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Mulher de Celsinho, que está enjaulado em Bangu, tinha mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáver
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Homem é fuzilado e
mulher fica ferida na
Zona Oeste do Rio
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Capes corta mais de 5 mil bolsas
de mestrado, doutorado e pós
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ESPORTE
HORA

Nova Cidade
abate o Tigres do
Brasil de virada
em Xerém
12

‘Deputado Mentirinha’
sentou na cadeira e
esqueceu promessas
2

Políca larga o aço em
traficante pela-saco
7

Patriotismo em Belford Roxo

rafael barreto/pmbr

Prefeitura abriu a Semana da Pátria com o desfile cívico no
bairro Heliópolis, com a participação de escolas e creches
3
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Cassiano
Andrade

Aquele Abraço!
Há um bom tempo não falo
da talentosa radialista Mary
Monteiro, apresentadora aos
sábados do programa America
no Coração da Baixada, pela
Tropical AM 830, das 18h às
19h, um dos espaços de valorização da arte e cultura na Baixada Fluminense. Pronto, falei!
Aquele Abraço, Mary!!!

Oficina de vídeos no Centro Cultural Donana
Este projeto é uma
parceria entre o Centro Cultural Donana e
o Instituto Federal do
Rio de Janeiro (IFRJ)
- Belford Roxo.
A oficina acontecerá gratuitamente às
sextas-feiras das 14h
às 17h no Centro Cultural Donana a partir
do dia 13 deste setembro até 6 de dezembro.
“Esta oficina tem
como objetivo envolver os participantes
na prática de criação
e invenção cinematográfica com foco em
vídeos e ensaios documentais”, informa
o músico, cantor, escritor, poeta e um dos
fundadores do Donana, Dida Nascimento,
na foto com o violão,
um dos instrumentos
que mais tem paixão.
De forma prática

Cassiano Andrade solta a
voz no palco do Top Music
hoje. Cantor, compositor e
violinista, a música sempre
esteve presente na vida de
Cassiano. Filho de radialista e compositor, cantar era a
diversão do musicista na infância. Entrou efetivamente
para o mundo da música aos
16 anos, quando começou a
estudar violão.
Influenciado pela música
brasileira e mundial, denominada por ele mesmo como
“MPopB”, Cassiano Andrade compõe canções desde a
adolescência. Hoje, já são
mais de 1.000 composições
solo e em parceria com estilos que variam entre a MPB,
o pop e o samba.
A apresentação será às
19h, na praça de alimentação do 3º piso - expansão.
Evento gratuito! O TopShopping fica na Av. Gov. Roberto Silveira 540, Centro –
Nova Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787.

Cléber Júnior / Extra

ela abordará os seguintes tópicos: introdução à
linguagem audiovisual,
elementos da linguagem
audiovisual: planos, ângulos, enquadramento,
composições,
movimentos de câmera, som,
iluminação e introdução à montagem. “Será
incentivado o uso de

equipamentos de baixo
custo como telefones
celulares”, acrescenta
Dida.
Serviço
Local: Centro Cultural Donana (Rua Aguapei?, 197 - Piam, Belford Roxo)
Dia/Horário: sextas-

-feiras de 14h às 17h
a partir do dia 13/9 até
6 de dezembro.
Prazo para se inscrever: Até hoje, 3 de
setembro. Serão 20
vagas com prioridade para moradores de
Belford Roxo.
Inscrições: bit.ly/videodonana

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

anjo pornográfico

Novo Nelson Rodrigues em “Pouco amor não é amor”
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

estreia no Teatro II
do Sesc Tijuca foi
ótima, e agora a
montagem do diretor Sidnei Cruz para a obra “Pouco amor não é amor”, de
Nelson Rodrigues, é a atração de setembro no Teatro
Poeira, em Botafogo. Essa
segunda temporada será
de hoje (3) até 25 deste setembro, às terças e quartas-feiras, com sessões às 21h.
O texto reúne os contos da
obra homônima que o dramaturgo publicou, originalmente, entre 1953 e 1954,
nas edições dominicais do
Jornal da Semana - Flan.
Dando vida aos diversos
personagens, estão Alan
Pellegrino, Daniel Chagas,
Deborah Rocha e Gisela
de Castro. O destaque da
atuação dos atores está na
dinâmica de fazer vários
personagens, com pouquíssimas mudanças de figurino, contando apenas com
variações no penteado,
diferentes adereços, explorando os recursos de voz e
entonação. “O jogo teatral
é totalmente surpreendente
por causa disso. Nós ensaiávamos propondo coisas, e

a Patrícia Muniz fez um trabalho incrível”, explica Gisela.
Surpreendentes também
são o olhar e as novas cores
que o diretor joga sobre o poderoso, envolvente e destruidor Nelson Rodrigues. Cruz
faz uma montagem inusitada,
mostrando o dramaturgo de
forma diferente, extraindo
humor do texto, sem que se
percam os ingredientes rodrigueanos – amor, morte, família, loucura, traição e ciúme.
Cruz soube explorar bem o
melodrama cômico, inclusive
inserindo a plateia no jogo de
cena, o que potencializou tensão e desejo, outras duas armas do “anjo pornográfico”.
A montagem abre ao som
de “Me deixa em paz”, de
Monsueto, e fecha com “Eu
sei que vou te amar”, de Tom
Jobim e Vinicius de Moraes.
A encenação busca instaurar
uma atmosfera de intimidade
com o público. “A montagem
insere os espectadores numa
configuração de teatro de arena, onde todos são vistos por
todos, criando um ambiente
de cumplicidade e espelhamento. Os atores transitam
e transformam-se entre o
público, envolvendo-o num
carrossel de pulsações. Nesse
teatro da intimidade, o públi-
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Deputado Mentirinha não cumpre nada
O deputado jogava tanta conversa fora que acabou
sendo apelidado de “Rô Mentirinha”. Promessas não
faltaram em sua campanha. “Vou baixar o valor da
conta de luz”, dizia ele em cima do caminhão de campanha, cheio de marmanjos e mulheres bonitas.
******************************************

Sentou na cadeira e esqueceu o que prometeu
Quando o cara sentou na cadeira de chefe do Executivo, parece que foi tomado por uma amnésia profunda, tal a frieza que respondia cobranças dos eleitores. Dona Marly, uma véia revoltada com o cara não
aguentou e soltou para nossa agente, Vó Candinha:
“Dona Cândida. Ando de saco cheio dessa gente, que
só faz prometer e nada de cumprir”.
No espetáculo, o diretor Sidnei Cruz dá novo
sabor aos ingredientes rodrigueanos: amor, morte,
família, loucura, traição e ciúme
co vê o que pensa o personagem, espreitando pelo buraco
da fechadura a vida psíquica
como ela é”, explica o diretor,
observando que as histórias
reunidas em “Pouco amor
não é amor” tratam dos temas
mais caros ao escritor, numa
espécie de “A vida como ela

é...” ampliada.
Para o diretor Sidnei Cruz,
“existem várias facetas de
Nelson Rodrigues. Por isso,
ele continua sendo um autor
maldito, polêmico, demolidor
de costumes”. O Teatro Poeira fica na Rua São João Batista, 104 – Botafogo.

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

Carnaval não é a praia
Tem mais do Rô: se dependesse dele participar de
festas ao lado do povo, que o paga, ele preferia estar
no culto ou na curimba. O rapaz não gostava de carnaval (“isso é coisa do capeta”), mas não dispensava
um bate-tambor, nas horas vagas. Durma-se com um
barulho desse!
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patriotismo em heliópolis

Belford Roxo abre a Semana
da Pátria com desfile cívico
O Projeto de Educação Ambiental, Prosseguir, Protegendo o Futuro e a EJA (Educação
para Jovens Adultos) também foram apresentados pelas escolas com faixas e plaquinhas
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURA DE BELFORD ROXO

A

chuva não desanimou
a criançada no primeiro dia de desfile
cívico em Belford Roxo. A
abertura da Semana da Pátria
aconteceu em Heliópolis e foi
marcada por homenagens à
autora Ana Maria Machado
com destaque na frase “O que
leva a criança a ler é o exemplo”. O tema deste ano é “Na
Infância começamos a construir através da leitura, um
novo tempo”, que traz uma
reflexão sobre todas as ações,
projetos e atividades que as
unidades escolares desenvolvem e promovem o incentivo
à leitura.
Promovido pela Prefeitura,
através da Secretaria de Educação, o desfile aconteceu na
Avenida José Henrique de
Melo Lima, antiga Rua Existente, e atraiu moradores da
região. O Projeto de Educação Ambiental, Prosseguir,
Protegendo o Futuro e a EJA
(Educação para Jovens Adultos) também foram apresentados pelas escolas com faixas e
plaquinhas. No total, 24 escolas e creches da rede municipal desfilaram. hoje, o desfile
acontece no Parque São José,
na Estrada Aníbal da Mota, a
partir das 9h.
Terceiro ano
O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho,
chegou cedinho acompanhado da deputada federal Daniela do Waguinho e ressaltou
que este é o terceiro ano de
desfile em seu governo. “Parabenizo a educação pelo belo
trabalho que tem realizado
com as nossas crianças e pela
importância do tema com incentivo à leitura e também o
civismo. Teremos a semana
toda de desfiles na qual o trabalho das escolas será visto
pela população. Viva a pátria,
viva Belford Roxo e viva a

CLAUDIO NUNES

educação!”, Exaltou o prefeito. Emocionada, a deputada
não conteve suas lágrimas
do início ao final do desfile.
“É uma alegria muito grande
assistir aos desfiles, principalmente por ser militante da
educação. Precisamos levar
para as nossas crianças, cada
vez mais, noções básicas do
civismo e patriotismo”, acentuou a deputada.
Preparação 30
dias antes
Segundo o secretário de
Educação, Denis Macedo, a
Semana da Pátria é uma tradição onde as crianças se preparam cerca de 30 dias antes
para desfilarem. “Apesar do
clima, o desfile foi lindo. O
tema incentiva a leitura desde a educação básica. Esta é
a semana das nossas crianças
mostrarem o trabalho desenvolvido nas escolas e creches”, informou Denis. Os
alunos ainda desfilaram mostrando o material didático que
usam nas escolas.
Dez creches, 13 escolas
municipais e funcionários
e usuários da Secretaria de
Assistência Social e Cidadania (Semasc) participaram
do desfile que foi aberto ao
som da Banda Fanfarra Municipal. A creche municipal
Professora Tatiane Santos da
Silva homenageou a autora
Ana Maria Machado de uma
maneira criativa. A zeladora
da unidade, Daise Lucia Moraes, se vestiu imitando a autora e esteve sentada em uma
espécie de carrinho com o
título “Cantinho da Leitura”,
onde simulava contação de
histórias. “Esse é o segundo
ano que desfilo pela escola.
Foi maravilhoso. Amei representar a autora”, disse Daise.
E o time do Gogó da Ema,
campeão da Taça das Favelas,
foi homenageado pela creche
São Pedro com um cartaz e
um pelotão com crianças vestidas com camisa de times.

