
-negra no Ninho 
do urubu. os jo-
gadores iniciaram 
o treinamento na 
academia sob o 
comando dos pre-
paradores físicos 
Mario Monteiro e 
Marcio Sampaio e 
logo em sequên-
cia foram ao cam-
po 1 e 2 em exer-
cícios separados 
e conduzidos pelo 
treinador e pelo 
auxiliar João de 
deus.

o treinador rea-
lizou mais um tra-
balho tático com 
a equipe visando 
a preparação para 
o jogo contra o 
Santos, que acon-
tece sábado (14), 
no Maracanã. o 
elenco retornará 
ao Ninho na tarde 
de hoje.

Na corrida pelas 
primeiras coloca-
ções do Brasilei-
rão da Série a, o 
time da gávea li-
dera com 39 pon-
tos ganhos, con-
tra 37 do Santos; 
Palmeiras (36); 
Corinthians (32) 
e São Paulo, 31 
pontos ganhos. 

o técnico oswal-
do de oliveira ana-
lisou a derrota do 
Fluminense para o 
Palmeiras por 3 a 0 
no allianz Parque, 
na noite da última 
terça-feira (10), 
pela 16ª rodada do 
Campeonato Bra-
sileiro. Confira os 
principais pontos 
da coletiva de im-
prensa.

aVaLiaÇÃO
Nós temos que 

escalar o que te-
mos de melhor. No 
jogo passado fun-
cionou muito bem. 
Hoje, criamos vá-
rias oportunidades 
de gol e se tivesse 
feito o gol no mo-
mento oportuno, 
inclusive tivemos 
duas grandes opor-
tunidades quando 
estava 1 a 0, o jogo 
teria tido outra fi-
gura. Perdendo o 
jogo, a gente tinha 
que arriscar e aca-
bamos cedendo a 
chance para o Pal-
meiras no contra-
-ataque.

resuLtaDO
E v e n t u a l m e n t e 

hoje, ficou por in-
terferência direta 
do adversário, mas 

 treinador avaliou desempenho e os 3 a 0 do time diante do palmeiras

luCaS MERçoN/ FFC

o fim de semana pro-
mete ser de muitas 
emoções e disputas 

acirradas em Queimados. 
isso porque a cidade sedia-
rá, no sábado (14) e domin-
go (15), as partidas de bas-
quete masculino e feminino 
(sub-14 e sub-17) dos Jogos 
da Baixada. Com entra-
da franca, as competições 
acontecem no ginásio Mu-
nicipal Metodista (av. vere-
ador Marinho Hemetério de 
oliveira, s/nº, Pacaembu), a 
partir das 9h. Com previsão 
de arquibancadas lotadas, 
a equipe queimadense, que 
ocupa a 3ª colocação geral 
do torneio, pretende alcan-
çar o lugar mais alto do pó-
dio na modalidade.

Munidos de foco e mui-
ta determinação, os atletas 
da vila olímpica Barnabé 
dos Santos estão intensifi-
cando os treinamentos, que 
acontecem três vezes por 
semana. Segundo a comis-
são técnica da modalidade, 
o trabalho de base para as 
competições será o diferen-

cial.
E quem está otimista para 

a competição é o treinador 
Bruno Space. após os times 
masculinos das categorias 
sub-14 e sub-17 conquista-
rem o ouro nas competições 
no ano passado, o técnico 
diz que esse ano o objetivo 
não será outro: “Temos um 
time com novos atletas, po-
rém cheio de talentos. Está 
surgindo uma geração nova 
e boa na nossa cidade e é 
isso que nos motiva. Somos 
os atuais campeões e isso 
nos dá mais garra para não 
perdermos o título deste 
ano”, disse o profissional.

BOLa LaranJa em 
FOCO

as partidas começam 
logo cedo no sábado (14), 
no ginásio Metodista. a 
partir das 9h, os amantes do 
basquete acompanharão a 
primeira disputa na pela ca-
tegoria masculina (sub-17), 
disputada entre os atletas 
de Queimados e duque de 
Caxias. Na segunda roda-
da, as meninas do sub-14 da 
modalidade jogam contra o 

município de Nova iguaçu.
Já no domingo pela ma-

nhã, os meninos queima-
denses enfrentarão os atle-
tas de Japeri pela categoria 
sub-14. logo após, a equipe 

feminina sub-17 também 
entrará em quadra jogando 
contra Nova iguaçu.

Para o Secretário de Es-
porte e lazer, Julio Coim-
bra, manter a base forte é 

o segredo para o sucesso. 
“Estamos investindo firme-
mente na preparação físicas 
dos atletas. as disputas de 
sábado serão emocionan-
tes, pois queremos garantir 

nosso título de campeão de 
basquete. o trabalho não 
é fácil, mas todos estamos 
em um só objetivo”, disse 
o gestor. (Fonte: assessoria 
de imprensa / PMQ)

no jogo passado, 
criamos as melhores 
chances e vencemos 
o jogo. Hoje, cria-
mos boas oportuni-
dades e não fomos 
efetivos para marcar 
o gol.

O JOGO
Continuamos ten-

do boa posse de bola, 
criamos as oportuni-
dades e no momento 
de finalizar, nao con-

seguimos. o trabalho 
está sendo feito, es-
tou tentando melho-
rar esse aspecto da 
finalização para con-
seguirmos fazer mais 
gols.

repOsiÇÃO
Nós temos defi-

ciências que preci-
samos melhorar e 
estamos tentando fa-
zer isso. Temos que 
encontrar a solução 

que seja ao alcance 
do Fluminense e es-
tamos diariamente 
buscando uma alter-
nativa.

taBeLa
o Fluminense tem 

20 jogos pela frente, 
um turno inteiro. Nós 
vamos melhorar com 
certeza e fazer jo-
gos melhores. vamos 
buscar nossa melhor 
posição na tabela.

no fIm de semana
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Coaf: ‘movimentações estranhas’ 
na conta de deputado do Psol 

6

Parlamentar carioca diz que investigação começou após ‘Vaza Jato’ 
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

R$ 2,5 mIlhões

MaiCoN FERRaz / PMM

David miranda (e), casado com Glenn Greenwald (D), negou irregularidades e fala em ‘retaliação’
 

senadora simone tebet, presidente da CCJ, diz que o 
projeto será votado no plenário daqui a 15 dias

renato Duque foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro

senado inicia votação da reforma
da Previdência dia 24 deste mês

lava Jato: tRF4 aumenta pena 
de ex-diretor da Petrobras

aRQuivo/agêNCia BRaSil MaRCElo CaMaRgo / agêNCia BRaSil

um relatório do 
Coaf (Conselho 
de Controle de 

atividades Financeiras) 
apontou que deputado 
federal david Miranda 
(PSol-RJ) realizou “mo-
vimentações atípicas” de 
R$ 2,5 milhões em sua 
conta bancária, entre 2 
de abril de 2018 e 28 de 
março de 2019.

a informação do Coaf 
foi enviada ao MPE 
(Ministério Público Es-
tadual) do Rio dois dias 
depois de o site The in-
tercept Brasil começar a 
divulgar mensagens atri-
buídas aos procuradores 
da força-tarefa da lava 
Jato. as informações são 
do jornal o globo.

Miranda é casado com 
o jornalista glenn gre-
enwald, editor do The 
intercept, e assumiu a ca-
deira na Câmara deixada 
por Jean Wyllys, no co-
meço deste ano.

o Coaf chegou até o 
nome de Miranda após 
o deputado contratar os 
serviços de uma gráfica 
em Mangaratiba, na re-
gião metropolitana do 
Rio, que já estava na mira 
do órgão por supostas ile-
galidades.

Com base no documen-

to, o MP do Rio abriu 
uma investigação so-
bre as movimentações 
de Miranda. Na última 
terça-feira, a 16ª vara de 
Fazenda Pública do Rio 
negou o pedido do MP de 
quebra de sigilo fiscal e 
bancário do parlamentar.

o procedimento, que 
corre em segredo de Jus-
tiça, pede que o deputado 
e outras quatro pessoas, 
entre assessores e ex-as-
sessores dele, sejam ou-
vidos antes de qualquer 
ação cautelar.

