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divulgação 

Revitalização em nova iguaçu reprodução/rede social

Trabalho de parceria em 
obras de infraestrutura

revoltada, população ameaça
denunciar vereador da Baixada 

no Mpe por fraude eleitoral 

  eSPoRte HoRa
B1: Nova cidade bate o duque 

de caxias e segue com chances 
de chegar  às semifinais

incêndio em hospital do rio 
deixa 11 pacientes mortos
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Belford roxo e der 
assinam convênio  

para melhorias 

artista  da beleza, 
priscila rodrigues 
promove coquetel 
em Belford roxo 

pM de upp é capturado e morto 
por traficantes em Queimados

indicação parlamentar do vereador Maurício Moraes (MdB) recebe sinal verde do prefeito rogério lisboa para constru-
ção de galeria sobre o rio Botas em um projeto de revitalização que promete mudar a paisagem do bairro santa eugênia.
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execução a sangue 
frio na Baixada corpo de homem é encontrado 

parcialmente queimado em área 
de boca de fumo.
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Quem anda mais feliz do que 
pinto no lixo é o cantor e compo-
sitor, Barreto Baixada, de Nova 
iguaçu. o rapaz é uma das lide-
ranças do movimento de samba 
de raíz ‘Compositores do Brasil’, 
que se reunirá neste domingo (15), 
a partir das 12h, no Bohêmios de 
irajá, para mais uma roda musical 
Nota 10. aquele abraço, Fera!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!

samba da Feira convida Bebeto, ‘o rei dos Bailes’

 divulgação/arte jéssiCa 
lemos hora h

dedo de prosa
Na última segunda-

-feira (10), este colunis-
ta esteve no sarau um 
dedo de Prosa e um 
toque de Poesia, que 
acontece mensalmente 
no bairro vila Nova, em 
Nova iguaçu. mesmo 
sendo dia útil, o Bar da 
vera recebeu um bom 
público, incluindo vários 
integrantes da secretaria 
de Cultura da Cidade. 

dedo de prosa (2)

a rua Frei Caneca, 
171, já virou endereço 
obrigatório para curti-
dores da boa música e 
poesia que faz viajar. o 
evento é comandado pela 
dupla, ronaldo Calazans 
e maria luíza spataro. 
“aqui a prosa, a música 
e a poesia reinam abso-
luta e não há espaço para 
tristezas”, diz Calazans, 
que é professor, músico, 
cantor, escritor e poeta. 

Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

artistas da beleza celebram parceria em Belford roxo

as empresárias Priscila 
rodrigues, pioneira em so-
brancelhas pigmentadas e 
depilação total, há mais de 
9 anos, Paula motta e elis 

rodrigues pioneiras em cílios 
volumosos russos e unhas de 
fibras, estão celebrando 2 anos 
de parceria. Neste sábado (14) 
haverá um coquetel comemo-

rativo na sede rua mauá, nú-
mero 16, em são Bernardo, 
Belford roxo. Priscila ro-
drigues (meio), Paula motta 
(direita) e elis rodrigues (es-

querda) prometem mais no-
vidades no campo da beleza 
estética. as moças, leitoras 
da página de Cultura do 
hora h, são feras!

divulgação

sábado é dia de sam-
ba da Feira – a roda 
de samba que ga-

nhou o respeito de artistas 
como maria rita, Belo, al-
cione, tiee, reinaldo, gru-
po Fundo de Quintal, Noca 
da Portela e diogo Noguei-
ra. o evento tem atraído 
famosos em busca de boa 
música e revelado novida-
des no gênero, tornando a 
atração uma tradição nos 
armazéns do engenhão, 
localizados na parte exter-
na do estádio Nilton san-
tos, no engenho de dentro. 

é o caso do cantor Bebe-
to, que neste sábado (14), 
se apresenta nos armazéns 
do engenhão acompanha-
do pela sua banda de ami-
gos do samba. a entrada é 
gratuita e o samba acontece 
das 17h às 23h30.

Nesta edição, o convida-
do é o cantor Bebeto. Para 
o show no samba da Feira, 
o rei dos Bailes, que está 
de volta aos  palcos e rodas 
de samba da cidade, pre-
parou o repertório especial 
com os seus grandes suces-
sos, como “menina Caroli-
na”, “a beleza é você me-
nina” e “Praia e sol”. a dica 

é chegar cedo garantir o seu 
espaço na apresentação única 
e começar, desde já, a ensaiar 
o refrão: “aaah aaah sou feliz 
agora eu vou cantar...”

Bebeto já foi chamado 
de “rei dos bailes”, “rei do 
suingue”, “rei do samba-
-rock”, e mais recentemente 
de “Professor”. é impossível 
ficar parado ao som de “Você 
é a paz que me acalma”, “a 
beleza é você, menina”, “mi-
nha preta”, “hei, neguinha”, 
“Neguinho o poeta”, “meni-
na Carolina” e “Praia e sol”? 
ele lotava casas noturnas e 
colocava todo mundo para 
dançar suingando com seu 
samba-rock. Porém, sua car-
reira ganhou uma 
pausa em novembro 
de 2017 quando 
passou mal duran-
te um show em 
Nova iguaçu, na 
Baixada Flumi-
nense. ele foi 
diagnostica-
do com um 
avC isquê-
mico e 
segue em 
tratamen-
to.

Bebeto 
c o m e ç o u 
sua carreira 

artística cantando grandes su-
cessos da mPB. o primeiro 
“lP” foi lançado em 1977, 
depois disso não saiu mais 
dos palcos: são 40 anos de 
estrada e 38 discos gravados. 
um dos seus maiores suces-
sos de vendagem foi o lP 
“simplesmen-
te”, de 1983. 
Ícone do 
s a m b a -
- r o c k , 
e m 
2003 re-
c e b e u 
no show 
“ s a m b a -

roqueando” os convidados 
marcelo d2 e rogê. outros 
discos nasceram ao longo dos 
anos. seu último lançamento 
foi em 2010 com o Cd “Pra-
zer, eu sou Bebeto”, o dis-
co com 14 faixas inéditas e 
a releitura de “Água, água”. 
Fez centenas de shows 

pelo Brasil e só parou 
em novembro de 

2017.
o armazém 

do engenhão 
fica na Rua José 

dos reis, 189, enge-
nho de dentro, rio de 
janeiro.

cerco se fecha para vereador iguaçuano
A coisa está ficando feia para o vereador Aguinaldo 

Barboza Peixoto, o Camu (PCdoB). Por descumprir 
promessas de campanha feitas aos moradores do seu 
reduto em Nova iguaçu, o parlamentar virou alvo de 
denúncias que podem jogar por água abaixo seu pla-
no de reeleição ou a tentativa de conseguir uma cadei-
ra no legislativo estadual.  

e se depender da população de bairros como santa 
rita, no terceiro distrito, a batata do político já assou 
faz tempo! revoltados, eles encomendaram dez ou-
tdoors a uma empresa de propaganda da cidade, que 
serão espalhados em pontos estratégicos da região. e 
não param por aí: os moradores preparam uma de-
núncia contra Camu, que será entregue ao ministério 
Público eleitoral (mPe) em breve. o objetivo é pedir 
a cassação do vereador por fraude eleitoral, conheci-
do golpe aplicado por políticos que deixam a máscara 
cair após ganharem a eleição.  

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

recebe dinheiro e não entrega o serviço

tem gente na Baixada Fluminense que anda dene-
grindo a imagem dos editores de livros. um leitor da 
coluna tem reclamado que o pessoal “pega grana, não 
entrega os trabalhos conforme o combinado e ainda 
se acha no direito de dar esporros em quem pagou 
pelos serviços”. essa galera que gosta de dar voltas 
precisa abrir o olho.

Na terça (17), o top-
shopping recebe a 2ª 
edição do evento “meu 
job, meu jeito”, do 
senac Nova iguaçu. o 
projeto é voltado para 
empreendedores e fu-
turo empreendedores, e 
traz uma programação 
recheada de conteúdo 
para quem procura uma 
transformação profissio-
nal.

o evento será condu-
zido pelo ator e come-
diante daniel Curi, com 
o divertido talk show 
“empreender: deus 
me livre, mas quem me 
dera” 

o evento vai rolar na 
Praça de eventos, 1º 
Piso – expansão, a par-
tir das 18h30. as vagas 
são limitadas. o top-
Shopping fica na Av. 
gov. roberto silveira 
540, Centro, Nova igua-
çu. telefone: (21) 2667-
1787.

‘‘Meu Job;
 Meu Jeito’’

 o músico, cantor, 
compositor e escritor, 
de são joão de meriti, 
estará se apresentan-
do na terça, 15, a par-

tir das 19h, no Centro 
de Convivência Nor-
destina - rua luís 
tomás, 390, bairro 
da luz, Nova iguaçu, 

próximo ao shopping 
Nova iguaçu. Cou-
vert: r$ 5. mais in-
formações pelo tele-
fone (21) 3584-6453.

edu dias

participação especial
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rio Botas vai ganhar obras
GERAL

Indicação de vereador prevê construção de galeria, ciclovia, academia para a terceira 
idade e quiosques no bairro Santa Eugênia. Melhorias estão a caminho 
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raFael Barreto/PmBr

nova paisagem em nova iguaçu

Belford roxo e der assinam 
convênio para obras em bairros

divulgação

prefeito Rogério Lisboa e vereador Maurício Moraes conversam sobre as obras que vão mudar a cara do Bairro santa Eugênia. Indicação parlamentar foi entregue em maio (abaixo) 

No encontro foram eleitos os delegados para a 
conferência estadual.

a mudança na pai-
sagem do santa 
eugênia, está 

em contagem regressi-
va. um extenso trecho 
do rio Botas, que corta 
o bairro de Nova igua-
çu, via ganhar um paco-
te de obras que promete 
dar uma nova cara para 
região. o responsável 
direto pelo projeto de 
melhorias é o verea-
dor maurício moraes 
(mdB) que há anos luta 
pela revitalização da 
área.  

em ofício encaminha-
do ao prefeito rogério 
lisboa, em maio deste 
ano, o parlamentar so-
licitou ao governo mu-
nicipal, através de indi-
cação, que determine a 

realização das obras às 
margens do rio, entre a 
rua general rondon, 
o conjunto habitacional 
roberto silveira e uma 
rede de supermercados 
do bairro. o projeto 
prevê a construção de 
uma galeria e sobre a 
estrutura uma ciclovia, 
além de uma academia 
para a terceira idade e 
quiosqiues, oferecendo 
mais opções de lazer 
para os moradores. Nas 
rede sociais, o vereador 
postou mensagem que 
expressa sua expecta-
tiva para a implemen-
tação e realização da 
obra: “as obras de ca-
nalização do rio Botas 
(...), bem como a revi-
talização da área, estão 
muito próximas de se 
tornarem realidade”, 
disse, confiante. 

 autoRIzação 
aMBIENtaL do 

INEa 
em agosto, a secre-

tária municipal de in-
fraestrutura, Cleide de 
oliveira moreira, solci-
tou ao instituto estadu-
al do ambiente (inea) a 
emissão de autorização 
ambiental para permi-
tir o prosseguimento do 
processo licitatório que 
trata da contratação de 
empresa para execução 
de obra de Canalização e 
urbanização do entorno 
do rio Botas/valão mo-
quetá, santa eugênia. 

