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divulgação 

Filho de ex-vereador, Danielzinho da Padaria garimpa votos no terceiro distrito usando a máscara da humildade para ganhar con-
fiança do povão, que já anda escaldado de falsos políticos. Ele já viajou a vários países, mas desconhece a realidade da região. 

pré-candidato a vereador sofre rejeição antes das eleições 
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olho na segurança
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rEsEnha cultural

Rio sitiado pelo terror
Guerra de traficantes transforma região da Zona norte num inferno. Ônibus 
foram incendiados, nove pessoas ficaram feridas e um bandido morreu. Em 
outros pontos, balas perdidas fizeram cinco vítimas. só Jesus na causa!!!

Jaquinha da milícia cai no
 bote da Dhbf na baixada

7

assessor ‘garanhão’ toma 
mulher de ex-prefeito, usa 
e devolve como mercadoria 

Da torre Eiffel a nova 
York para as barracas 
de caldo de cana em 

bairro de nova Iguaçu
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esporte Hora
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mecão: treinador 
enaltece a força do time 

e acredita no título do b1

reinaldo, o príncipe 
do Pagade, vai cantar 

no samba da feira 
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o abraço especial da coluna 
neste sábado (05/10) vai para Mi-
chelle Pessanha, de Nova iguaçu. 
aniversariante do dia, a profes-
sora, ativista social e amante 
da boa música vai comemorar, 
hoje, na feijoada-pagode da lalu 
lounge e amanhã em casa com 
familiares e amigos. Parabéns, 
Michelle! aquele abraço!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!

reinaldo retorna ao palco do “samba da feira” 

Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Domingo tem show artístico em belford roxo 
a galera festeira do 

bairro São Bernardo, 
em Belford Roxo, tem 
motivos de sobra para 
não perder mais um 
evento local. Neste 
domingo (6 de outu-
bro), na Padaria Nosso 
Pão, que fica na Rua 
guararapes, esquina 
com avenida anhan-
guera, próximo ao Sí-
tio Khalifa, vai rolar a 
festa de aniversário do 
radialista Jorge aqui-
les. Na ocasião esta-
rão sendo arrecadados 
brinquedos para festa 
do dia das crianças. 
o show musical e de 
variedade com Fafá 
Brasil e Mister Eudes, 
Ednaldo dos Teclados, 
Cariocas do Forró, 

Rômulo Jorge e ladi-
mir lima, dayse Sou-
za & Cia, andréia ag-
gata, Suenia Nunes e o 
grupo a.d.g (a nata 
do samba de roda) 
está sendo aguardado 
com muita expectati-
va.

“agradeço a deus, 
minha família, aos 
amigos e à Resenha 
Cultural do HoRa 
H por mais esse mo-
mento especial em 
minha vida. Quem 
chegar será bem che-
gado na festa de do-
mingo. deus abençoe 
a todos”, disse Jorge 
aquiles. Mais infor-
mações sobre o evento 
poder ser obtidas pelo 
telefone 9 7511-7449.

divulgação

Evento gratuito semanal 
já reuniu mais de 2 mil 
pessoas por apresenta-

ção nos galpões do Engenhão e 
sempre traz grandes nomes do 
samba como convidados espe-
ciais. E sábado é dia de Samba 
da Feira, a roda de samba que 
ganhou o respeito de artistas, 
como: o grupo Fundo de Quin-
tal e o sambista diogo Noguei-
ra. o evento tem atraído famo-
sos em busca de boa música e 
revelado novidades no gênero, 
tornando a atração uma tradi-
ção nos armazéns do Enge-
nhão. Sem perder o embalo, o 
evento traz como atração para 
este sábado, dia 5, Reinaldo, o 

    ‘mercadoria’ usada, não!
um assessor do governo está no meio de uma polê-

mica envolvendo um ex-prefeito da Baixada. Nosso 
agente Passarinho azul do Bico Preto apurou que ele 
fez jus à fama de ‘comedor’ e mulherengo ao tomar 
a mulher de um conhecido político da região. depois 
de usar e abusar da dita cuja, ele agora quer devolvê-
-la como se fosse mercadoria usada. Mas o tal ex-
-prefeito já declarou aos quatro cantos do mundo que 
não aceita devolução. Xiiiii!!!

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

cornolândia em festa
Nandinho Boquinha de veludo, presidente da Boca 

Maldita e agitador cultural na cidade mais falada da 
Baixada Fluminense, conta que o Pombal Chifre de 
Ouro ganhou morador ‘ilustre’. O rapaz, filho de pa-
pai rico, alugou ‘apê’ no ‘Bloco 24’ para encontros 
furtivos com seus garotos. Casado, ele é metido a va-
lentão, mas dá marcha-ré no quibe quando briga com 
a mulher.

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

marcha-ré no quibe para se vingar
“Ele se vinga da patroa dessa forma”, conta Nan-

dinho, que conhece a peça de outros carnavais. “a 
figura é chegada a uma doideira e curte beijar machos 
quando está chapado. Tem dinheiro e banca geral”, 
acrescenta o Boquinha de veludo. 

Conte 
outra vez

príncipe do pagode

sessão azul 
de cinema

Neste sábado (5), 
o TopShopping, com 
o apoio do Kinoplex, 
realiza a Sessão azul 
– uma sessão de ci-
nema adaptada, para 
crianças com distúrbios 
sensoriais e suas famí-
lias. a sala de exibição 
terá ambiente à meia 
luz, som mais baixo e 
a participação de pro-
fissionais voluntários. 
o objetivo é possibili-
tar a ambientação das 
crianças neste espaço 
para que elas possam, 
mais tarde, frequentar 
as sessões regulares. a 
Sessão azul acontece-
rá, às 11h, no cinema 
Kinoplex, e o filme a 
ser exibido será “an-
gry Birds 2: O filme”. 
O TopShopping fica na 
av. governador Rober-
to Silveira 540, Centro 
– Nova iguaçu. Telefo-
ne: (21) 2667-1787.

Príncipe do Pagode, que retorna 
ao palco do evento. o Samba da 
Feira acontece no armazéns do 
Engenhão, localizados na parte 
externa do Estádio Nilton San-
tos. a entrada é gratuita e o sam-
ba começa às 17h.