No período analisado, 
o Coaf aponta que R$ 1,3 
milhão entrou na conta 
de Miranda. as saídas da 
conta somaram R$ 1,2 
milhão no mesmo perí-
odo. o deputado recebe 
R$ 33,7 mil de salário.

ainda segundo o rela-
tório, uma série de depó-
sitos de valores que gira-
vam entre R$ 2,5 mil e R$ 
5 mil, feitos com dinhei-
ro em espécie, indicam a 
“suspeita de ocultação de 
origem”.

raChaDinha
os analistas do Coaf 

apontam o fracionamento 
dos depósitos e a existên-
cia de repasses de fun-
cionários do gabinete ao 
deputado, indicando uma 
possível prática de ‘ra-

a reforma da Previ-
dência começará a ser 
votada no plenário do 
Senado, em primeiro 
turno, na terça-feira, dia 
24 deste setembro. À 
agência Brasil, a pre-
sidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, 
senadora Simone Tebet 
(MdB-MS), explicou 
que o relator da propos-
ta, senador Tasso Je-
reissati, ainda receberá 
as emendas de plenário 
e vai preparar um rela-
tório referente a essas 
emendas. Enquanto 
isso, corre o prazo de 
cinco sessões em ple-
nário para discussão do 
tema. a primeira sessão 
foi na última terça-feira.

Segundo Simone 
Tebet, o prazo de cin-
co sessões terminará 
na quarta-feira (18), 
na quinta-feira (19) o 
relatório relativo às 
emendas será lido na 
comissão e votado na 
terça-feira (24). a vota-
ção da PEC no plenário 
do Senado, segundo a 
senadora, acontecerá na 
terça-feira (24).

o presidente do Se-
nado, davi alcolum-
bre, tentou adiantar, 

o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região 
(TRF4) decidiu ontem 
(11) aumentar a pena do 
ex-diretor de Serviços da 
Petrobras Renato duque, 
condenado em um dos 
processos da operação 
lava Jato pelos crimes de 
corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro. Com a 
decisão, a pena passou de 
3 anos e 4 meses para 3 

anos e 6 meses de prisão. 
No processo, duque foi 

condenado pela Justiça 
Federal no Paraná sob a 
acusação de ter recebido 
cerca de R$ 2 milhões em 
propina do representante 
de uma empresa italiana 
de petróleo em um con-
trato para instalação do 
gasoduto dos campos de 
lula e de Cernambi, da 
Petrobras. 

No processo, a defesa do 
ex-diretor pediu o abran-
damento da pena para 
afastar valorações negati-
vas e a revogação do con-
fisco de seus imóveis. 

Na lava Jato, Renato 
duque foi condenado em 
mais seis processos, cujas 
condenações também fo-
ram confirmadas pelo 
TRF4. (Fonte: agência 
Brasil)

chadinha’ conforme ava-
liação dos investigadores 
do MP.

Quatro assessores e ex-
-assessores de Miranda 
também tiveram a quebra 
do sigilo pedida pela 5ª 
Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva da Capital 
ao Tribunal de Justiça do 
Rio, já que foram identi-
ficados depósitos deles na 
conta de Miranda. os pe-
didos foram negados até 
que os assessores e ex-as-
sessores sejam ouvidos.

“Entendo prudente pos-

tergar a análise do pleito 
para o momento posterior 
à instauração do contra-
ditório”, escreveu o juiz 
Marcelo da Silva.

a investigação apura a 
“prática de improbidade 
administrativa”, delito 
da esfera cível. Também 
foi aberta uma investiga-
ção sobre suposto crime 
de peculato e lavagem de 
dinheiro, mas, como Mi-
randa é deputado federal, 
esse procedimento foi re-
metido da 24ª Promoto-
ria de investigação Penal 

para a Procuradoria-geral 
da República, em Brasí-
lia.

OutrO LaDO
ao jornal o globo, Mi-

randa negou as irregula-
ridades. Ele afirmou que 
depósitos fracionados 
vêm de uma empresa de 
turismo da qual é sócio 
com glenn greenwald. 
Ele, porém, não informou 
os serviços prestados pela 
companhia e, por meio de 
sua assessoria, disse que 
os demais esclarecimen-

tos seriam prestados no 
Judiciário.

o deputado também 
afirmou que “diante da 
ausência de provas e evi-
dências sobre qualquer 
ilegalidade, não há dúvida 
de que (a investigação) é 
uma retaliação”. Para ele, 
“a suposição que motivou 
o pedido de quebra de si-
gilo não faz sentido” e “é 
óbvio que é uma resposta 
ao trabalho do The inter-
cept Brasil na cobertura 
da vaza-Jato”. (Fontes: o 
globo / Yahoo Notícias)

sem sucesso, a votação 
da reforma para esta se-
mana. Seria necessário 
costurar um acordo entre 
todos os líderes, o que 
não ocorreu. os líderes 
de oposição afastaram a 
possibilidade de anteci-
par a votação. alcolum-
bre chegou a ventilar a 
possibilidade de votar 
na semana que vem, na 
segunda-feira (16) ou na 
terça-feira (17), mas a 
ideia também não avan-
çou.

Já a PEC paralela, 
proposta conhecida por 
trazer alterações ao tex-
to original e, principal-
mente, a inclusão de 
servidores estaduais e 
municipais na reforma 

da Previdência, deverá 
avançar após a votação 
da PEC original. “Sem 
PEC [aprovada] eu não 
posso avançar com a 
PEC paralela”, disse o 
relator Tasso Jereissati.

o senador tucano tam-
bém relatará a PEC para-
lela, cujo tempo regimen-
tal de sessões também 
começou a ser contado 
a partir de terça (10). a 
expectativa de Simone 
Tebet é haver uma dife-
rença de cerca de 15 dias 
entre a votação da refor-
ma original e a PEC pa-
ralela. Essa segunda, no 
entanto, deverá ainda ser 
votada pela Câmara depois 
de aprovada no Senado. 
(Fonte: agência Brasil)



aperta o cerco

quinta-feiRa, 12 de seteMbRo de 2019

Traficantes que mataram sete 
jovens no Rio vão em cana 

7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O material apreendido na ação e o caveirão em incursão numa das comunidades 

Megaoperação deteve pelo menos 11 suspeitos e três morreram em confronto com os 
agentes. Em maio, as vítimas desapareceram durante invasão à comunidade Cinco Bocas

REPRodução/WHaTSaPP 

o Portal dos Pro-
curados divulgou um 
cartaz para ajudar 
com informações que 
levem às prisões dos 
suspeitos envolvidos 
nas mortes em Brás 

de Pina e ligados 
à facção criminosa 
Terceiro Coman-
do Puro (TCP). São 
eles: Álvaro Mala-
quias Santa Rosa, o 
Peixão, de 33 anos; 

loran de azevedo 
Freaza, o Marrom, 
26; Moises Severino 
da Silva, o dino, 21; 
Edilson Jesus Júnior, 
o Pirâmide, 26; Ro-
drigo Ribeiro da Sil-

va, o Mia, geremias 
ou Rei do Fumo, 35; 
e leiton Medeiros da 
Silva, o artilheiro, 
25. 

No dia 4 de setem-
bro, o juiz alexan-

dre abrahão dias 
Teixeira, da 3ª vara 
Criminal, decretou 
a prisão de Peixão e 
de outras 10 pessoas 
pelos crimes de ho-
micídio qualificado, 

destruição, subtração 
ou ocultação de ca-
dáver. dos 11 indi-
ciados, quatro foram 
presos e um foi mor-
to em confronto com 
a polícia.

uma megaopera-
ção das polícias 
Civil e Militar, 

com o apoio do departa-
mento-geral de Polícia 
da Capital e Coordena-
doria de Recursos Espe-
ciais (Core), prendeu na 
manhã de ontem 11 mar-
ginais em comunidades 
do Subúrbio do Rio. Na 
ação, três suspeitos mor-
reram em confronto com 
os agentes que cumpri-
ram mandados de prisão 
contra envolvidos no 
desaparecimento de sete 
jovens em Brás de Pina, 
em maio deste ano.