‘papagaIo dE
 pIRata’ à vIsta 

maurício também criti-
cou a conduta de alguns 
oportunistas, os chama-
dos ‘papagaios de pira-
tas’, que aproveitam o 

anúncio das obras para se 
autopromover. segundo 
eles, esses personagens 
da política estão fazendo 
fotos da região e postan-
do nas redes sociais com 
a clara estratégia de en-
ganar a população em 
ano pré-eleitoral, com a 
campanha de 2020 baten-
do às portas. “.

Felizmente, o povo não 
é bobo, e nas últimas 
eleições mostrou que 
confia em quem trabalha 
de verdade. Com isso, 
obtivemos a melhor vota-
ção para vereador de toda 
Baixada Fluminense.

seguiremos trabalhan-
do, sempre com deus na 
frente e de cabeça ergui-
da. 

agradeço ao prefei-
to rogerio lisboa por 
atender a minha indica-
ção”, declarou. 

a Prefeitura de Bel-
ford roxo e o depar-
tamento estadual de 
estradas de roda-
gem (der) assina-
ram, no Centro do 
rio, um convênio de 
cooperação técnica 
que irá beneficiar o 
município com obras 
de infraestrutura em 
diversos bairros. a 
Prefeitura irá ela-
borar os projetos e 
o der cederá mate-
riais e apoio técnico. 
o primeiro projeto 
a ser elaborado pela 
secretaria municipal 
de obras será o de 
drenagem e recape-
amento da avenida 
automóvel Clube, 
via estadual que cor-
ta diversos bairros 

de Belford roxo. a 
avenida joaquim da 
Costa lima, que liga 
Belford roxo a du-
que de Caxias, tam-
bém é uma rodovia 
estadual.

MELhoRIa da
 MaLha vIáRIa 

de acordo com o 

convênio, a Prefeitu-
ra irá elaborar pro-
jetos para melho-
rar a malha viária. 
em contrapartida, 
o der ficará res-
ponsável por apro-
var e fiscalizar os 
trabalhos, apresen-
tados pelos prefei-
tos, além de prestar 

assessoria técnica a 
todos. “o momento 
é de unirmos forças. 
daremos todo apoio 
técnico e operacio-
nal para que os pro-
jetos apresentados 
pelos municípios 
sejam executados, 
pois buscamos sem-
pre o bem da popu-
lação”, destacou o 
presidente do der, 
uruan Cintra.

o prefeito de Bel-
ford roxo, Wagner 
dos santos Carnei-
ro, o Waguinho, en-
fatizou a parceria 
dos governos mu-
nicipal e estadual.  
“Com este convênio 
iremos conseguir 
realizar mais obras 
em diversos bair-
ros. Quero agrade-
cer ao governador 
Wilson Witzel, ao 
vice Cláudio Cas-
tro, ao presidente da 
assembleia legis-

lativa, andré Ceci-
liano, e ao presiden-
te do der por esta 
iniciativa. lembro 
também a luta do 
deputado estadual 
marcio Canella que 
foi incansável para 
conseguir este con-
vênio. Não posso 
esquecer de exal-
tar o trabalho em 
Brasília da deputa-
da federal daniela 
do Waguinho. ela 
e o deputado mar-
cio Canella dão um 
grande suporte ao 
meu governo”, arre-
matou.

EsfERa
 EstaduaL 

coMo aLIada 
Waguinho frisou 

que é importante ter 
governo estadual 
como aliado. ele re-
velou que o primei-
ro projeto fruto do 
convênio do der 

com a Prefeitura 
será a drenagem e 
o recapeamento de 
um trecho de 500 
metros da avenida 
automóvel Clube, 
próximo ao Ciep si-
mone de Beauvoir. 
“depois poderemos 
avançar ao longo 
da via e em outras 
ruas”, concluiu Wa-
guinho, ao lado do 
secretário de obras 
odair Cunha, da se-
cretária adjunta ana 
titonel e da chefe 
de gabinete renata 
santos rosado de 
almeida.

Participaram ain-
da da assinatura do 
convênio o deputa-
do estadual Pedro 
Brazão, o assessor 
da Presidência da 
assembleia legis-
lativa do estado do 
rio de janeiro, rui 
aguiar, e prefeitos 
de cidades vizinhas.
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novos desafios 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Representado por vários setores da sociedade, o colegiado já está em ação na secretaria de 
Fazenda e pretende dar velocidade ao julgamento de mais de 1.900 processos acumulados no setor

conselho para atender reclamações de contribuintes 

Com a finalida-
de de atender 
aos contribuin-

tes que consideram 
que seus direitos fo-
ram desfavoráveis em 
processos junto à se-
cretaria de Fazenda, a 
Prefeitura de mesquita 
reinstalou o Conselho 
específico que trata 
desses assuntos.

os membros do 
novo Conselho de 
Contribuintes foram 
empossados dia 5 de 
setembro para o biênio 
2019/2020. o grupo 
já está em ação e tem 
pela frente o desafio de 
decidir sobre mais de 

reforço contra o crime i
dados da organiza-

ção mundial da saúde 
mostram que a cada 45 
minutos uma pessoa tira 
a própria vida no Brasil. 
Para discutir esse número 
alarmante, a Prefeitura de 
Queimados, realiza um fó-
rum com o tema ‘Falar é a 
melhor solução’. 

o número de casos de caxumba cresceu 
130% no acumulado janeiro a agosto deste 
ano, no rj, em comparação ao mesmo período 
de 2018, quando foram registrados 948 casos. 
os números superam os registros de todo o ano 
anterior.

três alunos do Ciep general osório, de 
Nova iguaçu, venceram o concurso para 
criação de uma logo para os novos uniformes 
da rede de ensino do rj. a arte estampará 2,1 
milhões de uniformes que serão distribuídos 
a 700 mil alunos. 

Novos processos iii
o  presidente do tj, 

Claudio de mello tava-
res, e o procurador-geral 
do estado, josé eduardo 
gussem, também parti-
ciparam da cerimônia. 
a vara cuidará de novos 
processos envolvendo 
atividades de organiza-
ções criminosas.

a Prefeitura de mesquita promove amanhã, das 8h às 
13h, uma feira de adoção de animais no Centro da cida-
de. a ação acontecerá junto com a feira livre da estrada 
Feliciano sodré e estarão disponíveis cachorros e gatos 
resgatados. Há opções de filhotes e de bichinhos adultos 
também. os interessados deverão apresentar rg original 
e comprovante de residência. 

Feira de adoção em Mesquita
desafogar ii

três juízes vão se dedi-
car a julgar casos que en-
volvam essas organizações. 
a especializada vai ajudar 
a  desafogar as demais va-
ras do estado. a instalação 
na última quinta-feira e 
contou com as presenças 
do governador do estado, 
Wilson Witzel.

Mais rápida iv
entre as atividade es-

tão lavagem de dinhei-
ro, corrupção e oculta-
ção. tavares disse que 
a criação da nova vara 
foi necessária para que o 
judiciário possa dar uma 
resposta mais rápida no 
combate ao crime orga-
nizado.

um levantamento di-
vulgado pela organiza-
ção das Nações unidas 
(oNu) revela um dado 
preocupante: cerca de 258 
milhões de crianças e ado-
lescentes de entre 6 e 17 
anos em todo o mundo, 

não frequentam a escola. 
Por mais de uma década, 
o progresso na escolarida-
de foi “mínimo ou zero”, 
explicou a organização 
das Nações unidas para a 
educação, Ciência e Cul-
tura (unesco) em comu-

nicado, alertando que “se 
não forem tomadas medi-
das urgentes, 12 milhões 
de crianças nunca verão 
o interior de uma sala de 
aula”.

Com esses dados - indi-
cou a unesco - será muito 

difícil alcançar uma edu-
cação inclusiva e de qua-
lidade disponível para to-
dos, um dos objetivos de 
desenvolvimento susten-
tável (ods) que a comu-
nidade internacional acor-
dou concretizar até 2030.