O desfile cívico contou com o engajamento de diversas pessoas. A solenidade foi animada pela
Fanfarra Municipal. Alunos das escolas e creches municipais suas coreografias no desfile

Homenagem ao trabalho da deputada em Brasília
A deputada, Daniela do Waguinho e o secretário de Assistência
Social, Wander Louzada, foram
para o meio da avenida receber os
funcionários da Semasc e usuários
dos Cras (Centro de Referência de
Assistência Social). Os serviços
de convivência e fortalecimento
de vínculos (SCFV) e Atenção à
Pessoa Idosa (API) foram destaque. “Foi maravilhoso desfilar e
mostrar o trabalho que fazemos no

Belford Roxo inicia Setembro Amarelo
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
cerca de 800 mil pessoas praticam o ato de tirar a própria vida
no mundo, anualmente. No intuito de diminuir esse número,
Belford Roxo realizou ontem
a abertura do Setembro Amarelo, na Policlínica Neuza Brizola. Realizado pela Secretaria
Municipal de Saúde através da
Secretaria Executiva de Promoção e Proteção à Saúde, do Departamento de Saúde Mental do
Município e em parceria com o
Centro de Valorização da Vida
(CVV), o evento contou com
uma tenda dentro da unidade de
saúde com banner explicativo,
palestra, agentes caracterizados
distribuindo folhetos e uma sala
de espera para quem desejasse
um atendimento mais pessoal.

Setembro
Amarelo
Setembro é considerado o mês
mundial de prevenção ao suicídio. A campanha conhecida como
“Setembro Amarelo” chegou ao
Brasil no ano de 2015 através do
Centro de Valorização da Vida
(CVV), do Conselho Federal de
Medicina (CFM) e da Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP).
Apesar do assunto ser delicado,
tais organizações entenderam a
necessidade de abordar o tema, já
que se trata de um grave problema de saúde pública e pode ser
evitado.
A psicóloga Cristina Macedo,
responsável técnica de prevenção à violência e cultura da paz
do município, ressaltou a importância do evento. “É muito importante termos a oportunidade

de realizarmos esse trabalho e
falarmos sobre esse tema. Um
assunto que é muito difícil de ser
falado, devido todo tabu que ainda existe em torno dele. Mas eu
como psicóloga acho fundamental abordar, dentro de toda ética
possível para que não se torne
um incentivo ao suicídio e sim
uma prevenção”, concluiu
Tereza Félix, 60 anos, estava
somente aguardando um laudo
médico para continuação de um
tratamento de saúde que já realiza, quando foi surpreendida com
um dos agentes. Em pouquíssimos minutos de conversa, ela se
abriu e confessou estar precisando de um acompanhamento. “Eu
perdi um filho faz um mês e está
sendo muito difícil para mim.
Só vim buscar um laudo e já saí
daqui com um encaminhamento

Cras”, disse Rita Maria, 71 anos,
usuária do Cras Babi. Muitas creches e escolas homenagearam a
deputada, mas uma se destacou
por agradecer o trabalho que ela
vem realizando em Brasília, garantindo cuidados, principalmente
para a primeira infância. A escola
municipal Imaculada Conceição
desfilou ao som de sua própria
banda e trouxe em um pelotão
faixas com trechos dos hinos na-

cional e municipal. “Estudei oito
anos nessa escola e já desfilei por
ela vários anos. Hoje vim prestigiar meu irmão e primas. É muito
emocionante, pois é a escola que
eu aprendi a ler e escrever”, disse
Maiara de Souza, 26.
Desfilaram ainda as escolas municipais São Francisco de Assis,
Álvaro Lisboa Braga, Capela São
José, Pastor Rubens de Castro,
Rudá Iguatemi Villanova, Amé-

Cláudio Nunes/PMBR

para um tratamento na Policlínica
do Parque Amorim, que é mais
perto da minha casa. Estou muito
agradecida”, relatou, ao lado do
secretário executivo de Promoção
e Proteção à Saúde, Robson Sarmento.
Não cair no
esquecimento
O diretor do Departamento de
Saúde Mental do município, Paulo Patrocínio, e o secretário de
Saúde, Flávio Vieira, relataram a
importância desse assunto não ser
esquecido nos outros meses. “O
Setembro Amarelo é apenas um
mês de alerta. Além de setembro
temos mais 11 meses para cuidar
e são esses meses que nos preocupam. Vamos trabalhar a popularização do tema neste mês e como
Secretaria de Saúde iremos trazer
mais profissionais qualificados
capazes de atender nossa população em relação aos problemas

lia Ricci Baroni, Ernesto Pinheiro
Barcelos, Irmã Filomena Lopes
Filha, Miguel Angelo Leone, Santa Cruz, Heliópolis e Sebastião
Herculano de Matos, além das creches municipais Sargento Welerson Lopes (Leleço), Geraldo Dias
Fontes, Jorge Victor de Almeida,
São Judas Tadeu, Amélia da Silva
Magalhães, Jandira Castelar, Ursinhos Carinhosos, São Pedro e casa
da Criança Nova Aurora.

A palestra contou com a a participação de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde
emocionais dentro dos outros
meses”, enfatizou o secretário.
“O evento foi esclarecedor e com
muitas informações”, arrematou
a diretora da Policlínica Neuza
Brizola, Simone de Souza, acrescentando que a unidade é referência em atendimento psicológico no município.
Durante todo mês será realizado o trabalho de prevenção
e conscientização em todas as

policlínicas que contam com
atendimento psicológico e/ou
psiquiátrico. As Policlínicas são
do Parque Amorim, Wona, Parque São José, Santa Maria, Nova
Aurora, Heliópolis, Tamoio e
Clínica da Mulher. A diretora da
Policlínica Neuza Brizola, Simone de Souza, ficou muito feliz por
poder receber tal evento na unidade, pois o local é referência em
psicologia no município.
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O governador do RJ, Wilson Witzel (PSC)
sancionou um projeto de lei que isenta o pagamento no Restaurante Cidadão a pessoas acima
de 60 anos ou com deficiência. A lei foi promulgada no Diário Oficial de ontem. A Prefeitura informou que não foi avisada disso.

Setembro começou com 980 focos de queimadas na o bioma Amazônia, segundo o sistema de monitoramento de focos ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O
dado é o mais recente do Programa Queimadas
do Inpe, que tem atualização diária.

Paulo Freire I
O Prêmio Paulo Freire,
que será concedido pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), encerra
o período de inscrições na
próxima sexta-feira. A homenagem a um dos maiorres educadores do país aprovada em maio de 2018.

Inovadoras II
O objetivo do prêmio é
destacar a atuação de profissionais de educação de
escolas e universidades da
rede pública que promovem ações inovadoras na
educação. Os interessados
podem fazer as inscrições
através do site http://bit.ly/
PauloFreireAlerj.

Referência III

Divulgação

A premiação acontece
em outubro. Paulo Freire
é o criador da “Pedagogia
da Libertação”, referência
da área pedagógica e atual
patrono da educação brasileira. A escolha dos premiados ficará a cargo de uma
comissão instituída por ato
da Comissão de Educação.

Ceciliano promulga 12 leis vetadas pelo governdo RJ

Saúde bucal I

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) promulgou doze leis que haviam sido vetadas na íntegra pelo
governador Wilson Witzel. Duas leis também foram atualizadas pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), após o Executivo vetá-las parcialmente. Os vetos
foram derrubados pelos deputados em sessão realizada na
última terça-feira (27/08). A atualização e as novas normas foram publicadas no Diário Oficial do Legislativo
desta segunda-feira (02/09).

Dentistas disponibilizados pela Comissão Especial para o Cumprimento
das Leis da Assembleia Legislativa do RJ, o chamado
Cumpra-se, vão atender à
população a partir das 10h
de hoje no Largo da Carioca. A ação irá distribuir escovas e pastas de dente.

DIRETO AO PONTO

Impacto sobre desigualdades pode dobrar com fusão de programas
O enfrentamento à desigualdade e à pobreza no Brasil
vai ganhar um poderoso alento
com a unificação de programas
sociais pelo governo federal. O
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) informou que
com a fusão de quatro iniciati-

vas da esfera federal, o sistema
passaria a incluir 17 milhões de
crianças em situação de vulnerabilidade que, atualmente, não
recebem benefício do governo
federal. Ainda de acordo com
o órgão, desse total, metade
encontra-se, hoje, na parcela dos

Reprodução/Elizeu Pires

30% mais pobres da população
brasileira.
O documento divulgado ontem pelo Ipea aponta que a revisão prevê a integração entre o
Bolsa Família, o salário-família,
o abono salarial e a dedução por
dependente no Imposto de Ren-

da Pessoa Física “em uma única
política coerente”. Os autores
do estudo afirmam que, mesmo
ampliando a abrangência da proteção social, a reestruturação não
demandaria mais recursos públicas, ou seja, não feriria o princípio da responsabilidade fiscal.

Especialistas discutem desafios
para vencer fake news sobre vacinação
Nas mais de 100 notícias falsas desmentidas
pelo Ministério da Saúde em um ano de combate a fake news e boatos
que circulam na internet,
as vacinas se destacam
como um dos principais assuntos. O ataque

à credibilidade da imunização fornecida pelo
serviço público preocupa especialistas e será o
principal tema discutido
na Jornada Nacional de
Imunização, entre os
dias 4 e 7 de setembro,
em Fortaleza, no Ceará.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

a votação será

Novo uniforme no RJ à vista

Secretaria Estadual de Educação inicia votação por meio da página oficial da
secretaria no Facebook, (www.facebook.com/seeducRJ), até o dia 10 de setembro
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Secretaria
de
Estado
de Educação
deu início à votação
dos novos uniformes
da rede pública, que
serão
distribuídos
gratuitamente
aos
alunos no próximo
ano letivo. Após as
etapas nas escolas e
nas Diretorias Regionais, foram selecionados 15 modelos. Os estudantes
poderão
escolher
um dos finalistas,
que representará o
protagonismo juvenil e a criatividade.