Equipes da 22ª dP 
(Penha) e 38ª dP (Brás 
de Pina) e PMs realzia-
ram incursão nas comu-
nidades Cidade alta, Pa-

rada de lucas e vigário 
geral. o objetivo era 
capturar os integrantes 
da quadrilha liderada 
pelo traficante Álvaro 
Malaquias Santa Rosa, 
o Peixão. investigações 
apontam que o bandido 
controlava o tráfico de 
drogas em vigário ge-
ral, e a partir de 2016, 
invadiu a comunidade 
Cidade alta, expulsando 
os traficantes da facção 
rival Comando verme-
lho, além de famílias que 
moravam na região.

Vítimas FOram 
seQuestraDas 
o delegado Fabrício 

oliveira, titular da uni-
dade, constatou que o 
traficante determinou 
que seus comparsas in-
vadissem a comunidade 
Cinco Bocas e tomassem 

Governo do estado do RJ recebe 
mais de 27 mil pistolas Glock

as pistolas foram adquiridas com recursos do governo federal 

REPRodução/WHaTSaPP

o governador Wil-
son Witzel participou, 
na última terça-feira, 
da cerimônia de entre-
ga simbólica de arma-
mento ao governo do 
Estado pelo gabinete 
de intervenção Fede-
ral (giF), no Coman-
do Militar do leste, no 
Centro. ao todo, fo-
ram entregues 27.424 
pistolas (glock cali-
bre.40) para as secre-
tarias de Polícia Civil, 
Polícia Militar, defesa 
Civil e Corpo de Bom-
beiros e de adminis-
tração Penitenciária. 
os equipamentos, ad-
quiridos com recursos 
do governo Federal, 
representam o legado 
da intervenção Fede-
ral na Segurança Pú-
blica do estado, finali-
zada em dezembro de 
2018.

Certamente, este ar-
mamento será extre-
mamente útil às nossas 
forças de segurança, 
especialmente para a 
nossa Polícia Militar. 
Este legado será muito 
bem empregado. São 
pistolas de excelente 
nível técnico e muito 
esperadas pelas cor-
porações. Eu tenho 

certeza que estaremos 
ofertando aos nossos 
profissionais mais dig-
nidade de trabalho – 
afirmou o governador.

Responsável pelo 
policiamento ostensivo 
no estado, a Polícia Mi-
litar ficará com o maior 
número de pistolas: 15 
mil, no total. outras 
9.360 serão destinadas 
à Polícia Civil. agentes 
da Secretaria de admi-
nistração Penitenciária 
ficarão com 3 mil ar-
mas, enquanto o Corpo 
de Bombeiros, 64 pis-
tolas. Segundo o coor-
denador-geral da gestão 
do material do gabinete 

de intervenção Federal, 
Mario luiz de ataíde 
Fonseca, três helicóp-
teros adquiridos na itá-
lia chegarão até janeiro 
de 2021. dois seguirão 
para a Polícia Civil e 
um para o Corpo de 
Bombeiros. a compra 
das aeronaves totaliza 
R$ 150 milhões.

as novas armas re-
presentaram um salto 
de qualidade no com-
bate ao crime e na de-
fesa da integridade 
dos agentes de segu-
rança. o custo total da 
aquisição pelo gover-
no Federal foi de R$ 
43.329.92,00.

operação na CDD tem confronto, 
e suspeito morto e fuga de ‘ratos’

REPRodução

durante toda a manhã de 
ontem, a comunidade Ci-
dade de deus foi palco de 
confrontos entre policiais 
militares e criminosos. Na 
operação para coibir o tráfi-
co de drogas, homens arma-
dos foram flagrados fugin-
do pela mata. 

a PM infornou que um 
suspeito morreu baleado 
ao dar entrada no Hospital 
lourenço Jorge. o marginal 
estava com uma tornozelei-
ra eletrônica e uma pistola.
outros dois suspeitos foram 
presos. os agentes apreen-
deram material para drogas, 
como garrafas de lança-
-perfume, e armadilhas para 
furar pneus. 

imagens aéreas produzi-
das pelo jornalismo da Tv 
globo mostram quando cri-
minosos armados com fuzis 
se embrenham numa mata 
anexa à Cidade de deus. a 

a tornozeleira eletrônica do marginal morto e 
a fuga dos criminosos 

polícia avançava pela favela 
com auxílio de um blinda-
do. de acordo com a repor-
tagem, os traficantes saíram 
de um trecho de barracos, 
andaram por uma área de 
vegetação mais densa, cami-
nharam por trás de uma área 

de residências em alvenaria, 
por uma fábrica desativada 
e foram até uma região que 
dá acesso à Estrada dos Ban-
deirantes. Nessa área, os ho-
mens armados carregavam 
blocos e caixas até um local 
que parece um bar.

Corpo de jovem é achado dentro de carro em Caxias
Com sinais de estrangulamen-

to e completamente nu, o corpo 
de vitória de oliveira Rodrigues, 
de 18 anos, foi encontrado dentro 
do carro do namorado, na manhã 
da última segunda-feira, no bairro 
Campos Elísios, em duque de Ca-
xias. 

Familiares e amigos acusam o 
namorado da jovem pelo crime. a 
mãe da jovem, viviane almeida, 
disse que o homem já havia agre-
dido a filha pelo menos três vezes. 
“Ele proibiu a vitória de ter amiza-
des. Ela tinha um relacionamento 
abusivo”, afirmou.  Testemunhas 

relataram que o casal havia briga-
do na noite anterior ao crime.

o rapaz prestou depoimento na 
60ª dP (duque de Caxias), onde 
o caso foi registrado, e depois li-
berado. a divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense (dHBF) 
investiga o crime. 

os pontos de drogas. os 
sete homens desapare-
ceram durante o ataque. 
Para a polícia, as vítimas 
foram mortas a tiros e 
facadas e os corpos jo-
gados para os porcos 

comerem na intenção de 
destruir provas.

ainda de acordo com 
as investigações, os tra-
ficantes usavam roupas 
pretas similares aos tra-
jes policiais no dia da 

invasão, além de coletes 
e fuzis, e teriam passa-
do pelo menos quatro 
horas na região.o dele-
gado informou que os 
criminosos também são 
investigados pelo crime 

de lavagem de dinheiro. 
a polícia também apre-
endeu um fuzil, uma pis-
tola de uso restrito, cinco 
granadas, radiotransmis-
sores, drogas e anota-
ções do tráfico.

susPeIto de mataR PolítIco em magé Roda em caxIas



SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

movImento
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Correios paralisados em todo o país
 EvERSoN MoREiRa/RPC 

seCRetaRia De CoMuniCação 
soCial Das PReFeituRas 

Do Rio De JaneiRo 

incidência da dengue no país 
aumenta 600% em 8 meses

divulgação/FioCRuz

mosquito é o transmissor do vírus da dengue, chikungunya e Zika 

 Funcionários dos Correios entraram em greve na manhã de ontem para reivindicar diversos pontos como plano de saúde para pais e mães

Funcionários cruzaram os braços após assembleia geral. Categoria pede 
reposição da inflação do período e é contra a privatização da estatal

Maia diz que nova CPMF enfrentará resistência 
BrasíLia - a ideia 

do governo de cobrar 
imposto sobre paga-
mentos provocou uma 
reação “contundente” 
dos parlamentares. a 
declaração foi feita on-
tem pelo presidente da 

Câmara do deputados, 
Rodrigo Maia (dEM-
-RJ), segundo a qual, 
a medida terá “dificul-
dade” em avançar na 
Casa.

Na última terça-feira, 
o secretário-adjunto da 

Receita Federal, Mar-
celo de Sousa Silva, 
apresentou as alíquotas 
em estudo pelo gover-
no federal do imposto 
sobre pagamentos, que 
vem sendo comparado 
à antiga Contribuição 

Provisória Sobre Mo-
vimentação Financeira 
(CPMF).