Para o show no Samba da 
Feira, Reinaldo preparou um re-
pertório que vai dar o que falar. 
Ele vai lembrar alguns dos su-
cessos dos seus mais de 30 anos 
de carreira, como “Retrato can-
tado de um amor”, “Brilho no 
olhar”, “Facho de Esperança”, 
“agora viu Que Me Perdeu e 
Chora”, “Coisa de amante”, 
“Sonhos” e muitos outros.

o armazém do Engenhão 
(parte aberta) fica na Rua José 
dos Reis, 189 - Engenho de 
dentro, Rio de Janeiro. 

divulgação

 “Retrato cantado de um amor”, “Brilho no 
Olhar”, “Facho de Esperança”, são alguns dos 
sucessos que Reinaldo vai cantar

suenia Nunes (Musa e passis-
ta do carnaval 2019)

Cantora andréia aggata (pop 
rock nacional, funk e M.p.B)

as palhaças lulica (luana Mo-
reira) e girassol (dayane Candido) 
convidam crianças para ajudá-las 
a abrir a mala mágica, neste do-
mingo (6), às 15h, no Teatro Syl-

vio Monteiro (Casa de Cultura de 
Nova iguaçu). Com a mala aberta, 
as palhaças darão vida às histórias 
que elas ouviam quando eram 
crianças, vivenciando novamente 

toda magia dos contos e fábulas. 
durante o espetáculo haverá par-
ticipação do público e logo após 
serão realizadas brincadeiras.

o Teatro Sylvio Monteiro fica 

na Rua getúlio vargas, 51, centro 
de Nova iguaçu. ingressos: R$ 10 
(antecipado/meia) R$ 20 (no dia).  

informações: (21)97108-3789 / 
(21)97990-0438

Jorge aquiles (D), a cantora Fafá 
Brasil e o cantor Ednaldo dos te-
clados (Forró)
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caiu de paraquedas 

rejeitado antes da campanha 
REPRodução/REdE SoCial 

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

Danielzinho da padaria em viagem a Nova York e ao lado da torre Eiffel, em paris. abaixo o candidato a vereador nas eleições 2020 toma caldo de cana

Pré-candidato a vereador por Nova Iguaçu, Danielzinho da Padaria garimpa votos na 
região onde o pai foi eleito quatro vezes para mandatos no Legislativo municipal 

a campanha elei-
toral só começa 
em 2020, mas a 

batalha pelo voto já co-
meçou, com pré-candi-
datos tirando do armário 
a máscara de humildade 
que faz de quase todo 
político o ‘salvador da 
Pátria’, com promessas 
que não se cumprem. Por 
trás desse aparato estra-
tégico escondem interes-
ses mesquinhos que nada 
somam para a população.

Em meio a tantos ros-
tos na política iguaçua-
na, por exemplo, surge 
um que provavelmente o 
eleitor não conheça por 
se tratar de um jovem 
que desconhece total-
mente os problemas mais 
urgentes enfrentados pe-
las famílias que residem 
no populoso bairro San-
ta Rita. Entretanto, basta 
associar o nome dele ao 
do pai, conhecido verea-
dor que cumpriu quatro 
mandatos e deixou um 
legado negativo em sua 
história de vida pública, 
para entender as preten-
ções de danielzinho da 
Padaria, pré-candidato a 
vereador pelo MdB.

Em seu instagram, o 
status denomina daniel-
zinho como pré-candida-
to a vereador e filho do 
saudoso vereador daniel 
da Padaria (daniel Edu-
ardo da Silva, o daniel 
da Padaria (PdT). 

DE paRis paRa as 
BaRRaCas DE

 CalDO DE CaNa 
o jovem já começou a 

caminhada pelo voto no 
reduto eleitoral do pai. 
o bairro, que integra a 
antiga região do terceiro 
distrito de Nova iguaçu, 
enfrenta vários proble-
mas como falta de sane-
amento básico, pavimen-
tação e água em alguns 
trechos. 

Mas, de acordo com 
uma moradora da região, 
que pediu para não ser 
identificada, Danielzinho 
não conhece os proble-
mas da região, porque 
não cresceu no local. 
“Ele caiu de paraquedas. 
Enquanto, os moradores 
sofriam e ainda sofrem 
com o descaso de polí-
ticos inescrupulosos, ele 
(danielzinho) passeava 
por Paris, Nova York e 
outros países da Europa. 
Nasceu em berço de ouro 
e não tem cacife para re-

presentar nosso bairro”, 
disse. 

Segundo apurou a re-
portagem, danielzinho se 
transformou de ‘playboy’ 
para político humilde do 
dia pra noite. Como pre-
tende lutar por uma vaga 
na Câmara de vereado-
res, agora é visto com 
frequência em barracas 
de caldo de cana, con-
versando com moradores 
e em roda de conversas 
para garimpam votos, in-
clusive, segundo apurou 
a reportagem, “ele usa 
até o nome de deus para 
ganhar a confiança dos 
moradores”, afirmou um 
comerciante. 

o fenômeno de rejeição 
ao seu nome já é percep-
tível em Santa Rita. al-
guns dizem que daniel-
zinho não tem a mínima 
chance de ser eleito, ain-
da mais usando o nome 
do pai como escudo de 
campanha. Outros afir-
mam que ele não possui 
noção política, portanto 
não seria um represen-
tante que os moradores 
tanto precisam. “Ele po-
dia ter insistido na carrei-
ra de jogador de futebol, 
porque de política ele não 
entende”, decretou um 
aposentado da região.

Se danielzinho da Pa-
daria quer seguir os pas-
sos do pai na política, 
está fazendo uma pés-
sima escolha, segundo 
afirma quem conheceu 
daniel da Padaria (foto). 
dinossauro da política 
iguaçuana, ele estava no 
quarto mandato quando 
faleceu em agosto de 
2012, vítima de acidente 
vascular cerebral (avc). 