Mais de 200 milhões de crianças fora da escola 

                                   divulgação 

direto ao ponto

 divulgação/Pmm

um amontado de galhos 
de árvore está obstruindo 
parte da rua rubens reis 
sales e atrapalhando o vai 
e vem de pedestres. de 
acordo com informações, 
os responsáveis por um 
templo evangélico man-
daram podar a árvore, 
mas esqueceram de reco-
lher a sujeira. moradores 
informaram que já co-
municaram o problema à 
Prefeitura, mas até agora 
nada foi feito.  

nos bairros

galhos de árvores atrapalham rua em Nilópolis 
horahmunicipios@gmail.com incêndio atinge parque 

em área urbana 
BrasÍlia - um incêndio 

atingiu o Parque ecológico de 
Águas Claras, na região ad-
ministrativa de mesmo nome, 
a cerca de 20 quilômetros da 
esplanada dos ministérios, 
em Brasília. assustados com 
as chamas, moradores de pré-
dios próximos ao local aciona-
ram o Corpo de Bombeiros. 

o instituto do meio am-
biente e dos recursos hí-
dricos do distrito Federal 
(ibram-Brasília ambiental) 
informou, há pouco, que o 
incêndio já está sendo con-

 reProdução/FaCeBook 

1.900 processos acu-
mulados no setor fa-
zendário.

o Conselho de Con-
tribuintes é um órgão 
colegiado, criado por 
lei, e integrado por re-
presentantes do gover-
no, comércio e indús-
tria, CreCi (Conselho 
regional de Correto-
res de imóveis), CrC 
(Conselho regional 
de Contabilidade) e da 
ordem dos advoga-
dos do Brasil (oaB). 
segundo o presiden-
te do órgão, marcos 
dias, os conselheiros 
tem a atribuição de 
julgar, em 2ª instância, 
os recursos de deci-
sões referentes a pro-
cessos administrativos 

BRASIL

os membros do novo conselho de contribuintes foram empossados dia 5

trolado.há mais de 100 dias sem 
chuvas, o distrito Federal registra 
altas temperaturas e baixa umida-
de relativa do ar, condições que 
facilitam que o fogo se espalhe 
rapidamente.

ao menos 12 bombeiros e 
duas viaturas foram mobiliza-
dos para apagar as chamas no 
parque de 95 hectares criado em 
2000 para proteger parte da flora 
e fauna nativas, áreas de nascen-
te e recargas de aquíferos, como 
o córrego de Águas Claras, que 
nasce na região e abastece o lago 
Paranoá.

Famílias permanecem 
em terreno de caxias 
as famílias que vi-

vem na ocupação sola-
no trindade, no bairro 
são Bento, em duque 
de Caxias, só estão lá 
porque nunca desisti-
ram de lutar por seus 
direitos. a comunida-
de foi escolhida pelo 
núcleo de são joão de 
meriti do ministério 
Público Federal para 

sediar a terceira edição 
do projeto “mPF por 
direitos”, evento mar-
cado para de 24 deste 
mês. a escolha do lu-
gar tem tudo a ver com 
a proposta do projeto, 
que é discutir formas 
de mobilização por 
direitos e a defesa do 
programa previsto na 
Constituição. 

tributários, de natureza 
contenciosa.

Para marcos, isso 
significa que os contri-
buintes que não concor-
dam com as decisões 
de 1ª instância do setor, 
já podem recorrer dos 
procedimentos indefe-
ridos pela secretaria de 
Fazenda, caso enten-
da que a decisão tenha 
sido desfavorável ao 
seu direito.  “todas as 
reuniões (julgamentos) 
são públicas e a função 
principal do Conselho 
é mostrar transparên-
cia do governo, dentro 
do que determina com 
a legislação”, comple-
ta o vice-presidente do 
órgão, luiz alberto de 
melo rosa.
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Flamengo e santos se enfrentam
em clima de decisão no Maracanã
Clássico define o campeão ‘simbólico’ do 1º turno

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

gilvaN de souza / arQuivo / Fla

Nino destaca preparação do Flu
para enfrentar o corinthians luxemburgo pode dar chance a

ribamar contra a chapecoense

“É algo um pouco inusitado”, jogar três vezes o 
mesmo adversário”, comenta o zagueiro Nino

 Éverton Ribeiro: “temos bons números na frente porque nossa defesa vem sabendo construir”

 luCas merçoN/FFC

Fluminense e Corinthians 
vão se enfrentar pela ter-
ceira vez em menos de um 
mês. após dois confrontos 
pela Copa sul-americana, 
com dois empates, o trico-
lor enfrentará os paulistas 
novamente neste domingo 
(15), às 16h, no mané gar-
rincha, em Brasília, desta 
vez pelo Brasileirão. o za-
gueiro Nino, presente nas 
duas partidas anteriores, co-
mentou mais este encontro.

“é algo um pouco inusi-
tado. as duas equipes já se 
conhecem. Fizemos bons 
jogos contra eles, infeliz-
mente não conseguimos a 
classificação. Conhecemos 
bem o estilo de jogo deles e 
estamos trabalhando basea-
do nisso para que no domin-
go a gente consiga fazer um 
bom jogo”, afirmou o cami-
sa 33.

Na manhã de ontem, a 
equipe tricolor participou 
de mais uma atividade vi-
sando ao confronto deste 
domingo. o zagueiro Nino 
destacou a preparação do 
grupo para conquistar um 
bom resultado. “estamos 
trabalhando forte, temos nos 
preparado. Fizemos grandes 

jogos desde que o professor 
oswaldo chegou. Precisa-
mos continuar pontuando 
para sair desta situação. es-
tamos trabalhando, tentando 
melhorar o que precisamos 
melhorar, o que a gente sabe 
que falhou neste último 
jogo, para que neste jogo 
contra o Corinthians dê tudo 
certo.

“Creio que neste momen-
to o fator mental é muito 
importante. estamos con-
versando bastante para me-
lhorar. sabemos que nosso 
time não é para estar nesta 
situação. temos tentado trei-
nar bastante marcação, que é 
algo fundamental no jogo, e 
eu creio que vamos colher 
os frutos nos próximos jo-
gos”, completou Nino.

das 18 rodadas até aqui, 
Nino participou de 17 e, 
caso atue contra os paulis-
tas, vai chegar a 32 partidas 
vestindo a camisa tricolor 
em 2019, igualando a mar-
ca de matheus Ferraz como 
o zagueiro que mais entrou 
em campo pelo time de 
guerreiros. a partida entre 
Fluminense e Corinthians é 
a última do primeiro turno 
do Brasileirão.

o vasco pode ter uma 
surpresa na escalação 
para o confronto deste sá-
bado (14) contra a Chape-
coense, às 19h, em Cha-
pecó (sC). No treino de 
ontem, sexta-feira (13), o 
técnico vanderlei luxem-
burgo testou ribamar en-
tre os titulares. o atacante 
entrou no lugar de mar-
rony na atividade realiza-
da no Ct do almirante, 
em vargem Pequena. o 
time treinou com Fernan-
do miguel, raúl Cáce-
res, oswaldo henriquez, 
leandro Castán e danilo 
Barcelos; richard, raul e 
marcos júnior; rossi, ri-
bamar e talles magno.

além da presença de 
ribamar, quem também 
deve aparecer entre os 11 
que entrarão em campo 
neste sábado é o lateral-
-esquerdo danilo Barce-
los, até porque a atuação 
de henrique contra o 
Bahia foi bastante critica-
da pela torcida. a derrota 
por 2 a 0 para o tricolor 
baiano, em são januário, 
na rodada anterior, ligou 
o sinal de alerta. o ataque 
não levou perigo à meta 
adversária e luxemburgo 
decidiu mudar para tentar 
ser mais efetivo ofensi-
vamente. Para o goleiro 
Fernando miguel, a res-
ponsabilidade em marcar 
gols deve ser dividida 
com toda a equipe.

técnico testou atacante no lugar de Marrony no treino de ontem em vargem pequena

 asCom / vasCo

o Flamengo deve 
entrar em campo 
com força má-

xima para o jogo contra 
o santos, neste sábado 
(14), às 17h, no maraca-
nã. Com os retornos de 
Bruno henrique, arras-
caeta e Berrío, que es-
tavam defendendo suas 
seleções nacionais, o 
técnico jorge jesus terá 
à disposição todos os 
jogadores do elenco. a 
tendência é que o rubro-
-Negro inicie a partida es-
calado com diego alves, 
Rafinha, Rodrigo Caio, 
Pablo marí e Filipe luís; 
Willian arão, gerson, 
everton ribeiro e arras-
caeta; Bruno henrique e 
gabriel Barbosa.

Com 41 gols marcados 
no Campeonato Brasi-
leiro, o Flamengo tem o 
melhor ataque da compe-
tição. o segundo melhor 
aproveitamento no setor 
ofensivo é o do santos, 
que já balançou as redes 
dos adversários 30 vezes. 

são 11 gols a menos que 
o Flamengo, mas éver-
ton ribeiro acredita que 
haverá equilíbrio na dis-
puta.

“eu vejo muitos times 
com ataques poderosos, 
que fazem diferença nos 
jogos, mas a nossa equipe 
é equilibrada. só temos 
bons números na frente 
porque nossa defesa vem 
sabendo construir a joga-
da, desde o diego alves 
até chegar ao gol. temos 
ainda muito a melhorar, 
mas somos equilibrados 
e sabemos que há outras 
equipes que sabem atacar 
e fazem bons jogos”.

do lado do santos, o 
atacante marinho sabe 
que o confronto vai ser 
complicado. inclusive, 
jogou o favoritismo para 
o Flamengo. a partida 
vale o título simbólico do 
primeiro turno do Cam-
peonato Brasileiro. se 
vencer, o santos assume 
a ponta da classificação, 
e marinho está preparado 
para a pressão no mara-
canã.

“Provavelmente vai ser 
o jogo mais difícil do pri-
meiro turno, pelo investi-
mento e pela torcida eles 
são os favoritos. todo 
time que joga em casa é 
favorito e também pelo 
que vocês da imprensa 
falam diariamente. mi-

nha expectativa vai ser 
sempre a melhor para a 
equipe. vamos fazer o 
nosso melhor lá e o que 
vale é poder surpreender, 
conseguir a vitória e todo 
mundo sair feliz”.

Por mais que seja sim-
bólico, o “título” do pri-

meiro turno do Campe-
onato Brasileiro sinaliza 
o que pode ocorrer no 
fim da competição. Des-
de 2003, quando passou 
a ser disputado em pon-
tos corridos, apenas em 
quatro vezes o campeão 
do primeiro turno per-

deu o título do Brasilei-
rão (2008, 2009, 2012 e 
2018). a tendência é o lí-
der da primeira fase abrir 
vantagem e levantar o ca-
neco na última rodada.