Segundo ele, cada sa-
que e cada depósito em 
dinheiro deverá ser ta-
xado com uma alíquota 
inicial de 0,40%. Cada 

operação de débito e de 
crédito deve ser subme-
tida a uma alíquota de 
0,20%. “Eu não sou da-
queles que quer dizer o 
que o governo deve ou 
não mandar para a Câ-
mara. É um direito dele 

mandar uma proposta 
e a Câmara e o Senado 
decidir. agora, de fato as 
reações hoje para mim 
foram muito contun-
dentes da dificuldade da 
CPMF na Câmara dos 
deputados”, afirmou.

os funcionários 
dos Correios 
entraram em 

greve geral por tempo 
indeterminado. a greve 
foi decretada na noite 
da última terça-feira em 
assembleias realizadas 
em diferentes estados 
do país. até por volta 
das 13h de ontem, sin-
dicatos de 20 estados e 
do DF confirmavam ter 
aderido à greve.

a Federação inte-
restadual dos Sindica-
tos dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras dos 
Correios (Findect) e 
a Federação Nacional 
dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e 
Telégrafos e Similares 
(Fentect) afirmam que a 
greve é geral e que to-
dos os 36 sindicatos de 
trabalhadores dos Cor-
reios aderiram ao movi-
mento.

Em nota, a direção 
dos Correios afirma que 
a paralisação é parcial 
e já colocou em prática 
um “plano de continui-
dade de negócios para 
minimizar os impactos 
à população”. a cate-
goria pede reposição da 

Pioneiro: Rio tem programa 
de manejo da planta aroeira
REPRodução

aroeira é planta nativa da mata atlântica 

Fruto com grande 
potencial econômico 
por ser muito utiliza-
da na gastronomia, a 
aroeira é uma peque-
na planta nativa da 
Mata atlântica, co-
mumente encontrada 
no litoral brasilei-
ro. dela, extrai-se 
a pimenta-rosa, um 
condimento com alto 
potencial comercial, 
conhecido por ser 
leve e não esconder 
o sabor dos alimen-
tos. 

o estado do Rio de 
Janeiro é o primeiro 
no país a ter um Plano 
de Manejo Florestal 
Sustentável (PMFS) 
para os agricultores 
e extrativistas que se 
beneficiam com essa 
cultura. a explora-
ção da aroeira já está 
regulamentada e le-
galizada, com mane-
jo adequado e cole-
ta de seus frutos em 
áreas de preservação 
graças a um traba-
lho da extensão rural 

de 30 de dezembro a 24 
de agosto, foram registrados 
1.439.471 casos de dengue 
em todo o país. a média é 
6.074 casos por dia e re-
presenta um aumento de 
599,5%, na comparação com 
2018.  os dados foram divul-
gados ontem pelo Miinistério 
da Saúde. 

o levantamento do minis-
tério também reúne informa-
ções sobre a febre chikun-
gunya. ao todo, os estados já 
contabilizavam, até o final de 
agosto deste ano, 110.627 ca-
sos, contra 76.742 do mesmo 
período em 2018.

Segundo a pasta, o índice 
de prevalência da infecção, 
que também tem como trans-
missor o mosquito aedes ae-
gypti, é bastante inferior ao 
da dengue: 53,1 casos a cada 
100 mil habitantes. Como es-
tados com alta concentração 
da doença destacam-se o Rio 
de Janeiro (76.776) e o Rio 
grande do Norte (8.899).

até o encerramento do 

fluminense, em par-
ceria com diferentes 
órgãos e entidades.

a Empresa de as-
sistência Técnica 
e Extensão Rural 
do Rio de Janeiro 
(Emater-Rio), vincu-
lada à Secretaria de 
agricultura, Pecu-
ária, Pesca e abas-
tecimento (Seappa), 
desenvolve a ativi-
dade no município 
de São Pedro da al-
deia, na Região dos 
lagos, onde estimu-
la a regularização 
da atividade extra-
tivista e a melhoria 
da qualidade do pro-
duto, aumentando 
muito os rendimen-
tos que normalmente 
são obtidos. a ação, 
pioneira no Brasil, 
é feita em parceria 
com diversas insti-
tuições públicas e 
privadas.

balanço, haviam sido confir-
madas laboratorialmente 57 
mortes provocadas pela chi-
kungunya. Em âmbito na-
cional, a variação de um ano 
para o outro foi 44,2%, sendo 
que na região Norte do país 
o recuo foi 32% e no Centro-
-oeste, de 92,7%.

o boletim epidemiológico 
acompanha também a situ-
ação do zika. Nesse caso, 

somente o Centro-oeste 
apresentou queda nas trans-
missões (-35,4%). de 2018 
para 2019, o total de casos 
de zika saltou de 6.669 para 
9.813, gerando uma diferen-
ça de 47,1% e alterando a 
taxa de incidência de 3,2 para 
4,7 ocorrências a cada 100 
mil habitantes. Neste ano, o 
zika vírus foi a causa da mor-
te de duas pessoas.

inflação do período e é 
contra a privatização da 
estatal, que foi incluída 
no mês passado no pro-
grama de privatizações 
do governo Bolsonaro.

os trabalhadores que-
rem também a reconsi-
deração quanto a retirada 
de pais e mães do plano 
de saúde, melhores con-

dições de trabalho e ou-
tros benefícios.

Na capital fluminen-
se, funcionários dos 
Correios do Rio fazem 
uma manifestação hoje, 
na porta do Centro de 
Tratamento de Enco-
mendas em Benfica, na 
zona Norte. Policiais 
militares do 22º batalhão 

(Maré) acompanham o 
protesto e tentam impe-
dir que os manifestantes 
interditem o trânsito na 
Rua leopoldo Bulhões, 
em frente ao Centro de 
distribuição. os grevis-
tas já atravessaram os 
caminhões na via para 
impedir a entrada e saída 
de encomendas.

No sul do estado, os 
funcionários de pelo me-
nos três cidades aderiram 
à greve. o serviço de en-
trega de encomendas foi 
paralisado em Paracam-
bi e volta Redonda. Em 
Paulo de Frontin, um 
carteiro aderiu à greve.

o g1 entrou em con-
tato com agências e cen-

tros de distribuição para 
fazer um balanço da pa-
ralisação na região. a 
reportagem não conse-
guiu contato com Paraty 
e Três Rios.Na demais 
cidades, os funcionários 
trabalharam normalmen-
te ontem, não afetando o 
serviço de distribuição 
de correspondências.

BRasIl



A vida é generosa e deseja 

lhe ofertar o melhor. Não 

tenha medo de se desligar 

de situações que lhe 

trouxeram desgaste. A 

vida vem lhe ensinando muito sobre 

desapego e simplicidade. É momento 

de mudar.

Entendimento emocional 

é imprescindível para 

que você possa se 

desligar de situações que 

o aprisionavam ou ainda 

o aprisionam. Busque o equilíbrio 

emocional e o autoconhecimento 

para que siga mais leve e com 

autonomia.

Áries

Hoje é um dia melhor! 

Melhor para recomeçar 

e para entender a 

sua experiência de 

vida de uma forma 

mais espiritual. A vida colabora 

com decisões e abre os caminhos 

para empreender. Busque realizar 

atividades que o promovam.

Touro

O futuro passa por 

mudanças profundas 

e, dia após dia, a vida 

pede que você aja com 

simplicidade e amor. 

É um dia ótimo para refletir sobre os 

projetos e para reavaliar qual deve ser 

o próximo passo.

Gêmeos

Mudar a sua percepção 

é um caminho 

necessário para obter 

os resultados que 

almeja. O campo 

filosófico, a fé e o contato com 

outras cidades fazem parte deste 

novo momento. Como é bom curar e 

ressignificar!

Câncer

Leão

A pessoa que está no 

seu caminho deseja que 

você se liberte! A pessoa 

mostra-se desprendida 

e sente a necessidade 

de uma conexão maior. 

Depende de você despertar para o 

mesmo!

Virgem

O trabalho precisa ser 

direcionado de uma 

forma nova. É um bom 

dia para planejar os 

projetos e para avaliar 

em quais condições está e aonde 

deseja chegar. A rotina precisa ser 

vitalizada e simplificada. É necessário 

mudar seus hábitos.