Mas a má fama do po-
lítico que fez fortuna no 
terceiro distrito de Nova 
iguaçu é conhecida na 
Baixada. Empresário em 

vários ramos de negócio, 
era tido como arrogante 
e ‘ditador’. Ex-funcio-
nários contam que o 
então patrão tinha o há-
bito de humilhar quem 
trabalhava em suas em-
presas. “São temos ruins 
que quero esquecer. Ele 
foi um pesadelo na mi-
nha vida. Por mais que 
nos esforçássemos em 
fazer um bom trabalho, 
daniel nunca estava sa-
tisfeito. Foi o pior chefe 
que eu tive”, disse. 

ainda segundo infor-
mações, o político teria 

construído sua carrei-
ra polítca tendo como 
base a compra de votos, 
crime pelo qual teria 
sido alvo de investiga-
ção da Justiça Eleito-
ral. Ele também usava 
as ações sociais como 
doação de brinquedos  
para as crianças da re-
gião para se beneficiar 
politicamente. “Foi um 
político demagogo. E 
o pouco que fez pelo 
bairro, foi visando o 
voto do eleitor”, afir-
mou um antigo mora-
dor de Santa Rita. 

 pai era suspeito de compra de votos 
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parceria em projeto

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Bairro Jardim da Fonte foi o 7º a receber iniciativa que expede documentos como certidões 
de nascimento, casamento e óbito, identidade e habilitação para casamento 

Queimados e leão XIII promovem  isenção de documentos

cIcc na baixada 
os municípios da Bai-

xada Fluminense poderão 
contar com um Centro inte-
grado de Comando e Con-
trole, que vai coordenar 
ações de segurança em toda 
a região. Este é o objetivo 
da lei 8.550/19, aprovada 
pela assembleia legislati-
va do RJ. 

Cinco pessoas foram vítimas de balas per-
didas ontem no Rio. um idoso morreu, duas 
crianças e duas mulheres ficaram feridas. Só 
este ano, 153 pessoas atingidas  dessas, 43 
morreram de acordo com a plataforma Fogo 
Cruzado.

Em parceria com as esferas estadual e mu-
nicipal, Ministério da Saúde inicia, na pró-
xima segunda-feira, a Campanha Nacional 
de vacinação contra o Sarampo. Na primeira 
fase, serão vaciandas crianças com idade en-
tre 6 meses e 4 anos e 29 dias.

segurança III
de acordo com o proje-

to, o Centro deverá integrar 
os órgãos municipais, esta-
duais e federais necessários 
ao bom funcionamento da 
segurança e da ordem pú-
blica, como polícias mili-
tar, civil e federal, bombei-
ros e guardas municipais. 

Em meio ao calor de mais de 38 graus, cabos da 
rede de energia elétrica localizada na Rua athaíde 
Pimenta de Moraes, em frente a Prefeitura foram 
atingidos por curto-circuito e pegaram fogo, na ma-
nhã de ontem. O trânsito ficou confuso porque curio-
sos paravam para observar a fumaça e o trabalho da 
equipe de bombeiros do 4º gBM de Nova iguaçu. 

Incêndio em frente a prefeitura de nova Iguaçu  
autorização II

Sancionada pelo gover-
nador Wilson Witzel on-
tem, o texto, de autoria dos 
deputados andré Cecilia-
no (PT), danniel librelon 
(PRB), Márcio Canella 
(MdB) e Rosenverg Reis 
(MdB), autoriza o governo 
a criar estrutura em parce-
ria com as prefeituras.

composição Iv
Também deverão compor 

o CiCC-BF companhias de 
tráfego, além de concessio-
nárias de transportes e rodo-
vias. Na justificativa do tex-
to, os autores afirmam que 
os 13 municípios da região 
conta com apenas quatro ba-
talhões da Polícia Militar e 
oito delegacias.

durante uma entrevista à 
imprensa em São José dos 
Pinhais (PR), na região me-
tropolitana de Curitiba, o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, disse 
não ver problemas na fiscali-
zação da atividade das forças 

policiais em geral, nem nas 
ações desenvolvidas no âm-
bito do programa Em Frente 
Brasil, cujo projeto-piloto foi 
lançado pelo governo federal 
no dia 29 de agosto. “Não 
existe nenhum problema com 
a fiscalização da atuação das 

forças policiais, sejam elas 
locais, sejam das forças na-
cionais”, disse Moro 

Moro se manifestou dian-
te da pergunta de repórteres 
a respeito da declaração do 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre a iniciativa do prefeito 

de Cariacica (ES), geraldo 
luzia Júnior, de liberar a li-
nha 162, da ouvidoria Muni-
cipal, para receber denúncia 
contra excessos dos agentes 
federais que chegaram à ci-
dade para reforçar a seguran-
ça pública. 

moro não enxerga probemas em fiscalizar forças policiais 

                                   divulgação 

direto ao ponto

igoR liMa/divulgação/PMQ

o espaço de uma praça no km 
32, Parque São Francisco, aguar-
dar por obras há muitos anos. de 
acordo com os moradores, a re-
forma da área de lazer, única do 
bairro, é necessária para a diver-
são das crianças e realização de 
eventos que movimentam a re-
gião. imagens postadas nas redes 
sociais mostra o mato invandindo 
o local e um trecho da rua com 
buracos e lama. Eles fazem um 
apelo à Prefeitura para executar 
melhorias que vão mudar a qua-
lidade de vida das famílias que 
moram no bairro. 

nos bairros

praça em nova Iguaçu aguarda por obras de reforma 
horahmunicipios@gmail.com fraude: cGu suspende

 r$ 812 milhões em editais 
BRaSÍlia - o mi-

nistro da Controladoria-
-geral da união (Cgu), 
Wagner Rosário, disse 
ontem que entre dezem-
bro de 2018 e agosto des-
te ano foram suspensas 
licitações para compras 
públicas com um valor to-
tal de R$ 812 milhões por 
suspeita de fraude. Segun-
do o ministro, os indícios 
foram identificados a par-
tir de problemas ocorridos 
em contratos anteriores.

o uso do processamen-

 REPRodução/FaCEBooK 

BRASIL

to digital permite que a Cgu 
consiga analisar a grande 
quantidade de processos de 
licitação abertos diariamente. 
“São em torno de 5 mil pági-
nas de edital de licitação por 
dia e o algoritmo tentando 
identificar aqueles problemas 
que, quando presentes em 
editais anteriores, ocasiona-
ram casos de fraude. a partir 
dessa análise nós levantamos 
os editais que apresentam ris-
co de ocorrência de fraude”, 
acrescentou. Fonte: agência 
Brasil 

campanha ensaiada em magé
Ela pode não saber 

ainda onde fica a sede 
da Prefeitura de Magé, 
mas achou o caminho 
da feira. Pré-candi-
data da família Reis 
a prefeita da cidade, 
Jane Reis já foi vista 
nas ruas de Piabetá se 
apresentando aos mo-
radores da localidade, 

ciceroneada por figuras 
da política local sem 
mandato . Ela é irmã 
do novo “dono” do 
MdB em alguns mu-
nicípios, o prefeito de 
duque de Caxias, Wa-
shington Reis, que vem 
atropelando lideranças 
emedebistas na Baixa-
da Fluminense

uma parce-
ria entre 
a Prefei-

tura de Queima-
dos e a Fundação 
leão Xiii está 
oferecendo ser-
viços de isenção 
de documentos à 
população. Na úl-
tima sexta-feira, 
o projeto (que já 
beneficiou mais 
de mil moradores) 
chegou ao Centro 
de Referência de 
assistência So-
cial (Cras) Jardim 
da Fonte. a próxi-
ma parada da ação 
será no Cras Nova 
Cidade, dia 11 de 

outubro.
graças à inicia-

tiva, documentos 
como certidões de 
nascimento, casa-
mento e óbito, iden-
tidade e habilitação 
para casamento po-
derão ser solicita-
dos pelos cidadãos 
sem nenhum custo.