(Fonte: mauricio Costa 
- repórter da rádio Na-
cional do rio de janeiro)

“acho que a gente pre-
cisa ser um pouco mais 
incisivo, um pouco mais 
consistente, ser um pouco 
mais seguro como equipe, 
para que possa dar mais 
segurança aos atacantes. a 
partida contra o Bahia não 
tivemos eficiência e não 
conseguimos criar, mas nas 
outras partidas tivemos vo-
lume interessante que nos 
botavam em vantagem no 
placar. Precisamos conti-
nuar criando para que os 
atacantes possam finalizar 
e os resultados voltem a 
aparecer”.

O Vasco enfrenta difi-
culdades quando precisa 
propor o jogo. Foi assim 
no empate com avaí, Csa 
e recentemente na derrota 

para o Bahia. atuando fora 
de casa contra um adversá-
rio desesperado pela vitória 
para fugir do rebaixamen-
to, a tendência é que o con-
fronto seja da maneira que 
o Cruzmaltino mais gosta: 
firme na defesa e veloz no 
contra-ataque. Fernando 
miguel acredita que a situ-
ação atual da Chapecoen-
se não vai mudar a forma 
como o vasco encara a par-
tida.

“o cenário da Chapeco-
ense não vai alterar nossa 
maneira de jogar. vai ser 
um confronto duro, não te-
nha dúvida disso. jogar em 
Chapecó sempre é difícil, 
independente do momento 
que a Chape vive. é uma 
equipe que não se entre-

ga, que procura atuar no 
limite. Precisamos encarar 
como um momento decisi-
vo, última partida do turno. 
a gente vai consciente de 
que precisa ser equilibra-
do, seguro defensivamente 
e apresentar condições de 
sair com o resultado posi-
tivo”.

o vasco ocupa a 15ª po-
sição do Campeonato Bra-
sileiro, com 20 pontos con-
quistados. se vencer neste 
sábado (14), abrirá nove 
pontos de vantagem sobre 
a Chapecoense, penúltima 
colocada, com apenas 14 
pontos na classificação ge-
ral do campeonato. (Fonte: 
mauricio Costa - repórter 
da rádio Nacional do rio 
de janeiro)

brasileirão
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Nova iguaçu presta homenagem 
ao ex-presidente Mario Marques

6

 Para o presidente da Casa, Felipinho Ravis, “Mario é referência de aprendizado” para os novos políticos

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

sessão especial 

maiCoN Ferraz / Pmm

Esposa do homenageado, a professora Maria Lui-
za emocionou a todos com seu discurso em defesa 
de uma Nova Iguaçu de paz para todos

Ministro diz que Investimentos estão engessados e doações serão para as polícias

os secretários Nuna e denis Macedo conferiram o andamento das obras 
do ciep simone de Beauvoir

sergio Moro propõe ‘lei rouanet 
para segurança pública’ no Brasil

Belford roxo reforma mais 
uma unidade escolar 

Poder 360 raFael Barreto / PmBr

mario marques 
nasceu mario 
Pereira mar-

ques Filho, em 10 de 
abril de 1940, e adotou 
o nome mario marques 
para a política. vere-
ador por 7 mandatos 
consecutivos em Nova 
iguaçu, foi presidente 
da Câmara no período 
1999/2000. orador de 
grande talento, tinha or-
gulho em discursar da 
tribuna da Casa em to-
das as sessões. em 2 de 
maio deste ano, aos 79 
anos, ele faleceu. seu 
nome, além de figurar 
na galeria dos ex-presi-
dentes, agora dá nome 
à tribuna da CmNi, 
que passa a se chamar 
“tribuna mario Perei-
ra marques Filho”. Por 
unanimidade, os verea-
dores aprovaram na ses-
são na última terça-fei-
ra, projeto de lei sobre 
o tema. O filho, Mario 

marques, mais conhe-
cido como mariozinho, 
e a esposa, professora 
maria luiza marques, 
estiveram presentes à 
sessão. maria luiza 
agradeceu, da tribuna, o 
reconhecimento a ma-
rio marques.

“esta é uma sessão 
plenária muito especial 
para mim, pois encami-
nho esta homenagem à 
figura política de Mario 
marques, uma referên-
cia de aprendizado para 
todos nós. seu legado 
como homem público 
só tem a acrescentar 
na vida de cada um de 
nós”, disse o presidente 
Felipe rangel garcia, 
Felipinho ravis. 

ele também agra-
ciou com uma moção 
de Congratulações e 
aplausos a delegada 
da Polícia Civil, atual 
diretora da Coordena-
doria geral das dele-
gacias especializadas 
no atendimento à mu-
lher, a iguaçuana ju-

a equipe do mi-
nistro sérgio moro 
(justiça) elaborou 
uma proposta para 
criar a “lei roua-
net da segurança 
Pública”. a ideia é 
que pessoas físicas 
e jurídicas tenham 
abatimento no im-
posto de renda ao 
fazerem doações 
ao Fundo Nacional 
de segurança Pú-
blica.

as informações 
foram publicadas 
ontem sexta-feira 
pelo jornal o esta-
do de s. Paulo.

o Ciep municipaliza-
do simone de Beauvoir, 
no Parque são josé, em 
Belford Roxo, está fican-
do de “cara nova”. a uni-
dade passa por reformas 
para melhor atender aos 
790 alunos da educação 
infantil até o 9º ano de es-
colaridade. as obras estão 
sendo executadas nas salas, 
banheiros e quadra. uma 
nova iluminação está sendo 
colocada. além do Ciep, 
mais 15 unidades escola-
res já foram reformadas. a 
escola municipal oswaldo 
lima e as Creches munici-
pais Casa da Criança (Nova 
aurora) e jorge victor de 
almeida (andrade araújo) 
estão passando por revitali-
zação.

o secretário de educa-
ção, denis macedo, desta-
cou que em janeiro de 2017 
fez uma visita às escolas 
e constatou que as unida-
des estavam em péssimas 
condições. “Foi um tra-

balho árduo para pôr tudo 
em ordem. mas o governo 
coloca a educação como 
uma de suas prioridades e 
estamos avançando bem. 
já são mais de 40 unidades 
que tiveram algum tipo de 
reparo. o Ciep simone de 
Beauvoir era um desejo an-
tigo e hoje estamos fazendo 
obras no prédio”, afirmou 
denis macedo, que estava 
acompanhado pelo secre-
tário de trabalho, Álvaro 
Cardoso júnior, o Nuna, 
e do secretário adjunto de 
educação, valério de Cas-
tro.

tendo a educação como 
um dos pilares do seu go-
verno, o prefeito Wagner 
dos santos Carneiro, o Wa-
guinho, destaca que ficou 
assustado quando visitou as 
escolas na primeira semana 
de mandato. “Parecia ce-
nário de guerra, com tudo 
destruído. muitas unidades 
estavam com fiações ex-
postas e paredes com infil-

trações. as carteiras esco-
lares e mobiliário em geral 
não ofereciam as mínimas 
condições para alunos e 
professores. melhorei tam-
bém a merenda, retirando 
a salsicha do cardápio. a 
situação mudou e já refor-
mamos boa parte das es-
colas, melhorando assim a 
autoestima de alunos, pro-
fessores e funcionários em 
geral, que agora trabalham 
em um ambiente agradá-
vel”, arrematou o prefeito, 
destacando ainda que todos 
os alunos estão com unifor-
mes e os kits didáticos.

diretora da unidade há 
dois anos, Cíntia Pereira 
se mostrou satisfeita com 
a reforma. “as crianças 
ficam falando que a esco-
la está ficando linda com 
a cor laranja. eles gostam 
de parar e olhar a obra. e 
é gratificante, pois ajuda 
no rendimento dos alunos 
e professores. dá um gás 
para eles”, informou. 

a proposta preli-
minar estima o aba-
timento de até 60% 
das doações no im-
posto de renda das 
pessoas físicas, e 
40% nas jurídicas.

o dinheiro arre-
cadado seria para 
ajuda na compra de 
armas e equipamen-
tos para as polícias 
Civil e militar dos 
estados, melhoria 
das guardas muni-
cipais e criação de 
novos contingentes 
nas cidades. além 
disso, o governo 
pretende usar o di-

nheiro para criar a 
guarda Nacional 
(caso aprovada pelo 
Congresso).

a pasta recorre à 
iniciativa privada 
depois de dificulda-
des com o orçamen-
to bloqueado e o au-
mento de gastos com 
as forças Nacional e 
do exército. dados 
do anuário Brasilei-
ro de segurança Pú-
blica de 2019 mos-
tram que o governo 
ficou engessado em 
investimentos para a 
área. (Fonte: Poder 
360)

liana emerique. em 
conjunto com o vere-
ador mauricio morais, 
Felipinho entregou mo-
ção de Congratulações 

e aplausos ao deputado 
estadual danniel libre-
lon (republicanos 10) 
e ao pastor evangélico 
Claudio Castro.

uma solenidade espe-
cial está sendo prepara-
da para a inauguração 
da placa que dá nome à 
tribuna da Câmara. to-

das as personalidades 
políticas e da socieda-
de, que conviveram com 
mario marques, serão 
convidadas a participar.

Na mesma sessão, felipinho entregou Moção de 
Congratulações e Aplausos à delegada Juliana 
Emerique
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Hospital Badim confirma 
11 mortos em incêndio 

7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A maioria das vítimas estava no CTI do hospital e morreram asfixiada com a 
fumaça, sem queimaduras graves, segundo informações da direrção da unidade

reProdução/WhatsaPP 

o corpo de Berta 
gonçalves Barrei-
ra de souza, de 93 
anos, foi enterrado 
na tarde de ontem, 
no Cemitério são 
joão Batista, em Bo-
tafogo, na zona sul 
do rio. 

segundo familia-
res, a idosa sofria 
com a doença de Pa-
rkinson e estava in-
ternada no Cti do 
hospital há três dias. 
o fogo na unidade 
hospitalar começou 
por volta das 18h30. 

Nesse momento, Ber-
ta era acompanhada 
pelo filho, Carlos 
uterelo, que tentou 
sair do hospital junto 
com a mãe, mas a sa-
ída estava obstruída. 
ao tentar voltar, foi 
impedido pelos bom-
beiros e a mãe ficou.