A votação será por
meio da página oficial da secretaria no
Facebook,
(www.
facebook.com/seeducRJ), até o dia 10
de setembro.
No total, serão
distribuídos mais de
2 milhões de uniformes já para o ano letivo de 2020. Serão
três uniformes para
cada aluno, sendo
duas camisas polo e
uma de malha para
as aulas de Educação Física.
“É uma ação que
envolveu as unidades escolares e
agora está na etapa final. O desafio

Divulgação/Governo do estado

Os estudantes poderão escolher um dos finalistas, que representará o protagonismo juvenil e criatividade
lançado para os estudantes foi pensar
uma logo que representa o tema “Juven-

tudes pela paz nas
escolas”. Após 10
anos sem fornecer
uniformes para os

alunos, o Governo do Estado vai
distribuí-los
para
todos os alunos da

BRASIL

nos bairros

Capes corta 5.613 bolsas

horahmunicipios@gmail.com

Árvore ameaça cair e causar acidente em Meriti

Reprodução/facebook

rede estadual”, disse
o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes.

Uma árvore quase centenária ameaça cair sobre carros e pedestres na Rua Luiz
Alves Cavalcante, em frente
ao lote 18. Moradores fazem
um apelo à Prefeitura para
que envie uma equipe para
podar os galhos antes que
um acidente aconteça. De
acordo com eles, parte da
sua estrutura está deteriorada por causa da ação do tempo. Alguns galhos já vieram
abaixo com os fortes ventos
do último final de semana,
mas ninguém ficou ferido.

BRASÍLIA - o corte de 5.613 bolsas de
mestrado, doutorado e
pós-doutorado no Brasil a partir deste mês foi
anunciado ontem pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
do Nível Superior (Capes). É o terceiro comunicado do tipo neste
ano. Ao todo, a Capes
vai deixar de oferecer
cerca de 11 mil bolsas
e não serão aceitos novos pesquisadores neste
ano.
O Ministério da Edu-

cação (MEC) divulgou
nesta tarde que, em 2020,
a Capes só terá metade do
Orçamento de 2019. Na
proposta de orçamento para
2020, a perda prevista para
todo o MEC é de 9%. A
crise no financiamento das
pesquisas afeta também o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), ligado ao Ministério da Ciência.
O CNPq também suspendeu
a concessão de novas bolsas
e os atuais bolsistas ainda
correm risco de não receber
a partir de setembro.

esporte
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brasileirão

Flamengo ganha uma semana para
treinar e desfalques contra o Avaí

Bruno Henrique, Berrío, e o meia Arrascaeta são ausências certas
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

pós
uma
sequência
de quatro
jogos em 16 dias,
o Flamengo terá
uma semana atípica, sem jogos no
meio e podendo se
preparar com calma para o jogo do
próximo
sábado,
contra o lanterna
Avaí, às 17h, no
Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O jogo
será disputado na
capital federal pois
o campeão catarinense decidiu vender seu mando de
campo.
Para esta partida, o técnico Jorge
Jesus tem alguns
desfalques certos.
Os atacantes Bruno Henrique e Orlando Berrío, e o
meia
Arrascaeta,
foram
convocados para atuar por
Brasil, Colômbia e
Uruguai, respectivamente, em amistosos de suas Seleções. Além deles,

o zagueiro Rodrigo
Caio está suspenso por ter recebido
o terceiro cartão
amarelo na vitória
diante do Palmeiras, no último domingo.
Por conta das ausências, o treinador solicitou que
o atacante Reinier
não viajasse com
a Seleção Brasileira sub-17 para a
série de amistosos
na Inglaterra, e foi
atendido pela CBF.
Entre os dias 6 e
10 de setembro, a
Seleção irá enfrentar a Coreia do Sul,
Inglaterra e Austrália, em preparação para a Copa
do Mundo Sub-17,
que será realizada
no Brasil, em outubro e novembro
deste ano.
A partida em Brasília será uma boa
oportunidade para
Reinier, de apenas
17 anos, ganhar
mais
experiência
entre os profissionais. Além dele, o
atacante
Vitinho,
que retorna de uma
lesão no joelho, é

Fluminense acerta a venda de
Pedro para a Fiorentina, da Itália
Divulgação/ACF)

Atacante revelado pelo Artsul reforça a Fiorentina até 2024
Pedro não é mais joga- da de Pedro.
Pedro foi formado pelas
dor do Fluminense. Ontem, a Fiorentina, da Itália, categorias de base do Fluconfirmou a contratação do minense e estreou no time
atacante de 22 anos, com profissional em 2016. No
quem firmou contrato até entanto, ganhou projeção
apenas em 2018, sob o co2024.
Para convencer os cario- mando de Abel Braga, após
cas a liberarem o jovem, o a saída de Henrique Douraclube italiano desembol- do. Pelo clube, o centroasou cerca de 11 milhões de vante disputou 93 partidas
euros (em torno de R$ 50 e marcou 31 gols.
O centroavante se recumilhões), dos quais oito
milhões (por volta de R$ pera de uma lesão muscular
37 milhões) ficarão com na coxa direita. O histórico
o Fluminense. O Tricolor médico delicado, inclusive,
ainda manterá 20% dos di- diminuiu seu valor de merreitos econômicos do atleta cado, impedindo que o Trivisando uma negociação color realizasse uma venda
futura.
mais cara.
Com a saída de Pedro,
O outros 3 milhões de
euros (aproximadamente Oswaldo de Oliveira terá
R$ 13 milhões) vão para os Yony González, João Pecofres do Artsul, um clube- dro, Marcos Paulo, Pablo
-empresa de Nova Iguaçu Dyego, Kelvin, Ewandro,
que ainda terá uma porcen- Brenner e Lucão para comtagem em uma futura ven- por o setor ofensivo.

Alexandre Vidal / CRF

Técnico Jorge Jesus tem quatro baixas para enfrentar os catarinenses em Brasília
outra opção de Jesus para figurar entre os 11 iniciais. Já
o zagueiro Thuler
deve ser o substituto de Rodrigo Caio.
Com 36 pontos

em 17 rodadas, o
Flamengo é líder
do
Campeonato
Brasileiro, e uma
vitória no duelo
contra o Avaí pode
deixar mais perto o

título simbólico de
campeão do primeiro turno. Na última
rodada da primeira
metade do Brasileirão, no dia 14 deste
setembro, o Rubro-

-Negro vai encarar o Santos, atual
vice-líder com os
mesmos 36 pontos, mas atrás nos
critérios de desempate

Lateral Yago Pikachu mira
volta por cima contra o Bahia

A noite do último domingo
(1) não terminou da maneira
que o Vasco da Gama planejou. Mesmo apresentando um
bom futebol e dominando o
Cruzeiro durante grande parte
do jogo, o time não conseguiu
balançar as redes e acabou
sendo superado pela Raposa
pelo placar de 1 a 0. O resultado impediu o clube de encerrar a 17ª rodada do Brasileiro
na zona de classificação para
a Conmebol Sul-Americana
2020.
Capitão vascaíno diante da
equipe mineira, o lateral-direito Yago Pikachu concedeu
entrevista ao Site Oficial após
a partida e avaliou o desempenho do Gigante da Colina em
Belo Horizonte. Na avaliação
do camisa 22, o clube de São
Januário executou muito bem
a estratégia traçada pelo treinador Vanderlei Luxemburgo
e merecia deixar o gramado do
Mineirão com os três pontos.
- Dentro da nossa proposta,
conseguimos fazer um bom
jogo. O Cruzeiro não teve tantas chances claras de gol, conseguimos neutralizar a maioria
das investidas deles ao ataque.
O pênalti influenciou diretamente no resultado, pois foi
marcado no início do segundo
tempo, quando a nossa equipe

Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Pikachu foi o capitão cruzmaltino na derrota em Belo Horizonte
fazia um bom jogo - declarou o
camisa 22, acrescentando logo
na sequência.
O adversário cresceu após
esse lance e passou a pressionar
mais o nosso time, achando o
gol. Lamentamos o resultado.
Saímos do estádio com a sensação de que deixamos escapar
pontos importantes. É se dedicar
ainda mais nessa semana de trabalho para fazer um grande jogo
no sábado contra o Bahia, vencer e passar a figurar de vez na
parte de cima da tabela - complementou o lateral-direito.

Embora tenha desperdiçado uma cobrança de pênalti no
momento que o placar do duelo
ainda estava zerado, Yago Pikachu recebeu apoio da comissão
técnica e dos companheiros ao
chegar no vestiário, minutos
após o árbitro apitar pela última
vez no maior palco do futebol
mineiro. O apoio recebido de
todos foi festejado pelo lateral-direito, que prometeu trabalhar ainda mais firme no decorrer das próximas semanas.
- Fico feliz por ter a confiança do Vanderlei e de todo

o grupo. Assim que cheguei
no vestiário, todo mundo veio
me apoiar, me deu força, isso
mostrar que o elenco está unido. Foi a segunda vez que perdi
um pênalti, novamente num
jogo importante. Acredito que
se tivesse convertido o pênalti
o jogo teria sido diferente, sairíamos de lá com o resultado
que esperávamos, com a vitória. Muito triste por ter perdido,
mas continuar trabalhando da
mesma forma para aproveitar
na próxima oportunidade - finalizou Yago Pikachu.
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Mesquita avança na regularização
documental de imóveis públicos
Prédios irregulares da prefeitura não podem receber recursos federais

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

D

os 62 imóveis pertencentes ao município
de Mesquita, onde
funcionam diversas escolas,
postos de saúde, unidades de
assistência social e setores
administrativos, apenas seis
estavam com documentação
regularizada. Alguns desses
prédios foram herdados de
Nova Iguaçu, por conta da
emancipação – que, no próximo dia 25 de setembro, completa 20 anos.
Como essa situação impede
que o município receba recursos do governo federal ou
através de emendas parlamentares, o prefeito de Mesquita,
Jorge Miranda, já regularizou
22 desses imóveis, dentre eles
os das escolas Paulo Freire e
Expedito Miguel. Outros 10 já
estão em processo de regularização para adquirir a certidão
de Registro Geral de Imóveis
(RGI).
Para proceder a regularização dos imóveis pertencentes
do município de Mesquita, a