DOCuMENtOs 
paRa tODa 

FaMília
Beneficiada pelo 

projeto pela segun-
da vez, a cuidado-
ra leide Moreira 
aproveitou a opor-
tunidade para levar 
os filhos ao local e 
garantir novas cer-
tidões de nascimen-

to para a família in-
teira.

“da outra vez eu 
fiz uma identidade 
nova para mim e para 
o meu caçula, pois 
estavam se apagan-
do. agora precisei 
refazer a certidão de 
todos os meus filhos 
e a minha e fiquei 
muito feliz ao saber 
que ia conseguir fa-
zer com a isenção. 
Fiquei acompanhan-
do as redes sociais 
da prefeitura pra ver 
quando a ação acon-
teceria de novo e as-
sim que anunciaram, 
eu já estava pronta”, 
afirma a moradora 
do bairro Jardim da 
Fonte. Leide Moreira e os filhos ganharam novas certidões de nascimento 
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prefeitura reinaugura quadra 
poliesportiva na albert sabin
Daniela do Waguinho: “A unidade está com uma cara nova e com gestão atuante”
Assessoria de Imprensa

PMBR

alEXaNdRE vidal / Fla

 

a euforia tomou 
conta dos alu-
nos da Escola 

Municipal de Educação 
Especial albert Sabin, 
em Belford Roxo. o 
motivo é que a Prefeitu-
ra reinaugurou a quadra 
poliesportiva da unida-
de para os estudantes 
praticarem esportes e 
outras atividades, sen-
do uma das principais 
áreas de lazer da uni-
dade. Ela recebeu o 
nome da orientadora 
pedagógica da unidade, 
Rosane antônio, que 
está há 21 anos na rede 
e já foi professora de 
educação física. além 
disso, o Espaço digital 
da Albert Sabin ficou 
de “cara nova”. a Se-
cretaria Municipal de 
Ciência e Tecnologia 
instalou sete computa-
dores novos para pro-
fessores e funcionários, 
que poderão fazer curso 
básico de informática 
com um instrutor fixo 
e também para alunos 
regulares. os alunos es-
peciais também ganha-
ram seis computadores 
especiais para as prin-
cipais tarefas de aula. 
a sala foi toda climati-
zada e humanizada. o 
coral “Superação” se 
apresentou durante a 
solenidade. Secretários 
e vereadores marcaram 
presença no evento.

a deputada federal 
daniela do Waguinho, 
que também é profes-
sora, destacou a albert 
Sabin pela superação 
das limitações. “a uni-
dade está com uma 
cara nova com ges-
tão atuante. No início 
do governo, o prefei-
to Waguinho (Wagner 

educação especial

dos Santos Carneiro) 
encontrou a Educação 
destruída em vários 
aspectos e está traba-
lhando para oferecer 
um ensino de qualida-
de. Soube que o espaço 
digital estava fechado 
desde 2011. agora os 
alunos e funcionários 
terão a oportunidade 
de ter contato e acesso 
à tecnologia com in-
clusão e equipamentos 
adaptados”, destacou a 
deputada. 

de acordo com o se-
cretário de Educação, 
denis Macedo, a in-
clusão é uma missão 
e obrigação como ser 
humano. “atualmen-
te, com a era digital, 
a criança já mexe em 
diversos aparelhos 
eletrônicos. o espaço 
digital é uma oportu-
nidade para os alunos 
aprenderem de uma 
maneira diferente. a 
albert Sabin é um dos 
polos que irão fazer a 
avaliação do Saeb (Sis-
tema de avaliação da 
Educação Básica) da-
qui a algumas semanas. 
os alunos regulares e 
os especiais também 
participarão”, explicou 
denis.

Para a diretora da al-
bert Sabin, Erica Mar-
ques, o evento marca 
a revitalização da qua-
dra poliesportiva, sala 
digital e também da 
comunidade e unidade 
escolar. “É o meu in-
tuito enquanto gestora 
buscar sempre a união, 
pois, fragmentados não 
chegamos a lugar ne-
nhum. Então temos que 
unir forças para pro-
gredir e avançar com a 
educação. Não é fácil, 
pois a escola é cheia de 
desafios. Mas, apesar 

 secretário Denis Macedo e deputada Daniela do Waguinho descerram a placa de reinauguração

disso, aprendemos mui-
to sobre diversidade e a 
conviver e respeitar as 
diferenças”, ressaltou a 
diretora. 

EspaçO 
Digital

 iNClusivO

“São muitos equipa-
mentos que vão fazer a 
diferença para os nos-
sos alunos. Eles terão 
o conhecimento do te-
clado em braille onde 
cubos com letras do 
alfabeto são colocadas 
no teclado e aparecem 
no monitor. os pro-
gramas interagem com 
sons e com os alunos”, 
explicou o secretário de 
Ciência e Tecnologia, 
Márcio arteiro, ao lado 

do auxiliar de infor-
mática e professor do 
espaço digital, gabriel 
Souza.