“eles (bombeiros) 
tentaram de tudo. 
Foi muito rápido. 
era uma fumaça al-
tamente tóxica. eu 
tentei ajudar. até um 
determinado ponto a 
gente conseguiu le-

var. Quando chega-
mos até uma porta 
corta fogo a gente 
não conseguiu pas-
sar. estava tomada 
de pessoas e macas 
querendo passar. en-
tão nós tivemos que 
retornar porque ti-
nham mais dois pa-
cientes atrás da mi-
nha mãe. Nessa que 
eu tentei voltar com 
ela, os bombeiros 
impediram que eu 
fosse. estava muita 
fumaça”, contou o 
filho de Berta.

a direção do hos-
pital Badim, no 
maracanã, zona 

Norte do Rio, confirmou 
que 11 pacientes mor-
reram no incêndio que 
atingiu a unidade no co-
meço da noite da última 
quinta-feira. o fogo teria 
iniciiado no subsolo e a 
fumaça se propagou para 
outras alas. de acordo 
com o instituto médi-
co legal, a maioria das 
mortes foi por asfixia, 
por inalação de fumaça. 
Ninguém foi carboniza-
do.

“a maioria foi por as-
fixia e outras causas cor-
relacionadas ao inciden-
te. tudo isso vai ser mais 
explicado no laudo. são 
várias compensações das 

doenças que as pessoas 
tinham relacionadas ao 
aparelho que as manti-
nham vivas”, explicou 
gabriela graça, diretora 
do iml, que coordenou 
a necropsia.

vários pacientes, al-
guns feridos, estão in-
ternados após serem 
transferidos para oito 
hospitais próximos. os 
mortos da tragédia são: 
alayde henrique Barbie-
ri; 96 anos; ana almeida 
do Nascimento, 90; Ber-
ta gonçalves Barreira de 
souza, 93; 

darcy da rocha dias, 
88; irene Freiras de Bri-
to, 84; ivone Cardoso, 
75; josé Costa de andra-
de; 79; luzia dos santos 
melo, 88; maria alice 
teixeira da Costa, 76; 
marlene menezes Fraga, 
85; virgílio Claudino 

Jogador de futebol é morto 
após assédio de namorada 

Ewerton não resistiu aos ferimentos 

arQuivo PessoalBERtIoga (sp) - 
ewerton rodrigues, que 
é jogador de futebol, 
morreu após ser esfaque-
ado, ontem, em Bertioga, 
no litoral de são Paulo. 
após ver a namorada 
sendo assediada por ou-
tro homem, ele e os ami-
gos atacaram o agressor. 
após ser agredido, o sus-
peito voltou ao local do 
crime e matou o atleta a 
facadas. de acordo com 
a Polícia Civil, o suspeito 
foi preso em flagrante.

testemunhas contaram 
que o jogador estava com 
alguns amigos e com a 
namorada dele em uma 
tabacaria em Bertioga. 
de repente, um homem 
teria ‘passado a mão’ na 
jovem na frente do rapaz. 
os amigos do jogador te-
riam agredido o suspeito 
e o jogado dentro de um 
canal que fica perto do 

PM é torturado e morto em Queimados 
reProdução

o corpo do policial militar 
Filipe araújo de assis (foto) 
foi encontrado na manhã de 
ontem com um tiro na cabeça 
na rua alternar, bairro guara-
ni, em Queimados. o Pm, que 
era lotado na 2ª uPP/19º BPm 
(Copacabana), foi executado de 
forma covarde e cruel após ser 
rendido por supostos trafican-
tes. 

imagens que circulam nas 
redes sociais mostram a víti-
ma, que supostamente seria 
o militar sendo imobilizado 
por um dos criminosos e de-
pois agredido. Na sequência, 
ele teve as mãos amarradas e 

corpo é achado em mata de sem Terra 
um homem foi 

encontrado morto 
na manhã de ontem, 
em uma região de 
mata, na localida-
de conhecida como 
comunidade sem 

terra, em Queima-
dos. o cadáver foi 
encontrado por po-
pulares da região.

ainda não há in-
formações sobre 
autoria e motivação 

do crime. a Pm foi 
acionada e comuni-
cou o crime à divi-
são de homicídios 
da Baixada Flumi-
nense (dhBF), que 
investiga o caso. 

parentes de berta souZa no enterro da idosa

 parentes de virgilio, um dos mortos no incêndio no hospital Badim, choram a perda no IML. E a operação para retirada dos pacientes 

depois asassinado. Na cena do 
crime aparecem vários bandidos 
acompanhando a sessão de tor-
tura. a foto da execução não foi 

postada nas redes sociais. o caso 
está sendo investigado pela divi-
são de homicídios da Baixada 
Fluminense (dhBF). 

local.
depois de ser agredido, 

o homem foi até a padaria 
localizada na avenida 19 
de maio. ele pegou uma 
faca e ameaçou o gru-
po. em seguida, foi para 

cima do jogador e acertou 
uma facada nele. ewer-
ton chegou a ser levado 
para a unidade de Pronto 
atendimento (uPa) da 
cidade, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu

plantão



O ingresso de Vênus 

e Mercúrio em Libra 

ativa as relações com as 

pessoas do seu convívio 

e amplia viagens e cursos. 

A vida traz movimento e contato com 

pessoas que lhe deixam feliz. Esteja 

aberto a notícias e à expressividade.

Você é levado a se 

posicionar com uma 

pessoa importante para a 

sua experiência. A pessoa 

tocada pode ser o cônjuge 

ou sócios. É uma conversa que mexe 

muito com você, mas que pede que 

você encare a relação com harmonia 

e compreensão. A pessoa tocada 

também vem amadurecendo muito.

Áries

O ingresso de 

Mercúrio e Vênus 

em Libra afeta o seu 

trabalho e a sua rotina. 

A vida pede de você 

habilidades para fazer acordos e traz 

um contato importante comercial. 

Tenha atenção com os medos. É 

um dia para analisar a sua atuação, 

levando em consideração o cenário 

como um todo.

Touro

O ingresso de 

Mercúrio e Vênus em 

Libra ativa o namoro 

e o contato com os 

filhos. A vida pede 

que você examine as suas posturas, 

levando em consideração os projetos e 

a autoestima. Se estiver sozinho, uma 

pessoa bate à sua porta neste período. 

As amizades seguem em alta!

Gêmeos

O ingresso de Vênus 

e Mercúrio em Libra 

ativa as relações 

em família e pode 

acentuar algum tipo de 

evento. O cenário pede maturidade 

e harmonia para interagir com as 

pessoas próximas. É momento de 

olhar para o futuro e permitir o 

reconhecimento.

Câncer

Leão

O ingresso de Vênus e 

Mercúrio em Libra ativa 

os recursos financeiros 

e o reconhecimento 

profissional. O céu lhe 

dá a oportunidade de 

olhar para o seu potencial e de fazer 

algum tipo de investimento que exige 

responsabilidades. Mas tudo fluirá!

Virgem

O ingresso de Vênus 

e Mercúrio em seu 

signo lhe deixa em 

destaque para perceber 

as suas necessidades 

de afetos e de bem-estar. É importante 

explorar o seu melhor. O dia traz foco 

no relacionamento e pede um contato 

mais próximo.

Libra

O ingresso de Vênus e 

Mercúrio em Libra traz 

reflexão sobre como 

você deseja atuar em 

seu trabalho. Tenha 

atenção com situações que você vem 

reprimindo e que devem ser circuladas. 

Um contato pode trazer uma 

oportunidade interessante. Examine as 

suas percepções.

Escorpião

O ingresso de Vênus 

e Mercúrio em Libra 

amplia o contato com 

os amigos e amplifica o 

cenário afetivo. Se estiver 

sozinho, uma pessoa 

especial pode entrar. Amigos podem 

trazer convites interessantes para o seu 

desenvolvimento. É um dia de lazer e 

eventos.

Sagitário

O ingresso de Vênus e 

Mercúrio em Libra ativa 

as relações profissionais 

e afetivas. O céu lhe 

dá oportunidades 

de vivenciar situações boas e, para 

isso, você precisa estar aberto ao 

reconhecimento e ao destaque dos 

sentimentos. A família também passa 

por esta experiência e eventos podem 

ser tocados.

Capricórnio

O ingresso de Vênus 

e Mercúrio em Libra 

abre o caminho para 

viagens e para o 

reconhecimento por 

meio dos estudos. Você 

está aberto a trocar com as pessoas 

próximas e felizes. Uma notícia pode 

levá-lo a ampliar as relações.

Aquário

O ingresso de Vênus 

e Mercúrio em Libra 

ativa o setor financeiro 

e permite que você faça 

algum tipo de acordo 

ou negociação. É uma fase boa para 

conquistar reconhecimento e avaliar 

as nuances que envolvem o dinheiro 

de sócios ou do cônjuge.

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

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o De-
creto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte 
licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2162/2019 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
insumos (Fórmulas Lácteas especiais), para atender as neces-
sidades do Programa PRODIAPE da Secretaria Municipal de 
Saúde de São João de Meriti, de acordo com Termo de Referên-
cia em anexo. Data de abertura: 26/09/2019 às 10:00 horas. Retira-
da do Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e Contratos 
da SEMUS, sito à Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, sala 310 

– Jardim Meriti – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000.das 10:00 
às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel 
A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ 
da empresa interessada. Mauricio da Silva Campos – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 13 de Setembro de 2019.

Daniel da Rocha Goulart

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o De-
creto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte 
licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - SEMUS

Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 283/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos para 
atender as necessidades do Programa Hiperdia da Secretaria 
Municipal de Saúde, de acordo com o Termo de Referência. 
Data de abertura: 26/09/2019 às 14:00 horas. Retirada do Edital: Na 
sala da Superintendência de Licitações e Contratos da SEMUS, sito 
à Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, sala 310 – Jardim Meriti – 
São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000.das 10:00 às 17:00 horas, 
mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, Pen drive ou 
CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da empresa 
interessada. Mauricio da Silva Campos – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 13 de Setembro de 2019.

Daniel da Rocha Goulart

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

13 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 
14/09/2019 – CÓD-PMBR 171.