Procuradoria Geral mobilizou
diversos órgãos da administração, como o Departamento
de Materiais e Patrimônio e o
setor de Planejamento Estratégico, criando uma “força tarefa”. A maioria dos 62 prédios
públicos tinha pendência de
documentos, tais como escritura, certidão de RGI em nome
do município e processos administrativos, dentre outras
irregularidades. Nesse quadro
estão inseridos prédios escolares, postos de saúde e de outros setores da administração
pública.
A situação se arrastava desde a emancipação de Mesquita, em 25 de setembro de 1999,
quando a localidade deixou de
pertencer a Nova Iguaçu. Ao
assumir o governo em janeiro de 2016, ou seja, 17 anos
após a emancipação, o prefeito Jorge Miranda encontrou
apenas seis imóveis regularizados. Com a “força-tarefa”,
22 prédios já estão com documentação completa. Os mais
recentes são os das escolas
municipais Paulo Freire, no
bairro Banco de Areia, e a Ex-

Maicon Ferraz / PMM

Escolas, Paulo Freire (em cima) e Expedito Miguel (embaixo), foram regularizadas pelo prefeito Jorge Miranda
pedito Miguel, em Vila Emil.
As escrituras foram assinadas
pelo prefeito nos dias 11 de julho e 27 de agosto, respectivamente. As duas atendem a 575
alunos, entre crianças, jovens
e adultos.
De acordo com a Procuradoria, a regularização imobiliária
é essencial para que o município possa captar recursos jun-

Senado já tem mais de 230 emendas
ao texto da reforma da Previdência

to ao governo federal. Não se
sabe, porém, o montante do
prejuízo que essa situação teria causado ao município ou o
quanto Mesquita teria deixado
de receber de recursos financeiros. Mas o prefeito Jorge
Miranda fala do assunto.
“Não temos como estimar
o tamanho do prejuízo que
isso pode ter causado ao mu-

nicípio ao longo do tempo, já
que qualquer investimento de
política pública em diversas
áreas, tais como construção
de clínica da família, escolas,
creches e CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social) etc, precisam que os imóveis estejam regularizados”,
frisa Miranda.
A Procuradoria Geral reforça

a posição do governo, assegurando que a regularização imobiliária é essencial para que o
município, através da comprovação da titularidade do imóvel, possa captar recursos junto ao governo federal e órgãos
de financiamento ou emenda
parlamentar, para construção
ou ampliação de sua rede de
atendimento à população.

Lava Jato busca R$ 50 milhões, mas
acha R$ 35 mil em contas de Mantega
abr

Valter Campanato/Arquivo/Agência Brasil

O relator da reforma no Senado, Tasso Jereissati, em reunião da CCJ
O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), apresenta na
quarta-feira (4) a complementação do parecer lido na semana
passada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.
Nesses dois dias, o senador deve
se debruçar na análise de mais
de 200 emendas – sugestões de
alteração ao texto – que ainda
estão sem parecer.
Até às 14h de ontem (2), 378
emendas haviam sido apresentadas. No entanto, mais da metade,
233, ainda dependem da análise
de Tasso. O trabalho do relator
pode aumentar muito ainda, já
que emendas podem ser apresentadas até o final da discussão
da matéria na comissão.
A presidente da CCJ, Simone
Tebet (MDB-MS), está preparada para uma reunião longa do
colegiado nesta quarta-feira. É
que, além do complemento do
voto de Tasso, no mesmo dia,
serão lidos os chamados votos
em separado à proposta. Colocado em votação só em caso
de rejeição do parecer relator
da matéria, o que nesse caso é
improvável, o voto em separado
é um voto alternativo e ocorre
quando um parlamentar diverge

do parecer dado pelo relator.
Apesar de até o final da tarde de
ontem nenhum voto em separado
ter sido apresentado oficialmente,
a senadora adiantou que haverá
pelo menos um. “Vamos fixar um
prazo para a leitura desses votos e,
em seguida, abrimos para a discussão, encerramos a discussão e
vamos para a votação”, adiantou
Simone Tebet. Ela informou que
as leituras e os debates, que vão
começar às 10h, devem ser concluídos até as 17h.
Tramitação
Caso a conclusão da votação
na CCJ ocorra na quarta-feira,
como previsto, o texto segue para
análise no plenário da Casa. Lá, a
proposta é votada em dois turnos,
com cinco sessões de discussão
no primeiro e três no segundo. O
prazo começa a ser contado a partir de quinta-feira (5), a primeira
sessão de discussão.
No próximo dia 10, haverá sessão temática sobre a reforma da
Previdência no plenário da Casa.
O debate contará com a participação de especialistas e do ministro
da Economia, Paulo Guedes. A
expectativa é de que, até 10 de
outubro, o segundo turno de votação esteja concluído. Se o texto

for aprovado tal qual como veio
da Câmara e tiver o apoio de no
mínimo 49 dos 81 senadores em
cada turno, segue para promulgação.
Mudanças
Como já adiantado por Tasso,
o relatório sobre a proposta de
emenda à Constituição (PEC)
será o mesmo aprovado na Câmara dos Deputados, a não ser
por dois pontos que foram excluídos do texto. Um deles colocava
na Constituição o critério previsto
em lei para recebimento do benefício de prestação continuada
(BPC): renda per capita de ¼ do
salário mínimo. O outro exclui
a elevação dos pontos (soma de
idade mínima e tempo de contribuição) necessários em regra de
transição para aposentadorias de
profissionais expostos a condições insalubres. As exclusões não
implicam nova análise da PEC
pelos deputados.
Já as mudanças que Tasso considerar mais relevantes serão incluídas em uma minuta de nova
PEC para tramitar em paralelo ao
texto principal. A medida divide
opiniões entre os parlamentares.
Muitos acreditam que a proposta
paralela não avançará.

O ex-ministro foi homem de confiança nos governos Lula e Dilma
O ex-ministro da Fazenda
Guido Mantega, dos governos Lula e Dilma, acusado
de propinas milionárias pela
Operação Lava Jato, guardava
R$ 35.937,46 em suas contas
bancárias. É o que concluiu o
Banco Central sobre os ativos
de Mantega, ao tentar efetivar
bloqueio de até R$ 50 milhões,
no âmbito da 63ª fase da Operação Lava Jato, batizada Carbonara Chimica.
As investigações miram supostas propinas de R$ 118 milhões em contrapartida à edição das Medidas Provisórias
470 e 472, que concederam o
direito de pagamento dos débitos fiscais do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
com a utilização de prejuízos
fiscais de exercícios anteriores.
A força-tarefa da Lava Jato
chegou a pedir a prisão de
Mantega, que foi rejeitada
pelo juiz Luiz Antonio Bonat,
da 13ª Vara Federal do Paraná.
O magistrado impôs ao ex-

-ministro o uso de tornozeleira
eletrônica, que, depois, acabou
sendo derrubado por decisão
do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.
Bonat determinou também
o bloqueio de R$ 555 milhões
de todos os investigados. Com
relação a Mantega, o juiz impôs a cautelar em até R$ 50
milhões. A outros executivos
da Odebrecht, o valor chega
aos R$ 128 milhões.
No entanto, pela segunda
vez, reduzidos valores foram
encontrados nas contas do ex-ministro. Em três contas, foram identificados os valores de
R$ 28.079,81, R$ 5.219,66 e
R$ 2.637,99.
Em setembro de 2016, ele
já havia sido alvo da Arquivo
X, fase 24 da Lava Jato, que
mirava supostas propinas em
contratos do pré-sal. À época,
apenas R$ 4.447,55 foram encontrados.
Mantega já é réu na Lava
Jato por supostas propinas de

R$ 50 milhões da Odebrecht,
envolvendo suposta contrapartida à edição das Medidas Provisórias. A Carbonara Chimica
foi deflagrada com o objetivo
de aprofundar as investigações.
Apesar dos valores ínfimos em suas contas no Brasil, Mantega já confessou
ter uma conta secreta de
US$ 600 mil na Suíça, valor atribuído por ele como
resultado da venda de um
imóvel que herdou do pai.
A força-tarefa, no entanto, tem afirmado que ele
tem omitido e dado versões
“totalmente incoerentes”
sobre suas contas no exterior. “A toda evidência, a
conduta adotada por Guido
Mantega em propositalmente omitir a existência
de valores no exterior revela a persistência de seu
intuito de ocultação de recursos ilícitos”, dizem os
procuradores.
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Foi pra jaula

Dcod agarra chefe do tráfico

No domingo, ela chegou a visitar o marido, Celsinho da Vila Vintém, no complexo de Bangu. E acabou
algemada dentro de casa por agentes da Delegacia de Combate às Drogas, na Zona Oeste do Rio
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

D

eu ruim para a
mulher que chefiava o tráfico
de Vila Vintém, comunidade em Padre Miguel,
na Zona Oeste do Rio.
Deise Mara de Souza Rodrigues, de 56 anos, conseguiu visitar o marido,
Celso Luís Rodrigues, o
Celsinho da Vila Vintém,
no Complexo Penitenciário de Gericinó, em
Bangu, na Zona Oeste
do Rio, mesmo com um
mandado em aberto, no
último domingo.
Entretanto, ontem ela
acabou capturada dentro
de casa na comunidade

que fica entre Realengo
e Padre Miguel, na Zona
Oeste do Rio, por agentes
da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e
chegou em um blindado
à Cidade da Polícia, no
Subúrbio do RIo. Contra
Deise pesa a acusação de
homicídio e ocultação de
cadáver.
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap),
sempre que uma carteira
de visitante é emitida,
uma checagem é feita
para averiguar os antecedentes criminais do
solicitante. A instituição
alega que a carteira de
Deise foi emitida antes
da expedição do man-

Reprodução/Whatsapp

dado de prisão. O órgão
disse ainda que colabora
quando é comunicada,
para o cumprimento de
mandados de prisão nas
unidades prisionais.
Assumiu o
lugar do
marido nos
‘negócios’
Segundo investigaçõe
da Polícia Civil, após
a prisão de Celsinho, a
bandida passou a chefiar
o tráfico de drogas na
comunidade. O marido é
apontado como um dos
fundadores de uma das
principais facções criminosas do Rio e participou como testemunha
de defesa em um proces-

Deise Mara tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e ocultação de cadáver
so contra Luiz Fernando
da Costa, o Fernandinho
Beira-Mar, de um facção
rival, em 2017.
O mandado de prisão
contra Deise é pela mor-

te de um jovem chamado Júlio César, que foi a
um baile da Vila Vintém
com outros amigos e, segundo as investigações
da Delegacia de Desco-

berta de Paradeiros, foi
sequestrado, morto e teve
seu corpo ocultado pelo
traficante Louco Abreu, a
mando de Deise. O crime
aconteceu em 2015.