Libra

É importante cuidar 

do seu bem-estar 

e desenvolver os 

talentos. A vida pede 

que você amplie as 

suas percepções sobre filhos ou sobre 

o campo dos afetos. Você está em 

processo de cura e precisa inovar as 

sensações e o amor. Permita-se!

Escorpião

É um dia positivo para 

analisar as mudanças 

que você vem se 

permitindo viver em 

família ou os projetos 

direcionados ao imóvel. 

A vida pede para deixar fluir e curar 

todos os ressentimentos ou situações 

que bloqueavam a sua atuação.

Sagitário

Você sente a necessidade 

de explorar novas 

ideias e relações. É 

um ciclo positivo para 

expressar os sentimentos 

e vivenciar a vida com liberdade de 

expressão. Que maravilha deixar para 

trás o que não funciona mais.

Capricórnio

Você está aberto a 

vivenciar situações 

novas no campo 

financeiro e familiar. 

Além de estar aberto, o 

céu o ajuda a fazer as 

mudanças necessárias. É momento de 

agir e de fazer a diferença. É um dia 

para negociar.

Aquário

Você vem se libertando 

e se desprendendo 

de situações que não 

cabem mais neste novo 

ciclo. É um dia para 

avaliar as posturas e para pensar em 

quais condições o cenário se apresenta. 

A fase está excelente para se expressar 

e se comunicar.

Peixes
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ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIbUIÇÕES qUE LHE SÃO 
CONfERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

PORTARIA N.° 247, DE 11 DE SETEMbRO DE 2019.

EXONERAR FÁBIO PEREIRA DOS REIS do Cargo em 
Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a contar 
da data da publicação.

PORTARIA N.° 248, DE 11 DE SETEMbRO DE 2019.
NOMEAR WAGNER ALVES REIS para exercer o Cargo em 

Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a contar 
da data da publicação.

                              Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2019.
Felipe Rangel Garcia

Presidente       

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
P R E F E I T u R A M u N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

11 DE SETEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 12/09/2019 – CÓD-PMBR 169.

DECRETO N° 4.753, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 1.006.000,00 (um mi-
lhão e seis mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MuNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
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 
1.591 de 09 de janeiro de 2019;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.006.000,00 (um milhão 
e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTAÇÃO

GP CT 02.01.04.122.001.2.017 3.3.90.39.00 00 6.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.39.00 00 500.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.94.00 00 500.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMA SEMA 14.01.18.541.060.1.010 3.3.90.39.00 00 220.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 786.000,00

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MuNICIPAL

PORTARIA Nº0269/GP/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GuSTAVO SILVA COSTA, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Especial de Promoção do Desenvolvimento hu-
mano, símbolo SM, na Secretaria Municipal Assistência Social e Cidadania.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº3566/SEMAD/2019 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MAThEuS SANTANA LINS, para exercer o cargo em co-
missão de Diretor do Departamento de Artes, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal 
de Cultura.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Republicado por ter saído com incorreção.

PORTARIA N.º3064 DE 21 DE SETEMBRO DE 2019
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder O servidor FERNANDO JOSÉ DE QuEIROS ocupante do Cargo de Pro-
fessor de Ciências,  matrícula nº 10/05.317, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4547/2018.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

16/02/2000 a 15/02/2005 10/09/2018 a 09/12/2018

16/02/2005 a 15/04/2010 10/12/2018 a 09/03/2019
   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

          ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Matrícula nº 82/43.327
Republicado por incorreção Diário Oficial (Jornal Hora H em 22/08/2019

PORTARIA Nº4031/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Excluir, IARA DA CONCEIÇÃO DE CARVALhO, da PORTARIA Nº3944/SEMAD/2019 
DE 06 DE SETEMBRO DE 2019, publicada em 07/09/2019.

PORTARIA Nº4032/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 
JuNIOR, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Se-
cretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4033/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELA SANTOS DE NORONhA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secreta-
ria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4035/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no 

inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, hISOLDA RODRIGuES ACÁCIO 
DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4036/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, hISOLDA RODRIGuES ACÁCIO DE OLI-
VEIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4037/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCOS VINICIuS DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4038/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal Educação.
ANDREIA DOS SANTOS
AILTON LOPES DE AMORIM
ALEX SOuZA DE ARAÚJO
AMADEu NASCIMENTO DA SILVA
ANA CAROLINA DE ARAuJO GOMES
ANNA BEATRIZ DuARTE MESQuITA
ANTONIO CARLOS RIBEIRO
BRuNA ThALITA MOREIRA GALVÃO
CASSIANE NOBRE DA SILVA PEREIRA
CLAuDIO DOS ANJOS SIQuEIRA
CRISTINA MARTINS BORGES PAGNIE
DANIEL SILVA DE OLIVEIRA
DAVID CAETANO SANTOS
DIANE CRISTINA DE FREITAS PEREIRA
EDSON VIEIRA DE CARVALhO FILhO
GEOVA JOSÉ DE SOuZA
GISELE DE ASSIS ALVES BELLO
GIOVENI PERERA DE SÁ DE MELO
hARLEY DE SOuZA SEVERINO
JANAINA COSTA DE SÁ DANTAS
JOSÉ DOMINGOS SOuZA DOS SANTOS
KELLY CRISTINA DE SÁ OLIVEIRA
LEONARDO DA CONCEIÇÃO CAETANO
LETÍCIA SANTOS AMARAL
LEDIANE DE SOuZA ChAVES
LuCAS LuANDSON DE JESuS SANTOS
LuIZ FERNANDO LADEIRAS PAIS
MAICON DA SILVA SANTOS
MAThEuS DA SILVA SEQuEIRA
MARILIA PEREIRA DANTAS
MANOEL DOS SANTOS
MARCIO TAVARES DE AQuINO
MARIA DuARTE FERNANDES
MARCOS PAuLO MARTINS PEREIRA
MÔNICA ANDRELINO
MÔNICA LOuRENÇO PEREIRA
PATRICK uBALDO DA SILVA DOS SANTOS QuITETE
RAFhAEL LEONEL MYNSSEN DA SILVEIRA
RENANCARNEIRO SILVA
RENAN GARCIA DE OLIVEIRA
REGINALDO DA SILVA FARIAS
RICARDO LACERDA DA SILVA
ROSANGELA DE JESuS ALES VIDAL
SILMAR LuIS SOuSA ARAuJO
TATIANA TEIXEIRA REIS
TATIANE DA SILVA ALVES
VAGNER DE JESuS hARADOS
VALESCA DE LIMA CAVALCANTE
VINICIO SILVA DE OLIVEIRA
VILMA DA CONCEIÇÃO DE SALES SILVA
WALLACE MARCOS DOS SANTOS
CARLOS ALEXANDRE DO VAL CORREA

PORTARIA Nº4039/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Exonerar a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, do cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Educação.
CINTIA DA COSTA SILVA
RuTE DA COSTA FRANCA
JAMILIS MOChADO VICENTE
ADRIANA VETORINO DE ALMEIDA SILVA
ISABELA DE OLIVEIRA LEMOS 
DANIELE VIANA CARDOZO
EDILANA SANTIAGO FEITOSA
FLAVIA PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº4040/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exer-
cerem o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria 
Municipal de Educação.
MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS
ThAIS DE ARAuJO COSTA LEMOS
MARCIA CRISTINA ALMEIDA COSTA
GEANECLEIA RIBEIRO DE MORAES
FABIO ANDRE PEREIRA DOMINGuES
NAIARA DA ROChA FERREIRA
LuCIENE DE OLIVEIRA LIMA
YAN BORGES GIACOMETTI hARADAS
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ingredientes

Modo de preparo

PeiXe CoM açaÍ

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

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

FilÉ De MeRluZa CoM 
Batata ao FoRno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

aRRoZ DoCe

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

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

CaMaRão ReFoGaDo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

PORTARIA Nº4041/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3248/SEMAD/2018 DE 26/08/2019, publicada 
em 27/02/2019.