DECRETO Nº 4.754 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.
Considerando a renúncia da conselheira Regina Tania 
Moraes de Araujo fls. 02, contida nos autos do Processo 
Administrativo nº627/2019;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o Poder de Autotutela Adminis-
trativa.
       
   DECRETA:
Art. 1º- Ficam nomeados para compor o Conselho de 
Administração- CONAD, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo- Pre-
vide, na forma do § 4º, do art. 40, da Lei Complementar 
nº083/2006, os membros efetivos e respectivo suplen-
tes a seguir:

a) REPRESENTANTES DO SERVIDORES ATIVOS:
Titular: LEONEL CAMARGO
Suplente: EDILSON GONÇALVES DE AGUIAR

b) REPRESENTANTE DO PREVIDE
Suplente: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO PLACIDINO 

Art. 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro- Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4060/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Conservação.
FLÁVIA BELARMINA DA SILVA LIMA
DECARVAL REIS DOS SANTOS

PORTARIA Nº4061/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
CREUMA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
THAYSA SOUZA DA SILVA COSTA

PORTARIA Nº4062/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.
CRISTIANE FERREIRA ESTRELA
DILSON DE CARVALHO JUNIOR

PORTARIA Nº4063/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO 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, KLEBER FAUSTINO PARREIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito. 

PORTARIA Nº4064/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-

nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
BRUNA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA
ROBERTA PINTTO DUARTE
ROBSON COELHO CARDOSO
PAULOM DA SILVA CAETANO
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
JONAS MACHADO PINHEIRO
KECIANE MACHADO RODRIGUES
GUILHERME DO ROSÁRIO RAMOS
LARISSA CRISTINA FERREIRA DA SILVA

PORTARIA Nº4065/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
ROSANA BARBOSA
IRANI ALVES DE ALMEIDA
MARIA DA GRAÇA DUARTE COSTA ROCHA
FABIA RAMOS FRANCISCO
VINICIUS VITÓRIA DA SILVA
RENATA LAILER DA CONCEIÇÃO
EMILY FIGUEIREDO CAVALCANTE DE ARAUJO
IRIS ALMEIDA DE MOURA ROSA
DILSIANA ORTEGA MORAES
VANILSON GOMES DE SOUZA
SILVIO CESAR DE JESUS NOVAES DOS SANTOS
ANA PAULA MOTTA DO NASCIMENTO
MARCELLO DE MELLO SILVA
HELCIO FRANCISCO DE PAULA ROSA
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA
FELIPE DE SOUZA RODRIGUES
ALINE DOS SANTOS NAASCIMENTO
LUCIENE MARIANO DA LUZ
SELMA MARIA DE SOUZA SENA

PORTARIA Nº4066/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO 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, FÁBIO LUIS DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4067/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, IVAN RODRIGUES DO NASCIMEN-
TO, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4068/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Estratégico 
de Gestão Educacional, símbolo AEG, da Secretaria 
Municipal de Educação.
ALESSANDRA DO NASCIMENTO LACERDA GON-
ÇALVES
DENIVALDO CLAUDIO DA SILVA
ANDELSON SILVA GALDINO

PORTARIA Nº4069/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
LORRAYNE DE ABREU SILVA
WAGNER DA SILVA BRANDÃO
RICARDO DA SILVA BERALDO
ELIZABETH RUFINO RODRIGUES
JAMES DE SOUZA CABRAL
GUILHERME EGERE DE CASTRIA
LUCAS DEZIDERIO GALDINO
ALEX SANDRO SORIANO CASSIANO

LILIAN SILVA DE SENA
THAIS LEAL LIMA VAZ
ANDERSON BRAGA AGUIEIRAS
JANE DE ZIDERIO GALDINO
ADRILENE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUZA
MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
LUANA FERNANDA DE SOUZA
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

PORTARIA Nº4070/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, RICARDO LOPES DO NASCIMEN-
TO, para exercer o cargo em comissão de Diretor do 
Departamento de Prevenção e Controle de Doenças, 
símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4071/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VLÉRIA DOS SANTOS SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Diretor do Departa-
mento de Vigilância Epidemiológica/imunização, símbo-
lo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4072/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Saúde.
ELAINE CRISTINA MORAES MARTINS
RAFAEL FELISBERTO DE AZEVEDO 
LEANDRO LOPES GUIMARÃES FERRAZ
PATRICK FERREIRA GONÇALVES

PORTARIA Nº4073/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Saúde.
ANDRÉ LUIS CARDOSO DOS SANTOS
MOISES IZAIAS ROCHA DE OLIVEIRA
CARLOS ALBERTO BARBOSA JUNIOR
CAROLINE MORAES SANTANA
ANA PAULA FAIÃO DA SILVA
CARLOS RENATO DA SILVA
RAFAEL DARC SOARES CARNEIRO
ALINE DINIZ DA SILVA
CLEBER ALVES FARIAS
JODER OLIVEIRA FIGUEIREDO
ALICE NAVEGA MARME SARMENTO
VILMA DA SILVA RUEL DE OLIVEIRA
PAULO MAGALHÃES
ÇUAN PEREIRA BRAVO
EMERSON HENRIQUE TEOFILO DAUMAS
PABLO GABRIEL MOTTA DE SOUZA LEITE
DOUGLAS DE OLIVEIRA RODRIGUES
ROBERTO RICARDO

PORTARIA Nº4074/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANABELLE LUIZA ALBUQUER-
QUE FERREIRA, para exercer o cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4075/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO 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, os nomes abaixo relacionados, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Educação.
WILLIAN MAGALHÃES PAIVA
JAQUELINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
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ingredientes

Modo de preparo

peiXe coM açaÍ

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

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

FilÉ de MerluZa coM 
BaTaTa ao ForNo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

picadiNho de avesTruZ

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

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

JacarÉ À Moda rio 
Negro

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

ingredientes

Modo de preparo

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

VENDERSON PEREIRA
ROSA MENDES GAMA
LEANDRO RUBI PAÚRA
LUCAS DE SOUZA DA SILVA
RODRIGO DA SILVA ROCHA
DARLAN FERREIRA RUBI
ROBSON MARTINS GAMA
CRISTIANO DOS SANTOS LIBERATORI
DIONISIO LEITE DE MORAES SILVA
THAYNA MELO DE LIMA
IVAN PEREIRA BARCELLOS FILHO

PORTARIA Nº4076/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de da Casa 
Civil.
JOAQUIM JOSÉ PELLEGRINI
REJANIO GUILHERMINO PEREIRA 
JONATAS CARLOS DA ROCHA DE OLIVEIRA DIAS
PAULO CESAR DIAS

PORTARIA Nº4077/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCELO DE ALMEIDA LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto de 
Planejamento e Saneamento, símbolo CC-1, na Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº4078/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, PAULO ROBERTO MANAIA LIMA, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Exe-
cutivo de Planejamento e Saneamento, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº4079/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RENATA MIOTTO, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador de Planejamento, 
símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te.

PORTARIA Nº4080/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROBSON DE SOUZA FRANCO, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador de 
Saneamento, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

PORTARIA Nº4081/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.
DENILSON FERNANDES
PÂMELA AIRES FORTUNADO
MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA DOS SANTOS

PORTARIA Nº4082/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te.
ALZIRA MARIA DE SÁ SANTOS
LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA
CLAUDIA SOUSA DE AGUIAR PENA

PORTARIA Nº4083/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.
AZOR PIRE CARVALHO
GABRIEL RODRIGUES DIAS
LUCIMAR LIMA PEREIRA
PAULO CESAR DA SILVA PINTO

PORTARIA Nº4084/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Exe-
cutivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº4085/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JORGE RICARDO ZUZARTE FER-
REIRA, para exercer a Função Gratificada de Gerente 
de Expediente, símbolo FG-1, na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº4086/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANA PAULA SOUZA DE AGUIAR, 
para exercer a Função Gratificada de Supervisor, sím-
bolo FG-2, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

PORTARIA Nº4087/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LOURIVAL ARRUDA JUNIOR, para 
exercer a Função Gratificada de Encarregado, símbolo 
FG-3, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº4088/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOSELENA DOS SANTOS SILVA, 
para exercer a Função Gratificada de Oficial de Gabi-
nete, símbolo FG-4, na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 

PORTARIA Nº4089/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 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 de 
Educação.
VIRGINIA ALVES AFONSO
MAURÍCIO RÉGIS MARNE
CATIA ALMEIDA CORRÊA

PORTARIA Nº4090/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ANDRÉ VIEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, 
no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4091/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Estratégi-
co de Gestão Educacional, símbolo AEG, na Secretaria 
Municipal de Educação.
LUCIENE LUCAS SILVA BARBOSA
ROBERTO GOMES DE MEDEIROS
WELLINGTON LUCAS ROSAS DA SILVA

PORTARIA Nº4092/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar de 16 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 II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.
CLARISSA CARVALHO DE PAULO
LEONARDO SOARES DE FIGUEIREDO
REINALDO OLIVEIRA FRANÇA
ESTER DIAS LAVOURAS
COSME JOSÉ DE MENEZES FURTADO
ANDRÉ LUIZ SILVA VIEIRA
WILAM FRANCISCO DA SILVA
MARIA BETANIA RODRIGUES BARBOSA
SAIONARA GOMES BARBOSA COSTA
LAYANE KELLY SUZART DOS SANTOS
ALESSANDRA DA SILVA COUTO
LIDIANE MARQUES DOS SANTOS,

PORTARIA Nº4093/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
VIRGÍNIA HUGUENIN DE OLIVEIRA
EDILSON RIBEIRO
SANDRA LÚCIA MERCÊS TEIXEIRA GOMES DA 
ROSA
BRENDA SARAIVA ARRUDA BORGES

PORTARIA Nº4094/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-

viço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
MURILO BERNARDINO DA SILVA
VAGNER DE SOUZA CABRAL
REINALDO BATISTA DOS SANTOS
GILBERTO ALAN DO NASCIMENTO
FABIANO VICENTE DA SILVA
ANDERSON DA SILVA CARDOSO DA ROSA