CONtOs Da
 NatuREza

durante o evento, 
a Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente 
apresentou o Programa 
Contos da Natureza, 
cujo o objetivo é con-
tar histórias de forma 
lúdica para as crianças, 
onde os temas serão 
sempre ligados a ques-
tões ambientais. Na 
albert Sabin, uma das 
atividades foi um tea-
trinho abordando a re-
ciclagem e uma música 
sobre os animais.

os gestores interes-

sados no projeto de 
Educação ambiental 
podem fazer o pedido à 
Secretaria de Meio am-
biente, através de ofí-
cio. “o Projeto de Edu-
cação ambiental (PEa) 
está em 70% das uni-
dades escolares. Com 
esse sucesso, as escolas 
e creches que atendem 
a educação infantil fi-
zeram um pedido para 
que o projeto também 
atenda aos mais novos. 
o Contos da Natureza 
também será realizado 
na rede privada. além 
disso, já iniciamos as 
obras do jardim senso-
rial”, explicou o secre-
tário de Meio ambien-
te, Flávio gonçalves.

o aluno Kauã valenti-
no, 11, gostou muito da 

nova sala digital. “vou 
mexer no computador”. 
Seu pai, Marcos Came-
lo, 56, disse que os alu-
nos têm se sentido mais 
à vontade. “a estrutura 
está muito boa. Toma-
ra que aconteçam mais 
melhorias”, resumiu. 
Para Evanilda da gama, 
53, mãe do aluno vítor 
Hugo, 18, que é autista, 
a inclusão é um sonho. 
“Eles aprendem muito 
com o lúdico. Meu filho 
ama tecnologia e estou 
com uma grande expec-
tativa para ele aprender 
a ler, pois o autista tem 
repulsa à escrita e não 
tem coordenação mo-
tora. Estou muito feliz 
que ele usará o compu-
tador para a alfabetiza-
ção”, exaltou

fluminense efetiva interino 
marcão como técnico definitivo

O Fluminense confirmou, 
no início da tarde de ontem 
(4), que Marcão será o trei-
nador do clube após a de-
missão de oswaldo de oli-
veira, na semana passada. 
o anúncio aconteceu após a 
inauguração de uma placa e 
o batismo de um dos campos 
do Centro de Treinamen-
to em homenagem a altair, 
ídolo do Flu e falecido em 
agosto.

“Marcão é o treinador do 
Fluminense, dando segui-
mento ao Campeonato Bra-
sileiro. Será o treinador en-
quanto entendemos que ele 
deva ser. Tenho certeza que 
terá muito sucesso. Flumi-
nense não está procurando 
treinador, não esteve procu-

rando. Essa é a nossa visão”, 
disse o diretor executivo 
Paulo angioni.

Marcão foi quem coman-
dou o Tricolor das laranjei-
ras na vitória diante do grê-
mio, no último domingo, por 
2 a 1, no Maracanã. Exis-
tiam alguns rumores de sua 
efetivação desde então, ain-
da mais com o Campeonato 
Brasileiro partindo para os 
meses finais. Diante disso, a 
diretoria confirmou a infor-
mação nesta sexta-feira.

o técnico inicia seu traba-
lho como efetivado em gran-
de estilo neste domingo, no 
clássico contra o Botafogo, 
no Nilton Santos. o Flumi-
nense é o 16º colocado, com 
22 pontos, e precisa somar 

triunfos para fugir de vez da 
zona de rebaixamento e ris-
co de queda para a Série B. 
o presidente Mário Bitten-
court procurou tirar um pou-
co da pressão sobre o novo 
técnico.

“Sou avesso a rótulos e 
não gosto desses de efetiva-
do, interino. Ele está na fun-
ção, então é o técnico. Todo 
treinador em um clube como 
o Fluminense está sempre 
dependendo de resultados, 
mesmo os que chegam de 
fora. Marcão é um profis-
sional que quero ter sempre 
por perto, não apenas pela 
bonita história que tem no 
clube, mas também pela sua 
competência. Marcão é um 
profissional que eu já havia 

trazido em 2014, quando 
fui vice-presidente, porque 
achei que seria um elo im-
portante, por ser da casa, 
para falar do dia a dia – disse 
Mário.

o presidente voltou a fa-
lar que oswaldo de oliveira 
não foi demitido pela dis-
cussão com o meia Paulo 
Henrique ganso. “Como já 
disse, a saída do oswaldo 
não teve ligação com o caso 
do ganso. Ele saiu por conta 
da situação, principalmente 
envolvendo os torcedores. 
Já havia uma animosidade, 
mas o profissional entrou 
em rota de colisão e agiu de 
forma agressiva com o nosso 
torcedor. É preciso suportar 
os momentos de crise sem 
agredir o nosso torcedor. 
Entendemos que ele não te-
ria tranquilidade para traba-
lhar”, completou.

o Centro de Treinamento 
do Fluminense, que se cha-

mava antonio Pedro, em 
homenagem ao antigo diri-
gente responsável pela sua 
construção, mudou de nome 
nesta sexta-feira. Em uma 
cerimônia, ele passará a ser 

chamado de altair gomes de 
Figueiredo, em homenagem 
ao ex-lateral-esquerdo que 
é o quarto atleta com mais 
jogos na história do Flumi-
nense.

 Marcão vai comandar o tricolor até que a dire-
toria ache conveniente

 TWiTTER / REPRodução
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nova Iguaçu entrega medalhas 
do mérito comendador soares

6

Homenagem ‘in memoriam’ a Mario Marques emocionou os presentes
Assessoria de Imprensa

CMNI
divulgação

 vereador e presidente da Casa Felipinho Ravis e seu laureado, o empresário Fabrício teixeira da silva

a maior comen-
da do legislati-
vo iguaçuano, a 

Medalha do Mérito Co-
mendador Soares, home-
nageou personalidades 
que fazem a diferença 
em relação ao desenvol-
vimento de Nova igua-
çu. São pessoas que têm 
se dedicado, seja em seu 
trabalho profissional, 
seja através de trabalho 
voluntário, seja na polí-
tica ou nos movimentos 
sociais, em transformar 
a cidade num lugar cada 
vez melhor para se viver. 
a sessão solene realiza-
da na noite de quinta-
-feira (3) contou com a 
presença de várias auto-
ridades e foi um momen-
to de confraternização e 
reencontros. os ex-ve-
readores Carlos Ferrei-
ra, hoje vice-prefeito de 
Nova iguaçu, Rosangela 
gomes, deputada fede-
ral, e Xandrinho, secre-
tário municipal de de-
senvolvimento urbano, 
fizeram parte da mesa 
que conduziu a cerimô-
nia.