PORTARIA Nº4042/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GABRIEL DE SOuZA TEIXEIRA, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria 
Municipal Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº4043/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GABRIELA DE SOuZA LEAL, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal 
Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº4044/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder O servidor PAuLO CESAR DE ALMEIDA CABRAL ocupante do Cargo 
de almoxarife,  matrícula nº 10/20.245, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/7771/2017.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

07/11/2005 A 06/11/2010 01/08/2019 a 31/10/2019
  
 A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

          ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Matrícula nº 82/43.327

PORTARIA Nº4045/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora LÍDIA VIEIRA DE MORAES, Professor 1ª a 4ª Série, matrí-
cula nº 10/05.688 para enquadrar a servidora na Letra “D”, de 10 a 15 anos , a contar 
de MARÇO DE 2010, conforme contido nos autos do processo nº 04/577/2009. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Omitido no Diário Oficial (Jornal Hora H) em 03/2010

PORTARIA Nº4046/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora ROGÉRIA COLLI DE MORAES, 
matrícula nº 10/20.088, passando a assinar ROGÉRIA COLLI DE MORAES SAN-
TOS, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6416/2019. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4047/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora MARIA CLEBIA CuNhA DA SILVA, 
matrícula nº 10/56.619, passando a assinar MARIA CLEBIA CuNhA OLIVEIRA, con-
forme contido nos autos do processo nº. 04/6419/2019. A publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4048/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora ANA LuCIA DE ANDRADE SENRA, 
matrícula nº 10/14.844 e 10/05.254, passando a assinar ANA LuCIA VASCONCE-
LOS DE ANDRADE, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6393/2019. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA Nº4049/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora PATRÍCIA CÂNDIDO DE SOuZA, 
matrícula nº 11/47.253, passando a assinar PATRÍCIA CÂNDIDO DE SOuZA DA SIL-
VA , conforme contido nos autos do processo nº. 04/6400/2019. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4050/SEMAD/2019 DE 11 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 pedi-
do de Mudança de Nome, formulado pela Servidora TELMA MARIA FERREIRA DE 
FREITAS, matrícula nº 10/15.685, passando a assinar TELMA MARIA FERREIRA 
DE FREITAS RIBEIRO, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6352/2019. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA Nº4051/SEMAD/2019 DE 11 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-
dido de Mudança de Nome, formulado pela Servidora JACQuELINE DuTRA DA 
CONCEIÇÃO, matrícula nº 10/46.451, passando a assinar JACQuELINE DuTRA 
DA CONCEIÇÃO PAZ, conforme contido nos autos do processo nº. 04/6449/2019. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA Nº4052/SEMAD/2019 DE 11 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-
dido de Mudança de Nome, formulado pela Servidora SANDRA hELENA FREITAS 
VIEIRA, matrícula nº 10/05.632, passando a assinar SANDRA hELENA FREITAS, 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/6446/2019. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4053/SEMAD/2019 DE 11 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 
27/12/2006.

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

JuLLY GOuLAR-
TE DE OLIVEIRA 
DO AMARAL

04/6363/2019 25/68.630 ORIENTADOR 
SOLCIAL 120 20/08/19 a 17/12/19

JACQuELINE 
DuTRA DA CON-
CEIÇÃO

04/6450/2019 10/46451 ASSISTENTE 
SOCIAL 120 04/09/19 a 01/01/20

PORTARIA Nº4054/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,

    R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ROSINETE ROSA 
COSTA DA SILVA 04/6394/2019 10/06.054 PROFESSOR II 30 30/08/19 a 

28/09/19

MARIA CRISTINA 
DOS SANTOS 04/6385/2019 10/15.155 AuXILIAR DE 

ADM 21 29/08/19 a 
18/09/19

PATRICIA PAuLA DE 
SOuZA 04/6392/2019 10/05.988 PROFESSOR II 30 29/08/19 a 

27/09/19

WALDECK VIEIRA 
PEREIRA 04/6391/2019 10/17.966 AGENTE DEFE-

SA CIVIL 60 01/09/19 a 
30/10/19

CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ FER-

VENZA
04/6387/2019 10/05.415 PROFESSOR 30 29/08/19 a 

27/09/19

ELIETE PEREIRA 
DE LIMA 04/6388/2019 10/15.272 MERENDEIRA 06 31/08/19 a 

05/09/19

GuIOMAR COSTA 
TEIXEIRA 04/6390/2019 10/15.251 INSPETOR 30 28/08/19 a 

26/09/19

AuGuSTO VILLELA 
MARQuES 04/6386/2019 10/19.569 AGENTE DEFE-

SA CIVIL 60 27/08/19 a 
25/10/19

ANGÉLICA MORAES 
GOMES 04/6420/2019 10/05.541 PROFESSOR 90 23/08/19 a 

20/11/19

CLAuDIO FRAN-
CISCO MEDEIROS 

SILVA
04/6379/2019 10/44.785 PROFESSOR 30 29/08/19 a 

27/09/19

NIVIA CRISTINA AN-
DRADE E MENEZES 

DOS SANTOS
04/6373/2019 60/69.474 INSPETOR DE 

DISCIPLINA 15 01/09/19 a 
15/09/19

ANGELA MARIA 
DOS SANTOS 

MELLO
04/6374/2019 10/06.458 PROFESSOR II 13 29/08/19 a 

10/09/19

MAISA JOAQuIM DA 
SILVA FREITAS 04/6368/2019 10/05.852 PROFESSOR 30 26/08/19 a 

24/09/19

VALÉRIA ANICETO 
DA SILVA 04/6367/2019 10/17.354 INSPETOR DE 

DISCIPLINA 07 28/08//19 a 
03/09/19

ANA PAuLA MAR-
TINS MELO 04/5498/2019 60/70.115 AuX. SERVIÇOS 

GERAIS 15 25/06/19 a 
09/07/19

ALESSANDRO ERI-
VELTON SOuZA 04/6417/2019 10/43.515 PROFESSOR 15 30/08/19 a 

13/09/19

LEONARDO DE 
VASCONCELLOS 
MEGLIAVACCA

04/6430/2019 10/05.673 PROFESSOR 30 05/09/19 a 
04/10/19

APARECIDA SILVA 
DE ARAuJO OLI-

VEIRA
04/6426/2019 10/43.801 PROFESSOR 03 03/09/19 a 

05/09/19

ANDRÉ LuIZ COSTA 
SILVA 04/6427/2019 10/51.714 PROFESSOR 30 02/09/19 a 

01/10/19

GLAuBER DE OLI-
VEIRA MONTES 04/6429/2019 10/43.657 PROFESSOR 30 30/08/19 a 

28/09/19

VANDERLÉA DOS 
SANTOS PINTO 04/6425/2019 25/64.195 INSPETOR 

DISCIPLINA 15 01/09/19 a 
15/09/19

TAYNÁ CONCEIÇÃO 
OLIVEIRA 04/6448/2019 25/69.217 INSPETOR 15 04/06/19 a 

18/09/19

EDNA DOS SANTOS 
LOPES DE LIMA 04/6461/2019 10/06.301 INSPETOR 

DISCIPLINA 30 22/08/19 a 
20/09/19

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

PORTARIA Nº4055/SEMAD/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 
Tornar sem efeito a Portaria nº 3129 de 22/08/2019, publicado no Diário Oficial (Jor-
nal hora) em 23/08/2019, Daniella Gonçalves da Fonseca de Faro, conforme contido 
nos autos do processo 04/4027/2009. A publicação deste ato visa cumprir a obriga-
ção de registro nos assentamentos funcionais.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº3578/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, PuBLICADA EM 04/09/2019 
ONDE SE LÊ: ANGELA OLIVEIRA DE MELLO SIVA;
LEIA-SE: ANGELA OLIVEIRA DE MELLO SILVA.

NA PORTARIA Nº3579/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, PuBLICADA EM 04/09/2019 
ONDE SE LÊ: KAWAN RIBEIRO DA SILVA;
LEIA-SE: KAWAI RIBEIRO DA SILVA.

NA PORTARIA Nº 3578/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, publicado em 04/09/2019.
Onde se lê: VALERIA PEREIRA PEREIRA;
Leia-se: VALERIA PEREIRA TAVEIRA DO NASCIMENTO.