PORTARIA Nº4095/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
DANIELE BARRETO DE OLIVIERA VENTURA
JOÃO JOSÉ DE SOUZA MALAQUIAS
JOELSON DE SOUZA PEREIRA
MAERCIO JANSEN OLIVEIRA DA SILVA
MARLON SALES FAUSTINO
MONIQUE GUIMARÃES SANTOS
RAIANE NASCIMENTO MALAQUIAS
ROMULO PINTO ALVES
ROSILENE AZEVEDO DE SANT ANA
SANDRA MARIA DE SOUZA MALAQUIAS
SIMONE DA CRUZ
UALACE GASPAR DE SOUZA

PORTARIA Nº4096/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO 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, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
RICARDO LIMA CUNHA
ANGELICA IBRAIM TROTA
LORRANY LUIZA FARIAS DE SOUZA
RONEY ROBSON SILVA TOMAZ
ALEX DE MORAIS MIRANDA
IVAN DOS SANTOS PIRES
LETICIA DOS SANTOS SIMAS
EDUARDO DA SILVA SANTOS
CARLOS ROBERTO BEZERRA RODRIGUES
PAULO EDUARDO DOS SANTOS BORGES
LEIZ VICTOR DOS SANTOS PEREIRA
PATRIC SILVA DOS SANTOS

PORTARIA Nº4097/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
ROBERTO SILVA DINIZ
IZABEL CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS
MARCIA SALES ANDRADE SILVA
ROSILENA SILVA GOMES
JOÃO PEDRO ALMEIDA SILVA
LEONARDO REGES MARCELINO
BRUNO ALVES DA SILVA
MARCELO REGIS MACHADO FREITAS

PORTARIA Nº4098/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relaciona-
dos, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
ANDRESSA BARROS FREITAS
FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
MAGNA REAL HIPÓLITO
HELDER AFFONSO REAL
RAIANE ELIAS GOMES
DANIELE SILVA GUIMARÃES WASCHENSHIKY
ANDRÉ REAL HIPÓLITO
LENO SOARES MACHADO
STEPHANIE CAMILLA SILVA MACHADO

PORTARIA Nº4099/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relaciona-
dos, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
AILTON DE OLIVEIRA SILVA
LAURA MORAES CARDOSO SILVA
WALLACE MORAES CARDOSO SILVA
KELLY CRISTINA MORAES CARDOSO SILVA
FÁBIO JOSÉ VIEIRA DE SANTANA
KATIA VIEIRA DE SOUZA SANTANA
EDILANE VIEIRA SANTANA

PORTARIA Nº4100/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO 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, DENIS DE OLIVEIRA VENANCIO, 
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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

carNe de sol coM 
Pirão de Queijo

500g de filé mig-
non/ 2 colheres 
(sopa) de sal/ 2 li-
tros de água
pirão de queijo
400g de queijo coa-
lho/ 2 xícaras (chá) 
de leite/ 1/3 xícara 
(chá) de farinha de 
mandioca/ 4 colhe-
res (sopa) de man-
teiga derretida/ 1 
colher (chá) de sal

salgue a carne 
com o sal e deixe 
na geladeira por 1 
dia.
leve-a ao freezer e 
deixe por 8 dias.
para dessalgar, re-
tire-a do freezer e 
deixe descongelar 
na geladeira.
retire-a da gela-
deira e deixe-a de 
molho em 2 litros de 
água por 30 minu-
tos.
escorra a água e 
lave a carne, esfre-
gando-a.
troque de água e 
deixe de molho por 
mais 30 minutos, re-
petindo o mesmo 
procedimento.
asse a carne na 
churrasqueira ou no 
forno por 30 minu-
tos.
regue com a man-
teiga e reserve.
pirão de queijo

corte o queijo em 
cubinhos e bata-
-os no liquidificador 
com o leite até for-
mar um creme ho-
mogêneo.
em uma panela, 
leve essa mistura 
ao fogo e adicione 
a manteiga e o sal.
acrescente a fa-
rinha de mandio-
ca aos poucos e 
cozinhe, mexendo 
sempre, até adqui-
rir consistência de 
purê.
sirva quente com a 
carne.

arroZ de Tacacá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

para exercer o cargo em comissão de Secretário Execu-
tivo, símbolo CC-2, Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4101/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
LUCAS VITORIO DA SILVA
VICTOR EMANUEL OLIVEIRA DE ALMEIDA]
CLAUBERT CANTALEGO DA SILVA
CLAUDETE SOUZA DE OLIVEIRA BRANDÃO

PORTARIA Nº4102/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CHARLES MACEDO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº4103/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALESSANDRA XAVIER MACEDO 
DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº4104/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA PASSOS
SHEILA MACEDO DA SILVA
LEDENILSON SANTOS DLOS PASSOS

PORTARIA Nº4105/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
PAULO CESAR ANDRADE EVANGEKISTA
ROSELE DE OLIVEIRA SILVA EVANGELISTA
GILMAR FERREIRA FREITAS
RUDSON OLIVEIRA SILVA
JOSÉ CRLOS DOS SANTOS
PAULO CESAR DOS SANTOS
MARCIA DOS SANTOS NUNES
MARCIA VARGAS GODINHO
MANOEL AMARO DOMINGOS SANTOS
ALESSANDRA FERNANDA SIMÕES 
EDNA MARIA AMARO
GISELE ANDRADE DE PAULA

PORTARIA Nº4106/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
NIELSON COSMO FERREIRA
ROBERTA MORAIS DE OLIVEIRA
BARBARA FARIA RAYMUNDO DE SOUZA
VANTENIR SOARES DE SOUZA
JORGINA PEREIRA DA SILVA
CLAUDIO FERNANDO OLIVEIRA VIEIRA
JEFFERSON ROBERTO NASCIMENTO SILVA
VINICIUS MIGUEL DA SILVA SIQUEIRA
LUDMILA DA SILVA SOUZA
CARLIANE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº4107/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
MAYCON DOUGLAS DE ARAUJO
ADRIANA DE SOUZA LAURINDO
ALESSANDRA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS
ADA MARCELI SANT’ANA DE SOUZA OLIVEIRA
ADEGILSON FREIRE DA SILVA
JOEL BARBOSA
SANDRO MOREIRA DA SILVA

PORTARIA Nº4108/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
ANA CLAUDIA C DA SILVA
CINTIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS
MALAYNE ANGELA PEIXOTO LEAL
LARISSA CORCINO SILVA

PORTARIA Nº4109/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
ADRIELLY EMILIA DE O DA SILVA
EVELYN DA SILVA CAMELLO
HADSON DE MELLO JULIÃO

PORTARIA Nº4110/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
MARIANA LOPES TEIXEIRA
CAROL RAMOS CONSTANTINI
DILON SILVA LEONARDO

PORTARIA Nº4111/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, EDNALDO DOS SANTOS TEIXEI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4112/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO 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, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Estra-
tégico de Gestão Educacional, símbolo AEG, da Secre-
taria Municipal de Educação.
ANDREIA ARAUJO DOS SANTOS
ANA BEATRIZ MERANDA DE OLIVEIRA
EDUARDO PAULO GOMES

PORTARIA Nº4113/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, BIANCA SIQUEIRA PINTO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4114/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
DANIELLA CRISTINA MACHADO PIMENTA
EMERSON COSMO MIRANDA
ENIVALDO COSTA E SILVA
GELSON MARCELINO DE ALMEIDA
GILMAR DA SILVA MARÇAL
JOSÉ REINALDO RIBEIRO DE ARAÚJO
MILLENA MESSERI FRANCISCO 
NIEDJA DA SILVA CASTILHO DE ANDRADE
RAFAELA KELLY SILVA DA CUNHA
WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO

PORTARIA Nº4115/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
BIANCA SIQUEIRA PINTO
CÁTIA FREGINA ALCANTARA
EUNICE VASCONCELOS DE ARAÚJO
IRIS DE ALMEIDA REIS
JULIANA MARQUES LIMA
ROGERIO MALTA DA SILVA
LAIOM CONDE FELIX DA SILVA

PORTARIA Nº4116/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
WALDECYR VAGEALEGRE DS SANTOS
CRISTIANO HENRIQUE DA SILVA
VALDAIR DA SILVA

BRUNO PEIXOTO VIEIRA
WALACE VALÉRIO DA SILVA SILVEIRA
CRISTINA SOARES BRITTO DE LIMA
ALEXANDRE COSTA

PORTARIA Nº4117/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALEX SANDRO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4118/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relaciona-
dos, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
CELSO DA SILVA MEDEIROS
CESAR SOUZA ANDRADE 
DANIEL SOUZA ANDRADE
JOSÉ APARECIDO POLEGÉRIO
JOSÉ PESSANHA DOS SANTOS
LUCIANO DA SILVA RIBEIRO
LUCILENE DA SILVA RANGEL
RENATO ARAUJO DA SILVA
TATIANE DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUZA

PORTARIA Nº4119/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO 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, TUFI CLAUDIO FÉLIX, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor Executivo, sím-
bolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4120/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relaciona-
dos, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal 
de Educação.
LORRAINE LIMA DE MEDEIROS
AYRTON FELIX SANTOS

PORTARIA Nº4121/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relaciona-
dos, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal 
de Educação.
LAEL DE LIMA SANTOS
PATRICIA DE PAULA PITTA
TATIANA DE LIMA SANTOS
JURANDI LAPA DA SILVA

PORTARIA Nº4122/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relaciona-
dos, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Educação.
IRENILCE DOS SANTOS NASCIMENTO
ADRIANO DUARTE ALBINO
TEREZA CRISTINA COSTA DANTAS

PORTARIA Nº4123/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019. 
NOMEAR a contar de 16 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARIO ANTUNES VIANA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Educação.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº4037/SEMAD/2019 DE 11/09/2019, 
PUBLICADA EM 12/09/2019
Onde se lê: MARCOS VINICIUS DA SILVA;
Leia-se: MARCOS VINICIUS DA SILVA FURTADO.