Falecido em maio des-
te ano, Mario Marques, 
ex-vereador e presidente 
da Câmara, ex-prefeito 
de Nova iguaçu e ex-
-deputado estadual, foi 
um dos agraciados, in 

memoriam, pelo vereador 
Rogério villanova. É de 
Mario Marques a autoria 
da resolução que criou 
a Medalha, em 2000. 
Sua esposa, a professo-
ra Maria luiza guima-

rães Marques, e seu filho 
Mariozinho receberam a 
condecoração, represen-
tando toda a família.

o presidente da Câma-
ra, Felipe Rangel garcia, 
Felipinho Ravis, falou 

vereador maurício morais homenageia
contabilistas com moções de congratulações

 divulgaçãodirigentes da associa-
ção de Contabilistas da 
Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (aSCoM/
RJ), receberam, ontem, 
sexta-feira (4), moções de 
congratulações e aplausos 
pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade e 
contribuição para o desen-
volvimento econômico da 
região.

a homenagem outorga-
da pela Câmara da Cidade 
de Nova iguaçu, foi con-
ferida pelo vereador Mau-
rício Morais, que apresen-
tou a proposição aprovada 
por unanimidade pelos 
seus pares na Câmara.

Morais também é autor 
da lei que inclui no ca-
lendário oficial de Nova 
iguaçu o dia 22 de setem-
bro como o dia alusivo à 
categoria.

“Precisamos sempre re-
conhecer a importância 

do papel que os contado-
res desempenham na so-
ciedade. Parabenizo a to-
dos membros da aSCoM 
pela representatividade da 
classe contábil, que funda-
mental para o desenvolvi-
mento da nossa região.”, 
declarou o vereador Mau-
rício Morais.

“Em nome de toda aS-

CoM-RJ, agradeço ao 
ilustre vereador Maurício 
Morais pelo reconheci-
mento e carinho com a 
nossa entidade. Esse é o 
combustível que nos mo-
tiva a seguir em frente na 
luta em defesa da classe 
contábil”, afirmou o pre-
sidente da aSCoM-RJ, 
Evandro gonçalves.

Maurício Morais e os homenageados e suas mo-
ções de congratulações e aplausos

sobre a emoção do mo-
mento: “Orgulho define 
o meu sentimento em ser 
o presidente desta Casa 
e poder conduzir a ho-
menagem a cada um dos 
senhores e das senhoras. 

agradeço, em nome de 
todos os vereadores, os 
grandes esforços empre-
endidos por cada um. va-
mos juntos nesta cami-
nhada pelo bem de Nova 
iguaçu”.

noite especial

prefeitura se reúne com representante 
do DEr para execução do convênio

Cláudio NuNES / PMBRo secretário de obras, Captação 
de Recursos, Convênios e Projetos 
de Belford Roxo, odair Cunha, 
secretária adjunta, ana Titonel, seu 
secretário executivo e engenheiro, 
Herculano Taboza e o secretário 
de Conservação, adriano Carmo 
de oliveira, se reuniram com um 
representante do departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem 
(dER), doutor Fontinelle, para a 
segunda fase do convênio que foi 
assinado com a Prefeitura Munici-
pal no mês passado, de cooperação 
técnica para beneficiar o município 
com obras de infraestrutura em di-
versos bairros.

de acordo com o secretário de 
obras, Captação de Recursos, Con-
vênios e Projetos, odair Cunha, 
como o convênio é genérico, eles 
procuraram saber o que o dER 
poderá fornecer de material para 
o município. “o dER irá nos for-
necer massa asfáltica e tubos de 
concretos. Com isso poderemos 
asfaltar algumas ruas e fazer obra 
de drenagem, eliminando as valas 

negras. iremos conversar com o 
prefeito Waguinho (Wagner Car-
neiro dos Santos) para discutimos 
os locais de maior necessidade, fa-
zer o projeto de áreas que ainda não 
tem. Em seguida, levaremos para 
o dER e traçaremos um plano de 
trabalho”, explicou odair.

o secretário de Conservação, 
adriano Carmo de oliveira, in-
formou que alguns dos possíveis 
locais que devem ser beneficiados 
são a avenida automóvel Clube, 
Estrada do Conde, Estrada Belford 

Roxo, Roseiral e avenida ayrton 
Senna da Silva. “o material forne-
cido pelo dER vai ajudar bastante 
nas obras de infraestrutura do mu-
nicípio”, resumiu.

CONvêNiO
de acordo com o convênio, a 

Prefeitura irá elaborar projetos para 
melhorar a malha viária. Em con-
trapartida, o dER ficará responsá-
vel por aprovar e fiscalizar os traba-
lhos, apresentados pelos prefeitos, 
além de prestar assessoria técnica.

Os secretários Odair Cunha, adriano do Carmo, ana 
titonel e a secretária adjunta Mara Macedo observam 
o mapa de possíveis intervenções da prefeitura e DER.

vereador Felipinho Ravis
Fabrício Teixeira da Silva (empre-
sário)

vereador aguinaldo Camu
Claudio Rogério (assessor parla-
mentar)

vereador alcemir gomes
Elias Moreira de oliveira (policial 
civil)

vereador alexandre da Padaria
Sônia Maria Simões oliveira (pro-
fessora)

vereador li Só alegria
luana oliveira da Costa (advoga-
da)

vereador Fabinho Maringá
Sandro Ribeiro alves (comandante 
do 4º grupamento de Bombeiro 

Militar)

vereador Fernandinho Moquetá
diogo Facciolli (cirurgião plástico)

vereador dr. Cacau
dulce Helena alves (professora)
Ricardo Côrtes Portugal (jornalista)

vereador Mauricio Morais
alexandre José adriano (secretário 

de desenvolvimento urbano de 
Nova iguaçu)

vereadora Renata da Telemensa-
gem
Shirley alves de Souza (pedagoga)

vereador Rogério villanova
Mario Marques, in memoriam (ex-
-vereador e ex-prefeito de Nova 
iguaçu, ex-deputado estadual)

vereador vaguinho Neguinho
Mário gil lima dos Santos (apo-
sentado e pai do vereador vagui-
nho Neguinho)

Câmara Municipal de 
Nova iguaçu

alexandre guerra (su-
perintendente da vi-
gilância Sanitária de 

Nova iguaçu
allan Robson Siqueira 
(servidor da Prefeitura 
de Nova iguaçu)
Fabiano Muniz da Silva 
(secretário de Econo-
mia, Planejamento e Fi-
nanças de Nova iguaçu)
Francisco Tito Junior 
(inspetor de polícia ci-
vil)

vereadores e seus homenageados

nova iguaçu belford roxo
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confronto entre traficantes 
deixa feridos na Zona norte 