Imagens mostram abordagem Homem é morto e mulher é
de dupla a PM em Nova Iguaçu ferida na Zona Oeste do Rio
Novas imagens registradas por câmeras de vigilância mostram o momento da abordagem dos
criminosos a um policial
militar que foi baleado
em um assalto no bairro
Cabuçu, em Nova Iguaçu. O crime aconteceu na
noite do último sábado. O
sargento Marcelo da Silva
dos Santos, de 44 anos,
estava chegando de carro
com a mulher quando os
bandidos fortemente armados invadiram a residência.
O militar está internado
em estado estável no Hospital Geral de Nova Iguaçu
(HGNI).
Segundo informações,
o PM estava entrando em

Reprodução

Imagens de câmeras mostram os bandidos atirando
casa quando os criminosos,
que estavam em um veículo branco, surpreenderam
a família. O casal desceu
para abrir o portão de casa
e, na sequência, dois criminosos armados renderam a
família e efetuaram os disparos. Uma terceira pessoa
estava dentro do veículo e o
manobrou para a fuga.
Um dos cachorros da fa-

mília chegou a avançar em
um dos bandidos no momento da fuga. Os criminosos conseguiram fugir.
Marcelo foi levado primeiro para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Cabuçu e depois foi transferido para o hospital. O irmão
dele, que também estava na
casa, foi baleado no braço
esquerdo, mas já teve alta.

Homem é achado enforcado em DP
Marcos Vinícius Gouvea Gomes, de 33 anos, foi
encontrado morto, na última quinta-feira, em uma
cela da 32ª DP (Taquara),
na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, o preso
se matou enforcado com
a própria camisa. Mas, a
família do jovem contesta
essa versão. O caso será
investigado.
A declaração de óbito
do Instituto Médico Legal
(IML) aponta que Marcos
morreu por ‘asfixia mecânica’. Na cela, junto com
ele havia um outro detento, de 25 anos.
Dependente químico,
Marcos Vinícius deixou
uma clínica de reabilitação
no último dia 21 de agosto. Na última quarta-feira,
avisou aos pais, com quem
morava no bairro do Cachambi, Zona Norte do
Rio, que iria a Jacarepaguá se encontrar com uma
mulher. Ele pegou o carro
dos pais e foi ao encontro.
Dormiu fora de casa e, no
dia seguinte, pouco depois

Reproduçãio/Rede social

Marcos Vinícios teria se envolvido em confusão no trânsito
das 9h, saiu dirigindo de
volta para casa.
Ao passar pela Avenida
Geremário Dantas, uma
das principais de Jacarepaguá, bateu na traseira de
um carro a serviço de um
aplicativo de transporte.
Marcos fugiu do local e foi
perseguido pelo motorista.
Ele parou em um posto
de gasolina e pediu ao frentista para colocar R$ 10 de
combustível, dinheiro que

não possuía. Neste momento, o motorista do aplicativo chegou dando início à
discussão. Alguns minutos
depois, policiais militares
chegaram ao local. Em depoimento na delegacia, os
PMs e o motorista do aplicativo relataram que Marcos Vinícius aparentava
“estar sob efeito de álcool
ou substância entorpecente,
estando com os olhos vermelhos e cambaleando”.

Reprodução

A madrugada de
segunda-feira foi de
violência na Zona Oeste do Rio. Rafael Rodrigues Soares, de 27
anos (foto), foi morto
após ser baleado, em
Padre Miguel. A vítima
chegou a ser socorrida no Hospital Albert
Shweitzer, mas já chegou sem vida à unidade, de acordo com
informações da Secretaria Municipal de Saúde. A mulher, que estava com ele, identificada
como Flávia Cristina
Rio Brito, 39, recebeu

atendimento e já teve
alta.
O caso aconteceu na
Rua Francisco Real,
próximo a um bar. A
Polícia Militar informou que agentes do
14º BPM (Bangu) foram acionados e quando chegaram ao local
encontraram Rafael baleado. O caso é investigado pela Delegacia de
Homicídios da Capital
(DHC). “Equipes da
delegacia realizam diligências para esclarecer
o caso”, a Polícia Civil
informou, em nota.

Dois homens morrem em
confronto com a polícia
Divulgação

Dois homens morreram
após confronto com a Polícia Militar na madrugada
de ontem em Rio das Ostras, na Região dos Lagos
do RJ.
A Polícia Militar informou que o caso aconteceu
no bairro Gelson Apicelo
após os agentes receberem
denúncias sobre homens
armados no local.
Os policiais encontraram dois homens com um
rádio transmissor e eles
contaram que são de Macaé e que tinham saído de
um acampamento montado em uma mata para
comprar comida para tra-

Um dos suspeitos mortos na troca de tiros e armas apreendidas
ficantes. Ainda segundo a
corporação, os agentes foram recebidos a tiros quando entraram na mata e revidaram. Houve confronto
e dois suspeitos morreram.
Durante a operação, a
polícia apreendeu uma

pistola, um revólver, munições e um rádio transmissor. Os homens que
estavam com o rádio e o
material apreendido foram
encaminhados para a 123ª
Delegacia de Polícia de
Macaé.

Bandido assalta boca de fumo no Rio
A história poderia virar
roteiro de comédia, mas
aconteceu de verdade.
Um integrante do tráfico
de drogas da comunidade
Az de Ouro, em Anchieta,
bairro que faz divisa com
Nilópolis, foi baleado e
assaltado na última sexta-

-feira. De acordo com relatos, por volta das 3h da
madrugada, uma dupla
armada chegou de moto se
aproximou do marginal.
Simulando ser usuário,
anunciou o assalto.
Durante a ação, os criminosos levaram toda a

carga de entorpecentes e
ainda balearam o traficante. A Polícia Civil investiga o assalto e a tentativa de
homicídio. Os suspeitos de
terem cometido o assalto
inusitada até o fechamento
desta reportagem não haviam sido presos.
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Áries
Com sabedoria e, acima
de tudo, maturidade,
você consegue transpor
os
desafios
com
entendimento
das
mudanças necessárias para
o seu desenvolvimento profissional. A
rotina passa por novas abordagens e
novas formas de produzir. É momento
de fazer a diferença!

Touro
Você está consciente
das
mudanças
que
cercam o cônjuge ou
uma pessoa importante
para esse momento.
A pessoa tocada está
em condições de mudar, de maneira
madura, pensamentos e sentimentos que
não devem ser carregados. Para ambos,
o mais importante agora é ser feliz.

Gêmeos
As decisões começam
a tomar forma no
trabalho e a rotina está
sendo movida com
consciência do que
deve ser encerrado. É
um dia importante para dar passos
diferentes, e tudo começa com o
local de trabalho. As decisões movem
a família, os colegas de trabalho e
funcionários.

Câncer

Você está em condições
de olhar para as
suas
necessidades
pessoais com uma
postura madura e de
autorresponsabilidade.
Há novas decisões ao acessar um
novo conhecimento ou informações.
Os filhos e o relacionamento são
movimentados por meio da sua
mudança.

Leão
Você está em sintonia
com as necessidades em
família e também maduro
quanto às questões que
foram negligenciadas no
passado. O céu favorece
a tomada de decisões financeiras
importantes para este momento.
É importante encerrar o ciclo no
trabalho com maturidade e empregar
novas posturas.

Virgem
Você está maduro para
expressar o que pensa
com
entendimento
do momento atual e
das suas necessidades.
O céu deixa claro o
que deve ser feito e como é possível
expor as suas ideias e conhecimento.
Administre a ansiedade, porque
tudo isso lhe traz aprendizado e
consciência do seu potencial.

Libra

Uma nova forma de
lidar com as finanças
lhe traz a necessidade
de encerrar um ciclo
já desgastado com a
família ou direcionado
ao imóvel. O céu pede de você
entendimento emocional e reserva em
relação às suas decisões.

Escorpião
Você está no comando
da sua vida e em
condições de mudar o
que não agrega mais
crescimento.
Com
maturidade, a vida
pede que você assuma os riscos e se
comprometa cem por cento com os
seus projetos e ideias. É um dia ótimo
para tomar decisões de uma forma
mais assertiva.

Sagitário
Em silêncio e com
entendimento das suas
necessidades emocionais
e espirituais, você dá
passos mais ousados na
carreira e em projetos
futuros. É um dia ótimo
para encerrar experiências que afetam
os recursos financeiros. Para que o
novo entre, é preciso esvaziar-se.

Capricórnio
Os
projetos
são
movimentados
com
qualidade e compreensão
de como é possível
empregar o seu esforço.
O céu colabora com as decisões. Um
novo olhar em relação à vida lhe
permite mudar o comportamento. A
vida lhe traz o novo e os resultados
dependem de sua percepção.

Aquário
É momento de sair
da concha e mover os
planos
profissionais
com afinco e coragem.
O céu exige de você
decisões
assertivas
para
realizar
mudanças significativas no formato de
sua vida. O futuro está em processo de
transformação.

Peixes
Uma nova forma de
perceber a vida lhe traz
novas
oportunidades
para concluir os planos
que foram traçados no
passado, para que os
novos entrem. O céu aponta novas
decisões com sócios ou com o cônjuge.
Ambos estão amadurecendo diversas
situações.

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
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Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo
Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro
de sua preferência);
sal e pimenta à gosto;
alho em pó à gosto;
colorau à gosto; azeite à gosto; 400g de
abóbora (usei abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Salada
Multicor

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.677/2019.
ORIUNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
155 /2019.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.675/2019.
ORIUNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº Concede o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana ao se106/2019. nhor Luiz Antonio Cosenza.
Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao Sr. Fa- Autor: vereador Rogério Bastos Reis – ROGÉRIO VILLANObiano Muniz da Silva, acompanhada de diploma em pergami- VA.
nho.
Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana ao senhor Luiz Antonio Cosenza, pela sua contribuição
Autoria: Câmara Municipal de Nova Iguaçu.
decisiva para o crescimento da Cidade de Nova Iguaçu.

Processo nº 1.065/2019 - Baseado no parecer da ACI,
homologo a prorrogação de prazo do Contrato nº 011/2017,
adjudicando os serviços de manutenção preventiva e corretiva
de 31 (trinta e um) aparelhos de ar-condicionados, com troca
de peças, pelo período de 12(doze) meses, à empresa RIO
LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., no valor total de R$ 76.284,00 (setenta e
seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais).