NA PORTARIA Nº3336/SEMAD/2019 DE 27/08/2019, 
PUBLICADA EM 28/08/2019
Onde se lê: ERICA VIANA DA SILVA;
Leia-se: ÉRICA VIANA DA SILVA ALMEIDA.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLI-
CA E MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº. 013/SEMOB/2019 DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2019
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ingredientes

Modo de preparo

lagarTo À 
porTuguesa

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

molHo:

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

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

FilÉ de salMão ao 
ForNo FacÍliMo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

Dispõe sobre o período de Vistoria Dos Veículos de Transporte de Aluguel (TAXI) do 
Município de Belford Roxo, Conforme previsão Legal estabelecida no Decreto nº. 
2887 de 10 de Julho de 2010.  
O Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana do Município de 
Belford Roxo, Estado do Rio de  Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam definidos os prazos de Vistoria dos Veículos do Transporte Individual 
de Passageiros (TAXI) do Município de Belford Roxo, para exercício de 2019, na 
forma abaixo:

PLACAS FINAIS PERIODO DE VISTORIA LOCAL

0, 1 E 2 07 à 11 de Outubro/2019 SEMOB

3, 4 E 5 14 à 18 de Outubro/2019 SEMOB

6, 7, 8 E 9 21 à 25 de Outubro/2019 SEMOB

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições anteriores.

PORTARIA Nº. 014/SEMOB/201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre o período de Vistoria dos Veículos de Transporte Escolar do Município 
de Belford Roxo, Conforme previsão Legal estabelecida no  Decreto nº. 2631 de 10 
de Julho de 2009.  
O Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana do Município de 
Belford Roxo, Estado do Rio de  Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam definidos os prazos de Vistoria dos Veículos do Transporte Escolar do 
Município de Belford Roxo, para exercício de 2019, na forma abaixo:

PLACAS FINAIS PERIODO DE VISTORIA LOCAL

0, 1 e 2 07 à 11 de Outubro/2019 SEMOB

3, 4 e 5 14 à 18 de Outubro/2019 SEMOB

6, 7, 8 e 9 21 à 25 de Outubro/2019 SEMOB

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições anteriores.

João Sant’Anna Júnior
Secretário da SEMSEP/SEMOB

Mat.60/73576 - PMBR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PORTARIA Nº. 038/SEMUS/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de atribuições legais e municipais:

RESOLVE:
Designar os servidores para exercerem as funções de fiscal do contrato 008/SE-
MUS/2019, celebrado entre o Município de Belford Roxo, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, e a empresa MARVIN LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELLI ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 11.624.761/0001-30 de acordo com o Pregão Presencial 
028/2018 referente ao Processo Administrativo n.º 08/00474/2018, que tem  por ob-
jeto a locação de veículo com manutenção preventiva, adaptado como unidade de 
castração veterinária de animais domésticos (caninos e felinos)- castração móvel da 
Secretaria de Saúde, composta pelos  seguintes membros:
WILSON MARTINS COUTINHO – MAT. 60/70837
CARLOS CESAR GIRÃO – MAT. 11/015722

Flávio Vieira da Silva
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 039/SEMUS/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de atribuições legais e municipais:

RESOLVE:
Designar os servidores para exercerem as funções de fiscal da Ata de Registro de 
Preços n.º 011/2019, celebrado  entre o Município de Belford Roxo, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, e a empresa Impressão Digital STUDIO X  LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 10.636.550/0001-55 e Inscrição Estadual n.º 86.659.913 
de acordo com o Pregão Presencial – SRP – n.º 007/2019 referente ao Processo 
Administrativo n.º 49/0072/2018, que tem  por objeto prestação de serviço de forne-
cimento e instalação de material de comunicação visual visando atender as necessi-
dades da Secretaria de Saúde, composta pelos  seguintes membros:
YAGO BRAGA VIEIRA - MAT. 60/74126
CARLOS CESAR GIRÃO – MAT. 11/01572

Flávio Vieira da Silva
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 225/GDP/PREVIDE/2019, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019:
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a Euclides Militão de Souza , na con-
dição de viúvo da servidora Maria Auxiliadora Dias de Souza,, matrícula 10/06.004, 
aposentada em 24/11/2015, falecido em 06/06/2019, com fundamento no art. 40, § 
7º, I, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03 c/c 73, I, 74, I, 75, §3º, IV, “b”, 
6 da Lei Complementar nº 083/06, de forma vitalícia e com proventos mensais e 
integrais no valor de R$ 1.521,08 (mil quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), 
conforme contido no Processo PREVIDE n° 00487/2019. Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 06 de junho 
de 2019.

PORTARIA Nº 226/GDP/PREVIDE/2019, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          

RESOLVE:

CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a Manoel de Souza, na condição de 
viúvo da ex-servidora Maria Natalia Aragão de Souza, matrícula 10/667277, aposen-
tada em 19 de junho de 1998, falecida em 03 de julho de 2019, com fundamento no 
art. 40, § 7º, I, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03 c/c art. 73, I, art.74, I, e 
art. 75, §3º, IV, “b”, 6 da Lei Complementar nº 83/06, de forma vitalícia e com proven-
tos mensais e integrais no valor de R$  2.426,53 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis  
reais e  cinquenta e três centavos), conforme contido no Processo PREVIDE    n° 
00587/2019. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 03 de julho de 2019.

PORTARIA Nº 227/GDP/PREVIDE/2019, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019:
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,       RESOLVE:
APOSENTAR voluntariamente, por Idade, a servidora ZULEIDE BITTRNCOURT 
BOIA, matrícula nº10/14.803, efetiva no cargo de Professora de Educação Física - E, 
admitida no Município em 27/02/1998, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento no art. 6º da EC 41/03 c/c art. 40, §1º, III, “b”, da CF/88 e art. 63, 
incisos I, II, III, da Lei nº 083/06, com proventos mensais e proporcionais no valor de 
R$ 2.063,37 (dois mil, sessenta e três e trinta e sete centavos), conforme contido nos 
autos do processo administrativo PREVIDE nº 2017/726 e PMBR nº 04/7077/2017. 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

13 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 14/09/2019 – CÓD-PMBR 171.

PORTARIA Nº0270/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
EXONERAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, FLÁVIO VIEIRA DA SILVA, do cargo em comissão de 
Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0271/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
EXONERAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA, do cargo em comis-
são de Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº0272/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
EXONERAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA ALMEIDA DE CARVALHO, do cargo em 
comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal da Casa 
Civil.

PORTARIA Nº0273/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0274/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, FLÁVIO VIEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em co-
missão de Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal da Casa Civil.

PORTARIA Nº0275/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA ALMEIDA DE CARVALHO, para exercer o car-
go em comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal da 
Gestão de Integridade e de Riscos.

PORTARIA Nº0276/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DE CARVALHO BASTOS, para exercer o car-
go em comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de 
Administração.

PORTARIA Nº0277/GP/2019 DE 13 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, RAFAEL LUIZ DE MILAN BARROS 
FILHO, para exercer o cargo em comissão de Secretário Especial de Planejamento 
e Saneamento, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº0278/GP/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
NOMEAR a contar 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOÃO CARLOS JULIÃO, para exercer o 
cargo em comissão de Conselheiro Geral, símbolo SM, da Gabinete do Prefeito.

Wagner dos Santos Carneiro- Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº4124/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.
EXONERAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DE CARVALHO BASTOS, do cargo em co-
missão de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal Administração.

PORTARIA Nº4125/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.
EXONERAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, DAVID CARNEIRO DE FREITAS, do cargo em co-
missão de Secretário Executivo de Recursos Humanos, símbolo CC-2, da Secretaria 
Municipal Administração.

PORTARIA Nº4126/SEMAD/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, DAVID CARNEIRO DE FREITAS, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal Admi-
nistração.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Resultado espantou de vez o fantasma do rebaixamento 

xô, b2!

Nova cidade bate o duque de 
caxias e segue com chances 

o Nova Cida-
de espantou 
qualquer ris-

co de queda  série 
B2 na tarde de quar-
ta-feira, no estádio 
joaquim Flores, em 
Nilópolis. vindo de 
um triunfo importan-
te fora de casa contra 
o Barra da tijuca, o 
Quero-Quero da Bai-
xada mostrou a sua 
força, bateu o duque 
de Caxias por 1 a 0, 
com gol de léo ju-
nior no final do jogo, 
chegou aos 13 pontos 
e ainda tem chances 
de avançar de fase na 
taça Corcovado.

a partida foi pare-
lha desde o apito ini-
cial. o Nova Cidade 
buscava impor o seu 
ritmo de jogo, mas 
o duque de Caxias 
marcava forte e a 
partida ficou bastan-
te truncada. apesar 

da movimentação, as 
equipes pouco fize-
ram os goleiros tra-
balharem efetivamen-
te. Com isso, o zero 
estampou o placar na 
etapa inicial.

o segundo tempo 
começou bem mais 
agitado, com a torci-
da do Nova Cidade fi-
cando com o grito de 
gol entalado na gar-
ganta logo no primei-
ro minuto. No lance, 
jonathan Napu fez jo-
gada pela direita, ba-
teu rasteiro e acertou 
o pé da trave do du-
que de Caxias.

Noutro lance de pe-
rigo, ruan giranda 
avançou pela esquer-
da, limpou o marca-
dor, ajeitou e man-
dou rente ao poste 
esquerdo de jaime. 
os visitantes leva-
vam perigos em bolas 
aéreas, mas a defesa 
nilopolitana se com-
portava bem e neutra-
lizava os perigos. No 

jota CaRvalHo

jota.carvalho@yahoo.com

/ emersoN Pereira / assessoria de 
imPreNsa

Rubros ainda alimentam chegada à semifinal no returno da Taça Corcovado

fim, aos 46 minutos, 
lucas henrique co-
brou escanteio pela 
direita e léo junior, 
que entrou no trans-
correr do segundo 

tempo, finalizou com 
precisão: 1 a 0 Nova 
Cidade.

o Nova Cidade fol-
ga na rodada do fim 
de semana e só volta-

rá a campo na próxi-
ma quarta-feira (18), 
às 15h, novamente 
no joaquinzão, con-
tra o serrano. a par-
tida será a última da 

fase classificatória 
da taça Corcovado, 
o returno da série 
B1. (Fonte: emerson 
Pereira / assessoria 
de imprensa)