7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Segundo a polícia, um suspeito morreu durante o tiroteio no conjunto de favelas do 
Complexo da Pedreira. Entre os feridos estão um militar do Exército e jovem de 18 anos 
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a guerra de trafican-
tes dos complexos 
do Chapadão e da 

Pedreira, em Costa Barros, 
bairros da zona Norte do 
Rio, causou terror e medo 
aos moradores, na noite da 
última quinta-feira. Pelo 
menos nove pesssoas fo-
ram baleadas, dentre eles 
está um soldado do Exérci-
to e um jovem de 18 anos. 

de acordo com infor-
mações, o militar Jonas 
Ferreira de Souza estava 
de carro na avenida Pastor 
Martin luther King Junior 
quando foi ferido nas cos-
tas. o Comando Militar 
do leste (CMl) informou 
que a vítima foi socorrida 
na uPa de irajá e depois 
transferida para o Hospital 
Central do Exército. Já o 
jovem estava jogando fu-

tebol, quando foi atingido. 
Ele foi levado ao PaM de 
Meriti. a unidade não infor-
mou que sobre seu estado de 
saúde.

tRáFiCO pODE 
tER EsCONDiDO 

CORpOs 
Segundo a Polícia Civil, 

dentre os outros sete bale-
ados, um é suspeito de ter 
participado dos confrontos e 
morreu, após ser levado ao 
Hospital albert Schweitzer, 
em Realengo. a distrital ain-
da investiga a possibilidade 
de corpos de traficantes da 
Pedreira mortos no confron-
to tenham sido escondidos 
na mata da região pelos ri-
vais do Chapadão.

a polícia investiga a hi-
pótese de traficantes de São 
João de Meriti, terem ajuda-
do os criminosos do Chapa-
dão na invasão na Pedreira. 
“o que a polícia apurou é 

Complexo da pedreira, em Costa Barros: favela é palco de uma operação na manhã de ontem 
que ontem ocorreu uma in-
vasão orquestrada por tra-
ficantes do Complexo do 

Chapadão na comunidade 
da Pedreira. Existe a hipó-
tese de que eles tenham re-

cebido apoio de traficantes 
de outras localidades, como 
São João de Meriti”, destaca 

o titular da 39ª dP, o delega-
do Rodrigo Barros.

 Fedorê do Carrapato: homicídios nas costas 

traficante é suspeito de 
nove mortes na baixada 

Identificado em inves-
tigações da divisão de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (dHBF) por 
participação em pelo me-
nos quatro assassinatos, 
Paulo César Nascimen-
to dos Santos, conhecido 
como Fedorê do Carrapa-
to, é apontado como ma-
tador que presta serviços 
para o tráfico do Morro do 
Chapadão, na Pavuna, Su-
búrbio do Rio.

Segundo a Polícia Ci-
vil, ele pode estar por 
trás de nove assassinatos, 
ocorridos entre agosto e o 
último dia 30 de setembro, 
em São João de Meriti. a 
prisão do criminoso ain-
da não foi decretada pelo 
Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ).

Em 2017, Fedorê foi 
preso em flagrante por 

tráfico de drogas, mas não 
ficou muito tempo atrás das 
grades. Após ser beneficia-
do por uma decisão judicial, 
ele obteve redução de sua 
condenação de cinco anos 
para apenas um ano de pri-

divulgação/PF

cinco pessoas atingidas por bala perdida 

Dh prende suspeito de liderar milícia na baixada

a violência no Rio 
fez mais cinco víti-
mas de bala perdida 
ontem. Em Niterói, 
na Região Metro-
politana, um idoso 
morreu durante um 
confronto. geraldo 
Evaristo de Souza, 
de 71 anos, foi leva-
do por policiais para 
o Hospital Estadual 
azevedo lima, onde 
não resistiu aos feri-
mentos. 

Testemunhas rela-
taram que a polícia 
cercou o local e foi 
encurralada pelos 
bandidos durante 
uma operação na Co-
munidade do Santo 
Cristo, no Fonseca. 
Houve confronto. a 
aposentada Maria 
Margarida Pereira, 
ex-esposa da vítima, 
lamentou a tragédia. 
uma vizinha da víti-
ma disse que houve 
um confronto inten-
so. “(ouvi) muito 
tiro, quando cheguei 

(no local), ele já es-
tava caído no chão. 
Eles (policiais) cha-
maram a ambulância 
para levar ele e fazer 
a perícia para sa-
ber (de onde partiu 
o tiro)”, disse. dois 
suspeitos foram le-
vados ao Hospital 
Estadual azevedo 
lima. um fuzil, um 
rádio transmissor e 
drogas foram apre-
endidos.

Em São gonçalo, 
uma mulher também 
foi atingida por uma 
bala perdida. Patrí-
cia dos Santos Cos-
ta, 43, é moradora da 
rua oswaldo Cruz, 
na Nova Cidade, e 
assistia a televisão 
em casa.

Já na zona Norte 
do Rio, duas crian-
ças e uma mulher fo-
ram baleadas durante 
confronto entre tra-
ficantes e policiais 
militares na Favela 
do dique, em vigá-

rio geral, na tarde 
de ontem. Segundo 
a polícia, agentes 
do 16º BPM (olaria) 
foram atacados por 
criminosos durante 
operação na região e 
houve confronto.

as crianças foram 
socorridas pelos po-
liciais no Hospital 
Estadual getúlio 
vargas, na Penha, 
na mesma região. a 
terceira vítima, uma 
mulher, também deu 
entrada na mesma 
unidade de saúde ba-
leada.

ágatha Félix
Há duas semanas, a 

menina ágatha Félix 
morreu aos 8 anos no 
alemão, zona Nor-
te do Rio, vítima de 
outra bala perdida. 
a polícia acredita 
que a hipótese mais 
provável é que o tiro 
tenha sido disparado 
por um policial mili-
tar.

Maria Margarida pereira, ex-esposa de geraldo, foi uma das primeiras 
pessoas a chegarem no hospital 
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são , em regimento aberto. 
um dos crimes investigados 
pela polícia é a morte do co-
merciante Ramiro Francis-
co Nascimento, de 53 anos, 
executado com mais de 30 
tiros, no último dia 29.

agentes da divi-
são de Homicídios 
(dH) da Baixada 
Fluminense (dH) 
prenderam na última 
quinta-feira, no bair-
ro Nova Eldorado, 
em Belford Roxo, 
Ronald Elias Pereira 
valente, o Jaquinha, 
de 25 anos. aponta-
do como líder da mi-
lícia do bairro Nova 
aurora, contra ele 
havia um mandado 
de prisão preventiva. 