NA PORTARIA Nº 3499/SEMAD/2019 DE 03/09/2019, publicado em 04/09/2019.
Onde se lê: ASSESSOR DE SERVIÇOS II, SÍMBOLO CC-10;
Leia-se: ASSESSOR DE SERVIÇOS II, SÍMBOLO CC-11.

NA PORTARIA Nº 4030/SEMAD/2019 DE 10/09/2019, publicado em 11/09/2019.
Onde se lê: ROBSON CARLOS COSTA CAMPOS FILhO;
Leia-se: ROBERTO CARLOS DA COSTA CAMPOS FILhO.

NA PORTARIA Nº 3164/SEMAD/2019 DE 23/08/2019, publicado em 24/08/2019.
Onde se lê: LuIS ANTONIO PEREIRA;
Leia-se: LuIS ANTONIO FERREIRA.

NA PORTARIA Nº 3040/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, publicado em 22/08/2019.
Onde se lê: MARCOS DE REIS PEDROSA;
Leia-se: MARCOS PERES PEDROSA.

Onde se lê: SIRLEI PEREIRA CORREIA;
Leia-se: SIRLEI PEREIRA CORREA.

NA PORTARIA Nº 3041/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, publicado em 22/08/2019.
Onde se lê: ALEXANDRO FARIA GONÇALVES;
Leia-se: ALEXANDRA FARIA GONÇALVES.

NA PORTARIA Nº 3946/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, publicado em 07/09/2019.
Onde se lê: YASMIM FERNANDES PIRES LIMA;
Leia-se: YASMIN FERNANDES PIRES LIMA.

NA PORTARIA No 4006/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, publicada em 10/09/2019.
Onde se lê: JÉSSICA OLIVEIRA SOuZA;
Leia-se: ANA JÉSSICA OLIVEIRA SOuZA.
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes 
1 polenta caseira/12 
bifes de patinho/12 fa-
tias de presunto cru tipo 
Parma/12 tiras de ce-
noura/1 tablete de cal-
do decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 
colheres (sopa) de azei-
te de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado 
de tomate/tomilho, sal-
sinha picada/sal e pi-
menta a gosto

Modo de preparo

Polenta CoM BiFe 
enRolaDo

temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
Refogar os bifes no azei-
te até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne fi-
car macia.
salpicar salsinha picada 
e servir sobre a polenta.

ingredientes

QuiBe De BeRinJela 
e RiCota

Modo de preparo

2 xíc. (chá) de trigo 
para quibe
1 xíc. (chá) de proteína 
texturizada de soja
2 berinjelas sem casca, 
cortadas em cubos
1 cebola picada
1 dente de alho pica-
do
1 col. (sopa) de hortelã 
picada
2 col. (sopa) de salsa 
picada
1 pitada de pimenta 
síria
2 col. (sopa) de shoyu 
light
sal a gosto
2 tomates sem semen-
te, cortados em cubi-
nhos
3 rodelas grossas (300 
g) de ricota
1 col. (sopa) de azeite 
extravirgem
6 azeitonas verdes pi-
cadas
orégano e sal a gosto

em vasilhas separadas, 
mergulhe o trigo e a 
proteína de soja em 
água morna e deixe 
hidratar por 15 minutos. 
afervente a berinjela 
na água com sal por 
2 minutos. escorra e es-
prema o trigo, a soja e 
a berinjela para retirar 
o excesso de água. tri-
ture rapidamente a be-
rinjela no liquidificador 
no módulo pulsar. Junte 
todos os ingredientes 
em numa tigela funda 
e misture bem. forre 
o fundo de uma fôr-
ma antiaderente com 
metade da mistura e 
espalhe uma camada 
da ricota amassada 
com o azeite e a azei-
tona, sal e orégano. 
cubra com o restan-
te da mistura e regue 
com um fio de azeite. 
asse em forno médio 
por 30 minutos ou até 
dourar. sirva com uma 
salada colorida.

 
NA PORTARIA No 3953/SEMAD/2019 DE 06/09/2019, 
publicada em 07/09/2019.
Onde se lê: RuAN DE SOuZA DIAS;
Leia-se: RuAM DE SOuZA DIAS.
 
NA PORTARIA No 4001/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, 
publicada em 10/09/2019.
Onde se lê: JOSE WILTON PEREIRA LEITE;
Leia-se: JOSÉ WILTON DA SILVA OLIVEIRA.
 
Onde se lê: MARIA ALICE DA SILVA JOÃO;
Leia-se: MARIA ALICE DA SILVA.

NA PORTARIA No 3969/SEMAD/2019 DE 09/09/2019, 
publicada em 10/09/2019.
Onde se lê: ALAN BERNARDO DE OLIVEIRA;
Leia-se: ALANA BERNARDO DE OLIVEIRA.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

PROCuRADORIA GERAL DO MuNICIPIO – PGM 

PORTARIA N° 002/PGM/2019 DE 11 DE SETEMBRO 
DE 2019.
O Exmo. Procurador Geral do Município, no uso de 
suas atribuições legais; e, Considerando ainda, os ter-
mos do artigo 314, do Código Penal.

Resolve:
Art.1º - Fica instituída Comissão de Sindicância com a 
finalidade de apurar as responsabilidades quanto ao ex-
travio dos processos de pagamentos correlatos ao pro-
cesso licitatório 55/112/2017, referente à aquisição de 
lixeiras e bancos para implantação em praças públicas, 
e abrigos para ponto de ônibus, no âmbito da Procura-
doria Geral do Município.
Art.2º - Ficam designados os servidores Marcela Saar 
Rocha Ramos (Matricula 60/73.573) Mariana Lima Lirio 
Trindade (Matricula 60/73.734) e Renato Moreira Oli-
veira, Matricula 11/52.362 para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância ins-
tituída no artigo anterior, que deverá apresentar suas 
conclusões no prazo de 30 dias, podendo ser prorroga-
do por igual ao período.

FABRICIO M. R. DE ALMEIDA
Procurador Geral 

Matrícula: 60/60.411

SECRETARIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED 

TERMO DE AJuSTE DE CONTAS E QuITAÇÃO N° 
042/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.000737/2018.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MMB LOCAÇÃO DE MAQuINAS VEÍ-
CuLOS E EMPREITEIRA LTDA. 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 35.059,64 (trinta e cinco mil e cin-
quenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.361.017.2040, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 05 (salário educa-
ção).
DATA DA ASSINATuRA: 27 de agosto de 2019.

TERMO DE AJuSTE DE CONTAS E QuITAÇÃO N° 
041/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.000022/2019.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MMB LOCAÇÃO DE MAQuINAS VEÍ-
CuLOS E EMPREITEIRA LTDA. 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 31.872,40 (trinta e um mil, oitocen-
tos e setenta e dois reais e quarenta centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.361.017.2040, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 05 (salário educa-
ção).
DATA DA ASSINATuRA: 22 de agosto de 2019.

TERMO DE AJuSTE DE CONTAS E QuITAÇÃO N° 
043/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.000085/2019.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MMB LOCAÇÃO DE MAQuINAS VEÍ-
CuLOS E EMPREITEIRA LTDA. 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 36.653,26 (trinta e seis mil e seis-
centos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.361.017.2040, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 05 (salário educa-
ção), Nota de Empenho n°: 1231/2019.
DATA DA ASSINATuRA: 27 de agosto de 2019.

Secretaria Municipal de Educação 
DENIS DE SOuZA MACÊDO

SECRETARIA MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 56.000404/2018.
CONTRATO: 001/SEMEL/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA EVEN-
TOS EIRELI – EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAINS-
TRuTuRA PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MuNICIPAL DE 
ESPORTE E LAZER.
VALOR DO CONTRATO: R$ 152.349,00 (cento e cin-
quenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais).
PRAZO: entregue e instalado em até 24 (vinte e quatro) 
horas, e começará a fluir a partir da assinatura deste 
Termo de contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.27.812.068.1020
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENhO: 1223/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 30 de agosto de 2019.