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador Soares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao Sr. Fabiano Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data
Muniz da Silva, considerando-se o seu destaque no desenvol- de sua publicação.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2019.
vimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes serviços
prestados à sociedade iguaçuana.

Em, 27 de agosto de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU/RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU
E EU PROMULGO OS SEGUINTES DECRETOS LEGISLATIVOS:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.678/2019.
ORIUNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
156/2019.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2019.
Concede o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana à senhoDECRETO LEGISLATIVO Nº 1.676/2019. ra Aline Angela Baptista da Silva.
ORIUNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº Autor: vereador Rogério Bastos Reis – ROGÉRIO VILLANO149/2019. VA.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.674/2019.
ORIUNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
105/2019. Outorga o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana ao Sr. Dr.
Edmar Santos.
Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao Exmo.
Sr. Cel. PMERJ João Jacques Busnello, acompanhada de di- Autoria: Câmara Municipal de Nova Iguaçu.
ploma em pergaminho.
Art. 1º Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadania IguaçuAutoria: Câmara Municipal de Nova Iguaçu.
ana ao Sr. Dr. Edmar Santos, pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Nova Iguaçu.
Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador Soares, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao Exmo. Sr. Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana à senhora Aline Angela Baptista da Silva, pela sua contribuição decisiva para o crescimento da Cidade de Nova Iguaçu.
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 096/2019
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 horas, do dia 12 de Setembro de 2019 na Sala de
Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ,
licitação nº 096/2019 na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E AO PLENO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DO MUNICÍPIO para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPAREÑCIA conforme
especificações contidas no edital e seus anexos que é parte
integrante do Processo Administrativo nº 4562/2019. O Edital
poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel
sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 27.488,00 (vinte e sete mil e
quatrocentos e oitenta e oito reais).

ÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTENS E PLACAS
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n°
8.666/93)
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-18.01.00-04-122-01012.001-3.3.90.39.00-1.001.0000-1159/2019 Ficha208
06 - NOTA DE EMPENHO: 1159/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 27.882,00 (vinte e sete mil e oitocentos e oitenta e dois reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2221/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2018.

RICARDO LEITE MORAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 053/2019
PROCESSO 2643/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO
DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A TODOS OS
DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIRICARDO LEITE MORAES
PAL INCLUINDO AS SUAS DIVERSOS SECRETARIAS.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSA Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos,
PARÊNCIA
comunica aos interessados que conforme a necessidade de
revisão do respectivo edital, o presente certame ficará para o
dia 13 de setembro de 2019 às 10 horas, tendo como VALOR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2019
MÁXIMO ADMITIDO R$ 829.742,40 (oitocentos e vinte e nove
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
02 - CONTRATADO: GRÁFICA DO PATRONATO LTDA
03 - OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEC- O Edital e respectiva errata poderão ser retirados no portal ofiÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS FRONT LIGHT E LONA cial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.
BACK LIGHT, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNI- rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma)
CIPAIS E EVENTOS DA PREFEITURA
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 Da Lei Federal n° resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e docuPorto Real, 02 de Setembro de 2019.
mentos de identificação civil.
8.666/93)
CARLOS JOSÉ DA SILVA
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-18.01.00-04-122-0101- Para maiores informações na Secretaria Municipal de LicitaSECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E
ções, Compras e Contratos na Rua Hilário Ettore, 442 – Centro
2.001-3.3.90.39.00-1.001.0000-1158/2019 Ficha208
CONTRATOS
– Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às 17h ou pelo telefone
06 - NOTA DE EMPENHO: 1158/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 15.858,00 (quinze mil, oitocentos e (0XX24) 3353-1393.
EXTRATO DO CONTRATO N° 120/2019
cinquenta e oito reais)
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
Porto Real, 02 de setembro de 2019.
02 - CONTRATADO: IMPACTANTE COMUNICAÇÃO VISUAL 08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2075/2019
Carlos José da Silva
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
LTDA
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos
03 - OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEC- 10 - DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2018.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes
Alface roxa; Alface
verde; Tomates cerejas; Beterraba; Pimentão verde; Pimentão
vermelho; Pimentão
amarelo;
Azeitona
chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

de sua publicação.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2019.

Em, 27 de agosto de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao fogo com um
pouco de azeite e
deixe aquecer. Acrescente os espinafres
e tempere com uma
pitada de sal. Deixe
os espinafres murcharem e saltearem, retire escorrendo todo o
líquido e deixe esfriar
completamente.
Numa tigela coloque
a carne moída e tempere-a com sal e pimenta e amasse bem
para misturar. Coloque depois a carne
numa tábua de cozinha, numa camada
só formando uma espécie de retângulo.
No meio coloque os
espinafres já frios e
sobre estes o queijo
cortado em palitos.
Enrole a carne sobre
os espinafres e o queijo, formando um rolo
e apertando bem
para que o recheio
não escape. Coloque
depois o rolo numa
assadeira.
Corte a abóbora em
cubos pequenos e
coloque em volta do
rolo de carme. Pique
a cebola e espalhe
sobre a abóbora,
com uma pitada de
sal, e tempere tudo
com o alho em pó, o
colorau e regue com
um fio de azeite.
Leve a assar em forno
previamente aquecido a 180ºC durante
cerca de 45 minutos
ou até a carne estar
cozida e a abóbora
macia e tostada.
Sirva a carne em fatias e acompanhe
com uma salada ou
legumes cozidos.

Cel. PMERJ João Jacques Busnello, considerando-se o seu de sua publicação.
destaque no desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2019.
relevantes serviços prestados à sociedade iguaçuana.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data

Processo nº 1.063/2019 - Baseado no parecer da ACI, homologo
a prorrogação de prazo do Contrato nº 010/2017, adjudicando
os serviços de manutenção preventiva e corretiva com troca de
peças de 03 (três) catracas, 02 (dois) computadores, 02(dois)
Nobreaks e 02(duas) portas de correr automáticas da portaria
desta Casa pelo período de 12(doze) meses, à empresa RIO
LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., no valor total de R$ 66.108,60 (sessenta e
seis mil, cento e oito reais e sessenta centavos).

atos oficiais
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
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Anexo I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

Em R$

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.1.90.11.00

00

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.1.90.13.04

00

30.000,00

DECRETO N° 4.748, DE 30 DE AGOSTO DE 2019

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.1.90.94.00

00

700.000,00

Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 3.573.041,00 (Três milhões, quinhentos e

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.1.90.11.00

00

1.743.041,00

02 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 03/09/2019 – CÓD-PMBR 163.

SUPLEMENTAÇÃO
1.100.000,00

setenta e três mil e quarenta e um reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.
Anexo II
Em R$

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização
constante nos artigos 8º da Lei Municipal 1.591 de 09 de janeiro de 2019;

ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

ANULAÇÃO

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.1.90.03.00

00

250.000,00

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.1.90.13.03

00

26.041,00

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.591 de 09 de janeiro

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.1.90.13.09

00

50.000,00

de 2019.

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.1.90.13.02

00

17.000,00

DECRETA:

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.3.90.14.00

00

500.000,00

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 3.573.041,00 (Três milhões, quinhentos e setenta

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.3.90.30.00

00

80.000,00

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.3.90.36.00

00

20.000,00

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

3.3.90.39.00

00

1.600.000,00

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

4.4.90.51.00

00

480.000,00

e três mil e quarenta e um reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação das
dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III do
§ 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes

CMBR

CMBR

01.01.01.031.052.2.001

4.4.90.52.00

00

350.000,00

CMBR

CMBR

01.01.28.846.102.0.002

4.6.90.71.00

00

200.000,00

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
Omitido do Diário Oficial do dia 31/08/2019

Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
ANDRESSA LOURENÇO CORREA
WANIA AMARAL GALINDO
TERESA CRISTINA AMARAL DE CARVALHO
DARIO MELONIO DA SILVA
RINALDO MARTINS

Ingredientes

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

Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor de

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº3470/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3458/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-

Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 3195/SEMAD/2019 DE 23/08/2019, publicada em 24/08/2019.

gânica Municipal, JEFERSON GOMES DUTRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão
de Informática, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº3459/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da PORTARIA Nº3471/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Lei Orgânica Municipal, JAIME CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Assessor de Serviço, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3460/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir, Os nomes relacionados abaixo da PORTARIA Nº3009/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, publicada
em 22/08/2019.
MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
BRUNELA DE OLIVEIRA MENDONÇA
HEMILY CHAVES ROCHA
LUANA DA SILVA VICENTE
PORTARIA Nº3461/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-

Orgânica Municipal, AURÉLIO RICARDO SILVA MELONIO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Material e Patrimônio, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania.
PORTARIA Nº3472/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, NILCILEIA DA SILVA ROSÁRIO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Estudos e Informação, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
PORTARIA Nº3473/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei

nicipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o o cargo em comissão de Assessor Estratégico de Orgânica Municipal, JOSEANE JOSÉ DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de
Divisão de Recursos Humanos, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Gestão Educacional, símbolo AEG, na Secretaria Municipal de Educação.
MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
BRUNELA DE OLIVEIRA MENDONÇA

PORTARIA Nº3474/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

HEMILY CHAVES ROCHA

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei

LUANA DA SILVA VICENTE

Orgânica Municipal, LUANA NATAL DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Média Complexidade, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº3462/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei PORTARIA Nº3475/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Orgânica Municipal, CUSTÓDIO SILVA, do cargo em comissão de Diretor da Escola Municipal Santa Cruz, Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
símbolo CC-7, da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3463/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-

Orgânica Municipal, FRANCISCA ANTONIA CORREIA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de
Chefe de Divisão de Alta Complexidade, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania.

gânica Municipal, DANIELLA GONÇALVES DA FONSECA DE FARO, para exercer o cargo em comissão PORTARIA Nº3476/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
de Diretor na Escola Municipal Santa Cruz, símbolo CC-7, da Secretaria Municipal de Educação.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
PORTARIA Nº3464/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, DEVAIR DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Diretor da Escola Municipal Ayrton
Senna da Silva, símbolo CC-7, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3465/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, BARBARA MARIA DE JESUS NEIVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor

Orgânica Municipal, MICHELE SANTOS MARINHO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Atendimento e Proteção à Família, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social
e Cidadania.
PORTARIA Nº3477/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da
Lei Orgânica Municipal, WELLINTON PINTO DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de
Chefe de Divisão de Programas e Projetos Sociais, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência

da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, símbolo CC-7, na Secretaria Municipal de Educação.

Social e Cidadania.

PORTARIA Nº3466/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº3478/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

tradora de Unidade Básica de Saúde Bela Vista, símbolo CC-7, na Secretaria Municipal de Saúde.

Chefe de Divisão de Benefícios, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº3467/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº3479/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, ANDRÉA FERREIRA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Adminis- Orgânica Municipal, CLAUDIA APARECIDA SANT’ANA PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Agente de Arti- Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técculação Regional, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
nico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
CAMILA GRAZIELE PIRES RANHEL

DIEGO TEIXEIRA BARBOSA

HELLEN PAOLA NEVES DOS SANTOS

SUÉLI SILVA REZENDE DE SOUZA

MARCOS MAIA DA SILVA
AMANDA DE ALENCAR SILVA GEVIGIR
JORGE LUIS OLIVEIRA
ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS
PAMELA CRISTINA NUNES M. DE SOUZA
ANTONIA ALEX PINHEIRO BARBOSA GODINHO
ELIONETE MIRANDA DE OLIVEIRA LIMA
MIRIAM DOS SANTOS NAZÁRIO
SHYRSLE GOMES DE SOUZA MENDES
TUANE CRISTINA MEDEIROS MININGUELO
GERCI GOMES DUTRA
VINICIUS DA CRUZ FARIAS
BENEDITA SOARES DOS SANTOS
CLEITON CAROLINO BATISTA
RAYANNA ARAÚJO NUNES PEREIRA
MILENE SILVA DE ALMEIDA

GISELE FERNANDES SODRÉ
CLAUDECIRO DA SILVA
MARCO AURÉLIO DE PAULA LIMA
MAURO PINTO DOS REIS
FRANKLIN DOS SANTOS MOREIRA
AMANDA FERREIRA DA SILVA NUNES
DISLENE FERREIRA XAVIER SILVEIRA
ADRIANA DOS SANTOS SERGIO PEREIRA
LÍVIA AMARAL DE CARVALHO
PATRICIA BASTOS VILLA REAL
ANA CLAUDIA DE ASSUMPÇÃO GALDINO DE SOUZA
ELAINE CRISTINA BARBOSA NOGUEIRA
PORTARIA Nº3480/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei

ROBERTA ARAÚJO NUNES FERREIRA

Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer a Função Gratificada de Gerente, sím-

JULIANA BENTO CARVALHO

bolo FG-1, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

CRISTIANE FERNANDES DO NASCIMENTO LESSA

MARISA ANDREA PEREIRA

ISAIAS COUTINHO GOMES

GREICE CRISTINA AUGUSTA DA SILVA COSTA

LUCIENE COUTINHO LINO BATISTA

DANIELA FARIAS DA SILVA
ROSANGELA DA SILVA BARBOSA PEDRA

PORTARIA Nº3468/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

ÉRICA TRAJANO XAVIER MIQUILINO

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Agente de Arti- PORTARIA Nº3481/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
culação e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei

VALÉRIA SILVA DOS REIS

Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer a Função Gratificada de Supervisor,

SONIA REGINA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

símbolo FG-2, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

ENELITA DE MELO ALVES D’ASSUNÇÃO

JULIANA VIANA TITO

FRANCISCA GIANE DE MENEZES LAUTERIO

ALDO FERNANDES DA SILVA

MONICA GENE VIANA DA FONSECA

LUIZ JOAQUIM DE FRANÇA NETO

VALDECIR MARTINS SANT’ANNA

ANDRÉ LUIZ CAMPOS

WALDEZ AMARAL GALINDO

ROBERTO MEDEIROS SOARES

THIAGO CHAVES GONÇALVES
GEOVANE LIMA BAPTISTA

PORTARIA Nº3482/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

ANA PAULA CARVALHO FERREIRA DA SILVA

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei

BARBARA DOS SANTOS NEVES

Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor de

PAMELA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

MARCIA DE ARAUJO MORAES

RAFAEL HENRIQUE TEÓFILO DA SILVA

BRAYAM DO NASCIMENTO DO PAZ

ELIZABETH CAETANO DOS SANTOS

VITÓRIA EDUARDA SANTANA NUNES

GEIZA DIAS FONSECA

CAROLINA MONTEIRO ROSA SILVA

ANTONIO VALTER DE SOUZA DE JESUS

ELINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA COSTA

PATRÍCIA DE ARAÚJO DA SILVA
TATIANA DE SOUZA DA SILVA RAMOS

PORTARIA Nº3469/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

SIMONE MATTOS DOS SANTOS

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei PRISCILA LIMA DE CARVALHO

ATOS OFICIAIS

terça-feira, 03 de setembro de 2019
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

RAQUEL REGINA DOS SANTOS LIMA

PEIXE COM
AÇAÍ
PICADINHO
DE AVESTRUZ
Ingredientes
Ingredientes
400g de filé de
200 g de filé de pesavestruz
picado/
cada / sal a gosto
1 cenoura média
/ pimenta a gosto /
cortada
em
fa1 xícara de farinha
tias finas/ 1 batata
de trigo / 1 xícara
média cortada em
de ovos batidos /
fatias finas/ 10 va1 xícara de farinha
gens cortadas em
de rosca / óleo
fatias finas/ 1 ceboquente para fritar /
la pequena corta500 g de polpa de
da em fatias finas/
açaí
2 colheres de sopa
de alho poró cortado Modo
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finas/
de preparo
1 colher de sopa
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de
com sal/
colher
peixe
em
gurjões
e
de sopa de azeite/
tempere-os
com
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2 colheres de
sopa
e
a limão
gosto
depimenta
sumo de
Disponha
farinha
1/3 xícaraade
acede
trigo,
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ovos
e
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nadefarinha
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preparo de
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leve
ao
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e
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dourar,
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e mexa
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sobre
o peixe
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FILÉ DE MERLUZA COM
BATATA AO FORNO
Ingredientes
JACARÉ
À MODA RIO
NEGRO
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óleo
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Tempere os
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óleo
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macias
Por fim acrescente
1 limão e sirva

CRISTIANE MARÇAL DE LIMA CASTRO
ELIANA APARECIDA VELOZO CLEMENTE
NORIVALDA SOARES TEIXEIRA
QUEILA LIMA BICHARA
DARLENE MARTINS GENTIL SILVA
HERIVELTON MOSART ROCHA MOREIRA
RAQUEL MACHADO PEREIRA

NA PORTARIA Nº3335/SEMAD/2019 DE 27/08/2019, PUBLICADA EM 28/08/2019
ONDE SE LÊ: KAREN SANTOS DA SILVA SOUZA;
LEIA-SE: KAREN SANTOS DA SILVA.
NA PORTARIA Nº3227/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, PUBLICADA EM 27/08/2019
ONDE SE LÊ: LUIZA CERINO VIEIRA;
LEIA-SE: LUSIA CERINO VIEIRA,
NA PORTARIA Nº3226/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, PUBLICADA EM 27/08/2019
ONDE SE LÊ: CREMILSION MENDES DA SILVA;
LEIA-SE: CREMILSON MENDES DA SILVA,
NA PORTARIA Nº 3239/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, PUBLICADA EM 27/08/2019
ONDE SE LÊ: ELIZA BASTOS GOS;
LEIA-SE: ELIZA BASTOS GÓES.

FERNANDA TEIXEIRA AGUIAR
HELENA MARIA DE SOUZA PEREIRA
MARIA CELESTE NECO DA SILVA TEIXEIRA
ROBERTA DE LIMA DA SILVA

NA PORTARIA Nº 3335/SEMAD/2019 DE 27/08/2019, PUBLICADA EM 28/08/2019
ONDE SE LÊ: JESSICA KAROLINA DA SILVA BARBOS;A
LEIA-SE: JESSICA KAROLINE DA SILVA BARBOSA MARVILA DE ARAUJO.
ONDE SE LÊ: KAREN SANTOS DA SILVA SOUZA;
LEIA-SE: KAREN SANTOS DA SILVA.

WALLACE LINO LEMOS

NA PORTARIA Nº 3384/SEMAD/2019 DE 28/08/2019, PUBLICADA EM 29/08/2019
ONDE SE LÊ: LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA;
LEIA-SE: LUIZ FELIPE DOS SANTOS VALERIO.

JÉSSIKA MARIA ZANZONI MARTINS
MARCIO GALINDO DOS REIS
INGRID LINO DA SILVA

ONDE SE LÊ: YURI CARDOSO DE OLIVEIRA NUNES;
LEIA-SE: YURI CARDOSO DE CARVALHO.

PORTARIA Nº3483/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor de
Serviço II símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
MARIA LUIZA CARNOTA

NA PORTARIA Nº 3257/SEMAD/2019 DE 28/08/2019, PUBLICADA EM 29/08/2019
ONDE SE LÊ: BRENDA ALINE ANDRADE RODRIGUES;
LEIA-SE: BRENA ALINE ANDRADE RODRIGUES.
NA PORTARIA Nº 3026/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, PUBLICADA EM 22/08/2019
ONDE SE LÊ: ANDRE LUIZ GOMES;
LEIA-SE: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA GOMES.
NA PORTARIA Nº 2825/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, PUBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: DANIEL FRANCISCO JESUINO;
LEIA-SE: DANIEL FRANCISCO JEZUINO.

JOSIELLY SANTOS MILITÃO
ROSINETE SOUZA DA SILVA

NA PORTARIA Nº 2829/SEMAD/2019 DE 12/08/2019, PUBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: DAIANA DA COSTA MENEZES DO NASCIMENTO;
LEIA-SE: DAIANA DA COSTA MENEZES.

MARILUCE ALMEIDA SIMPLÍCIO
MARCELE TAVARES DANTAS
ROSILAINE VALE DOS SANTOS CAETANO
ROSILENE SANTOS DE FARIA

NA PORTARIA Nº 2776/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO, PUBLICADA EM 13/08/2019
ONDE SE LÊ: PRISCILA VALENTIN DA NOBREGA;
LEIA-SE: PRISCILA VALENTIN DA NOBREGA GABRIEL.
NA PORTARIA Nº 3384/SEMAD/2019 DE 28/08/2019, PUBLICADA EM 29/08/2019
ONDE SE LÊ: DARA SANTOS LIDEFONSO DA SILVA;
LEIA-SE: DARA SANTOS ILDEFONSO DA SILVA.