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SO-
CIAL

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018.
CONTRATO: 005/SECOM/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA EVEN-
TOS EIRELI – EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAINS-
TRuTuRA PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MuNICIPAL DE 
COMuNICAÇÃO SOCIAL.
VALOR DO CONTRATO: R$ 39.989,40 (trinta e nove 
mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta cen-
tavos).
PRAZO: entregue e instalado em até 24 (vinte e quatro) 
horas, e começará a fluir a partir da assinatura deste 
Termo de contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.04.131.081.2.083.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENhO: 1234/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 30 de agosto de 2019.

ANDRE ROChA MAChADO
SECRETARIO MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SO-

CIAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE - SEMuS

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 56.000404/2018.
CONTRATO: 010/SEMuS/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA EVEN-
TOS EIRELI – EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAINS-
TRuTuRA PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MuNICIPAL DE 
SAÚDE.
VALOR DO CONTRATO: R$ 200.094,00 (duzentos mil 
e noventa e quatro reais).
PRAZO: entregue e instalado em até 24 (vinte e quatro) 
horas, e começará a fluir a partir da assinatura deste 
Termo de contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.10.301.048.2007.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 16 – SuS.
NOTA DE EMPENhO: 274/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 30 de agosto de 2019.

FLAVIO VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
PRESIDENTE DO FuNDO MuNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MuNICIPAL DE GOVERNO – SEMuG

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-
tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA 
DE CONSTRuÇÃO DO MuRO DE CONTENÇÃO TIPO 
GABIÃO NO RIO MARChA BOMBA, SITuADA A RuA 
MARGEM DIREITA, S/Nº NO BAIRRO PIAM NO Mu-
NICIPIO DE BELFORD ROXO-RJ.  Podem participar 
do Processo licitatório todas as empresas do ramo 
pertinente ao objeto licitado. DATA E hORÁRIO DE 
ABERTuRA: 27 de Setembro de 2019 às 10:00 horas. 
PROCESSO: 52/000083/2019. Maiores informações e 
retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à 
Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Cen-
tro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente 
das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e fe-
riados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e 
apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ 
da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO

COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/0235/2019
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 014/2019
OBJETO: – Contratação de empresa especializada 
para fornecimento parcelado de combustíveis(Gasolina 
Comum) e Diesel S10, para frota dos veículos oficiais 
da Prefeitura de Belford Roxo,  conforme condições e 
especificações contidas no Termo de Referencia - ANE-
XO I do edital.
CRITÉRIO DE JuLGAMENTO: MAIOR PERCENTuAL 
DE DESCONTO - considerando o valor estimado no 
edital.
DATA, hORA E LOCAL: Dia 25 de setembro de 2019 às 
11:00h, na sala Departamento de Compras e Licitação, 
situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário co-
mercial.
Telefone: (21) 2103-6870.

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro
60/61.939

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

CAP

SuSPENSÃO DE PRAZO
Processo: N° 50/021/2018  
Contrato: N° 01/SEMCAP/2019
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: R 3  Engenharia e Construções Ltda.
Fica suspensa a contagem de prazo do Gerenciamento 
das Obras de Saneamento Integrado no Bairro Shangri-
-lá  neste município de Belford Roxo – RJ,  “sine die”, a 
contar a partir de 25/09/2019.   

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras,Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios
Mat. 60/60.494

Despacho do Secretário (Processo nº 50/0010/2019). 
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, cujo o objeto é 
OBRA DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS 
LAGRADOuROS NO BAIRRO CENTRO NO MuNICÍ-
PIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudico seu objeto, a 
empresa TORSOR CONSuLTORIA E GERENCIAMEN-
TO DE OBRAS EIRELI, no valor de R$ 1. 725.375,88 
(hum milhão, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e 
setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) confor-
me Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudi-
cação/Mapa de adjudicação da Comissão Permanente 
de Licitação as fls. 460 a 463 e ainda, pareceres da 
Douta Procuradoria Geral as fls. 182 a 185 e da Contro-
ladoria Geral do Município as fls. 470 a 472. Em 10 de 
setembro de 2019.

ODAIR CuNhA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Projetos, Captação de 

Recurso e Convênios
Republicado por ter saído com incorreção. 

PORTARIA Nº 224/GDP/ PREVIDE/2019 DE 11 DESE-
TEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
                 RESOLVE:
RETIFICAR A PORTARIA  N° 045/GDP/PREVIDE/2019 
e que  APOSENTOu, por Invalidez, a servidora Ju-
REMA SEBASTIÃO ALVES BATISTA, matrícula nº 
10/014.964, efetiva no cargo de Professor – 1ª a 4ª Sé-
rie A, admitida no Município em 02/03/1998, lotada na 
SEMED, com fundamento no art. 40, §1º, do inciso I, 
da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 6º 
A, da EC 41/2003, introduzido pela EC 70/2012 c/c art. 
60, §1º, da Lei nº 083/2006, com proventos mensais e 
proporcionais no valor de R$ 1.472,79 (mil, quatrocen-
tos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), 
sendo  R$ 1.132,92 (mil, cento e trinta e dois reais e 
noventa e dois centavos) referente à proporcionalida-
de de 7.413/10.950 sobre o vencimento base do cargo 
(Lei Complementar nº 131/2012) e R$ 339,87 (trezentos 
e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), quan-
tia referente a  30% de triênio proporcional, benefício 
previsto no art. 67, da Lei Municipal 014/1997 c/c Lei 
Municipal n.º 723 - conforme contido nos autos do pro-
cesso administrativo PREVIDE nº 2018/00869 e PMBR 
nº 04/0003744/2018.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos a partir de 22 de junho de 2018.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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 Treinador preferiu responsabilizar o estádio pela derrota na madrugada

amIstoso

Foi do Peru, tite! técnico apronta 
e leva glu-glu em los angeles

“Foi do Peru! 
o que meu es-
timado Tite 

aprontou neste amis-
toso do Brasil em 
los angeles”. assim 
o colunista da gaze-
ta Esportiva, alberto 
Helena Jr., abriu seu 
espaço de comen-
tários, na edição de 
ontem, após a derro-
ta para o Peru por 1 
a 0.

Segundo o cronista, 
embora tenha convo-
cado três atacantes 
que jogam habitu-
almente pela ponta-
-esquerda – Neymar, 
Bruno Henrique e 
vinícius Jr. -, resol-
veu escalar o camisa 
7, Neres, ponta-di-
reita no São Paulo, 
clube que o reve-
lou, e no ajax, ainda 
que canhoto. isso, 
sem falar num quar-
to nome – Coutinho, 

cujo melhor momento 
na carreira foi jogan-
do por ali pelo liver-
pool. Não só por isso, 
claro, prossegue He-
lena, o Brasil foi uma 
confusão total até que 
Tite trocasse Neres e 
Richarlison de lado.

Enquanto os jorna-
listas esportivos em 
sua maioria caíam de 
pau em cima do co-
mandante canarinho, 
ele preferiu culpar o 
local da partida pelo 
resultado ruim. Co-
brou atitude da CBF 
e da empresa respon-
sável por marcar os 
amistosos da Seleção.

“Está errado, o gra-
mado influencia no 
desempenho, não 
pode acontecer. Cor-
re risco de lesão. Não 
é desculpa da derro-
ta, não quero colo-
car isso. Não peguem 
só uma parte do que 
estou dizendo. Tem 
que matar no peito, 
assumir a derrota. o 

jota caRvalho

jota.carvalho@yahoo.com

divulgação

Comandante da seleção escalou errado, gritou muito e saiu de campo derrotado

adversário montou 
estratégia e ganhou. 
Mas futebol de alto 
nível não pode acon-
tecer. Está ligado 
também à argentina 
e Chile (jogaram na 

quinta no mesmo es-
tádio). Não pode ter 
campo nessas condi-
ções. vai ter escan-
teio, vai ter contato 
com adversário e 
vai parar na arqui-

bancada”.
“Já passou da 

hora de Tite mudar 
o braço da viola e 
buscar uma solução 
inteligente, moder-
na, compatível com 

as exigências dessa 
Seleção, montando 
um meio de campo 
mais lúcido e efi-
ciente. Caso contrá-
rio…”, analisa al-
berto Helena.