SANDRA MARIA BANNY CAMPOS
LILIANE TIMÓTEO OLIVEIRA

NA PORTARIA Nº 3199/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, PUBLICADA EM 27/08/2019
ONDE SE LÊ: ANTÔNIO JUAN ALVES DE OLIVEIRA;
LEIA-SE: ANTÔNIO IVAN ALVES DE OLIVEIRA.

MARILENE BARBOSA DIAS
JACILA BARBOSA DA SILVA

NA PORTARIA Nº 3202/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, PUBLICADA EM 27/08/2019
ONDE SE LÊ: PEDRO JOÃO DE SOUZA;
LEIA-SE: PEDRO JOÃO DE SOUSA.

RUBENS DE SOUZA MONTEIRO
SUZANA GONDIM DA ROCHA

NA PORTARIA Nº 3201/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, PUBLICADA EM 27/08/2019
ONDE SE LÊ: RONALD FERREIRA;
LEIA-SE: RONALDO FERREIRA.

MARCIA GONÇALVES MARIEL
MAURICIO JOSÉ DO NASCIMENTO
ELIZETE ALVES BRANDÃO

NA PORTARIA Nº 3200/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, PUBLICADA EM 27/08/2019
ONDE SE LÊ: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PASSOS;
LEIA-SE: CARLOS HENRIQUE SOUZA PASSOS.

JEOVANI CAMPOS DOS SANTO
LEILA LEAL DA CUNHA DOS SANTOS

ONDE SE LÊ: GRASIELE MOREIRA DA COSTA;
LEIA-SE: GRAZIELE NOREIRA DA COSTA.

RENATA DE OLIVEIRA SOARES
TAIS SANT’ANA DE SOUZA

NA PORTARIA Nº 3007/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, PUBLICADA EM 22/08/2019
ONDE SE LÊ: SHEILA DOMINGOS DANTAS;
LEIA-SE: SHEILA DOMINGOS RAMOS.

PORTARIA Nº3484/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

NA PORTARIA Nº 3009/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, PUBLICADA EM 22/08/2019
ONDE SE LÊ: JAMIL HENRIQUE;
LEIA-SE: JAMIL HENRIQUE DA COSTA LEMOS.

ADA MARCELI SANT’ANA DE SOUZA DE OLIVEIRA

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor Exe-

NA PORTARIA Nº 3035/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, PUBLICADA EM 22/08/2019
ONDE SE LÊ: JESSICA SOUZA SILVA;
LEIA-SE : JESSICA LOUZA SILVA.

cutivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
SAFIRI VIEIRA PEREIRA

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

FERNANDA DE ARAÚJO PORTO

Secretário Municipal de Administração

JOELMA MARTINS DE FREITAS

Matrícula nº 82/43327

ALEXANDRE DE LIMA SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG
PORTARIA Nº3485/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO

Orgânica Municipal, RODRIGO MARACAJÁ CANTALICE, para exercer o cargo em comissão de Diretor
do Departamento de Planejamento e Gestão Social, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Assistên-

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

cia Social e Cidadania.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07//0178/2019 e apenso 07/0285/2019
PORTARIA Nº3486/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

PREGÃO PRESENCIAL- Nº 12/2019

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OBJETO: – Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes escolares (camisa
Orgânica Municipal, TAMIRIS ALMEIDA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor do De- com manga, camisa sem manga, bermuda, short-saia e calça jeans) e Tênis, para as 77 (setenta e sete)
partamento de Proteção Social Especial, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Unidades de Ensino do Município de Belford Roxo, CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR ITEM DOS LOTES
Cidadania.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de setembro de 2019 às 11:00h, na sala Departamento de Compras e

PORTARIA Nº3487/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, DOUGLAS ALAN RODRIGUES SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão de
Coordenador de Garantia de Direitos da pessoa com Deficiência, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania.

Suprimentos, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, mediante a apresentação
do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário
comercial.
Telefone: (21) 2103-6870.
Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

PORTARIA Nº3488/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

60/61.939

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei

Republicado

Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Secretário
Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
BRENDA GONÇALVES CARNEIRO
CARLA CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PORTARIA Nº 050/SEMED/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos

PORTARIA Nº3489/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

destinados à educação;
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do Contrato nº 14/SEMED/2019, objeto do processo
Orgânica Municipal, ROSANE SILVA GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Diretor do nº 07/0731/2018 Contratação de empresas na prestação de serviços de infraestrutura para eventos, para
Departamento de Proteção Social Básica símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Assistência Social e atender a Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo.
Cidadania.
PORTARIA Nº3490/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

•

LINEQUER CHAGAS FERREIRA – MATR. 60/064134

•

KEZIA MACEDO DOS SANTOS ALEIXO – MATR. 60/69182

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-

Denis de Souza Macedo

cipal, os nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo

Secretário Municipal de Educação

CC-4, na Secretaria Municipal de Educação.
FERNANDO DA SILVA JUNIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC
PORTARIA Nº 19/SEMASC/2019, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

ALLAN MORGADO NACIF

“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual referente ao fornecimento de materiais diversos,

ALEKSANDER SILVA LISBOA

decorrentes das Atas de Registro de Preços nº 14/2019 e 15/2019, e aos serviços de infraestrutura para

FELIPE AUGUSTO GARCIA PEREIRA

eventos, decorrentes da Ata de Registro de Preços nº 001/2019, para atendimento das necessidades da

MARIANA LUPI MACHADO DA ROCHA

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e dá outras providências.”

O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 3491/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
Excluir, a PORTARIA Nº2311/SEMAD/2019 DE 17/06/2019, publicada em 22/06/2019 do DECRETO N°
RESOLVE:
4.734 DE 02/08/2019.
Art. 1º Designar os servidores DANIELE DA SILVA CORREA FONTES, matrícula sob nº 60/72.945 e JEFERSON POLEGARIO DOS SANTOS, matrícula sob nº 60/70.596, respectivamente, para exercerem a
PORTARIA Nº 3492/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir, a PORTARIA Nº 2320/SEMAD/2019 DE 19/06/2019, publicada em 22/06/2019 do DECRETO N° fiscalização das execuções contratuais referentes ao fornecimento de materiais diversos e prestação de
serviços de infraestrutura para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Munici4.734 DE 02/08/2019
pal de Assistência Social e Cidadania, em conformidade com o que dispõe o art. 67 da lei federal 8.666/93,
oriundas do processo administrativo nº 56/172/2018, apensos 56/226/2018; 56/290/2018; 56/292/2018;
PORTARIA Nº 3493/SEMAD/2019 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir, a PORTARIA Nº 2322/SEMAD/2019 DE 19/06/2019, publicada em 22/06/2019 do DECRETO N° 56/394/2018, referentes à Ata de Registro de Preços nº 14/2019 e 15/2019, e processo administrativo nº
45/20/2018, apensos 08/858/2018; 07/731/2018; 27/034/2018 e 56/404/2018, estes referentes à Ata de
4.734 DE 02/08/2019
Registro de Preços nº 001/2019.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
ERRATAS:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vander Louzada de Araujo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula n.º 82/41842
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taça corcovado

Nova Cidade vence Tigres do
Brasil por 3 a 2, de virada
Time de Nilópolis chega a 10 pontos na classificação-geral

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

C

om direito a virada
no segundo tempo, o Nova Cidade
venceu o Tigres por 3 a 2,
na tarde de sábado (31), no
Estádio De Los Larios, em
Duque de Caxias, partida
válida pela quinta rodada da Taça Corcovado, e
chegou à 13ª colocação na
classificação geral com 10
pontos.
Dominando a partida nos
dois tempos, os gols do alvirrubro só foram sair na
segunda etapa, com Luam,
aos 18, e Ítalo, aos 20 e 24.
Os tentos da equipe mandante foram marcados por
Wallace e Alex.
O jogo
O Nova Cidade começou
pressionando e quase marcou aos 12 minutos. Ruan
roubou a bola no meio, carregou até a área e chutou
cruzado. A redonda resvalou no zagueiro e saiu rente a trave do goleiro. Com

ritmo bastante acelerado, o
time de Nilópolis chegou
novamente. Farney achou
Ítalo na entrada da área. O
volante ajeitou para a perna esquerda e finalizou para
fora.
No fim do primeiro tempo,
o Tigres chegou e foi fatal.
Uellington deixou Wallace
em ótimas condições. O camisa 18 driblou os marcadores, chutou com categoria, a
bola bateu na trave e entrou.
Para o segundo tempo, o
técnico Gustavo Lima lançou Luam e logo deu resultado. O atacante fez o pivô
para Jonatas, que limpou o
defensor, chutou firme e o
goleiro tirou para escanteio.
Por volta dos 18 minutos, Lucas Henrique cobrou
falta sobre a área, o zagueiro tentou cortar, mas tirou
com o braço e a penalidade
foi marcada. Luam chamou
para ele a cobrança, bateu
em lado e goleiro foi para o
outro: 1 a 1
O Nova Cidade não quis
parar e ampliou dois minutos mais tarde. Lançamento

Bruno Dias/Site Oficial/ECNC

Ítalo brilha, marca duas vezes e o Quero-Quero soma mais três pontos no returno
na área, à bola passou por
todo mundo, porém, ela
encontrou Ítalo na segunda trave. Mesmo longe da
meta, cabeceou no contrapé
do arqueiro, que nada pôde
fazer: 2 a 1 e virada nilopolitana.
A virada no placar não
mudou o padrão da parti-

da. A equipe mandante se
manteve acuada e os rubros aproveitaram. Aos 24
minutos, após cobrança de
escanteio, Ítalo usou sua estatura para ampliar: 3 a 1.
Não houve alteração no
panorama do jogo e Ítalo,
autor de dois gols, queria
mais. Aos 39 minutos, o ca-

misa 8 fez boa jogada e tocou para Ruan Giranda, que
lençou Deivison. O volante
tirou do primeiro, tentou devolver para Ruan, que estava livre, mas o zagueiro se
antecipou e cortou.
Nos últimos minutos, o
Tigres do Brasil chegou
através de bola parada e

conseguiu com Alix, de
cabeça, diminuir o placar: 3 a 2 e três pontos
conquistados. Agora, o
Nova Cidade enfrentará
o Campos, na nesta quarta (4), às 15h, no Estádio
Joaquim Flores.
(Fonte: Bruno Dias/Site
Oficial/ECNC).

Parabéns,
Tamires Barros!
Hoje é dia de festa e
alegria, pois uma
pessoa muito
especial para mim
completa mais um
ano de vida.
Felicidades!!!

De sua amiga Vaneide