Segundo as inves-
tigações da espe-
cializada, a milícia 
do bairro é uma das 

mais perigosas da 
região, e conhecida 
por extorsões e ho-
micídios. Contra o 
bandido havia oito 
mandados de prisão, 
além de diversas 
anotações criminais 
pelos crimes de ho-
micídio, organiza-
ção criminosa e rou-
bo qualificado. Com 
Ronald, os agentes 
apreenderam uma 
arma de fogo com kit 
rajada.

Fugiu aO 
CERCO

No dia 22 de agos-

to, ‘Jaquinha’ fugiu 
ao cerco feito por 
agentes da dHBF 
para tentar prender 
o criminoso, mas 
ele conseguiu esca-
par.

a Polícia Civil 
informou que rece-
beu a denúncia de 
que Ronald estava 
em uma casa na Rua 
Babilônia, no bairro 
Recantus, em Belford 
Roxo. o local fica 
próximo a onde foi 
descoberto um cemi-
tério clandestino que 
era usado pelo grupo 
criminoso.

guerra de facção
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DEr assina mais cinco convênios 
de cooperação com municipio do rJ
Mais quatro municípios 

assinaram convênios de 
cooperação técnica com o 
dER-RJ na última quinta-
-feira. Mendes, iguaba 
grande, Paty do alferes e 
Nilópolis. Na última quarta-
-feira, foi a vez de a cidade 
de Japeri ser contemplada. 
até o momento, são 22 pre-
feituras beneficiadas.

os acordos preveem a de-
legação, para os governos 
municipais, de serviços que 
contribuam para a melhoria 
de estradas localizadas den-
tro dos limites das cidades 
parceiras. Em contrapartida, 
o órgão estadual ficará res-
ponsável por aprovar e fis-
calizar os projetos, apresen-
tados pelos prefeitos, além 
de prestar assessoria técnica 
a todos.

“Tudo isso está acontecen-
do devido à união de forças 
entre o legislativo e Execu-

tsE rejeita pedido de cassação 
do deputado Wladimir Garotinho
-REPRodução 

Tendo deixado de 
existir como agre-
miação política de-
pois de sua incorpo-
ração pelo Patriotas 
(que tem posturas, 
pensamentos e con-
dutas diferentes),  o 
diretório Estadual do 
Partido Republicano 
Progressista no Rio 
de Janeiro recorreu 
ao Tribunal Superior 
Eleitoral para tomar 
a cadeira do deputa-
do federal Wladimir 
Barros assed Ma-

theus de oliveira, 
Wladimir garotinho 
(foto). Com parecer 
pela extinção da ação 
sem apreciação do 
mérito dado pela Pro-
curadoria Eleitoral, o 
ministro og Fernan-
des extinguiu o pro-
cesso.

Wladimir entrou 
para o PRP em abril 
do ano passado e 
deixou a legenda em 
março deste ano, in-
gressando no Partido 
Social democrático 

(PSd). Em seu des-
pacho o ministro do 
TSE destacou a ilegi-
timidade do PRB para 
pedir a cadeira do 
parlamentar. “a de-
manda fora proposta 
pelo diretório Regio-
nal do Partido Repu-
blicano Progressista 
(PRP), em 27.3.2019, 
data na qual o referido 
partido já não existia 
mais juridicamente, 
em virtude de o can-
celamento de seu re-
gistro”, pontuou. 

maduro anuncia visita à coreia do 
norte para fortalecer laços bilaterais

vENEzuEla - o pre-
sidente da venezuela, 
Nicolás Maduro (foto) 
anunciou que vai visi-
tar em breve a Coreia 
do Norte. o objetivo, 
segundo o seu gover-
no, é fortalecer os la-
ços bilaterais no setor 
militar e de cooperação 
econômica, devendo se 
encontrar om o líder do 
país, Kim Jong un.

Maduro fez o anún-
cio em um programa 
de televisão transmitido 
na última quarta-feira. 
Ele elogiou a Coreia 
do Norte e disse que o 
país suportou a pressão 
injusta de superpotên-
cias. a visita é conside-
rada uma tentativa de 
Maduro de promover 
laços diplomáticos com 
países que não têm boas 
relações com os Estados 

unidos no que se refere 
à questão do governo da 
venezuela. Entre esses 
países estão a Rússia e a 
Turquia.

o governo Trump im-
pôs sanções econômi-
cas abrangentes contra 

o governo de Maduro, 
em agosto. o governo 
de Trump está apoiando 
o líder oposicionista da 
venezuela, Juan guaidó, 
que lidera a assembleia 
nacional e se declarou 
presidente interino.

FaBio RodRiguES PozzEBoM/aRQuivo agêNCia BRaSil

mundo

tivo. a melhoria nas estradas 
vai gerar impactos positivos 
na geração de renda e em-
prego dos municípios. dessa 
forma, conseguiremos me-
lhorar a infraestrutura logísti-
ca de todo o estado”, disse o 
presidente do dER-RJ, uru-
an Cintra de andrade, duran-
te a cerimônia de assinatura 
dos convênios. a solenidade 
também teve a participação 
dos prefeitos das cidades par-

ceiras, na sede do departa-
mento, no centro do Rio.

as outras cidades contem-
pladas até o momento são: 
Miguel Pereira, Tanguá, 
Nova iguaçu, Trajano de 
Moraes, São João de Meriti, 
Mesquita, Porto Real, Te-
resópolis, Santa Maria Ma-
dalena, Cordeiro, Sapucaia, 
Sumidouro, Magé, Manga-
ratiba, itaguaí, Seropédica e 
Belford Roxo.

REPRodução

O depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se ao montante arrecadado 

o governo do Es-
tado repassou 
nesta semana 

R$ 106 milhões para os 
92 municípios fluminen-
ses. o depósito feito pela 
Secretaria de Fazenda 
refere-se ao montante ar-
recadado no período de 
23 a 27 de setembro. os 
valores correspondem à 
distribuição de parte da 
arrecadação de Royalties 
do petróleo e dos tributos 
iCMS e iPva às adminis-
trações municipais.

o total depositado nes-
te mês de outubro foi de 
R$ 106 milhões. desde o 
início deste ano, ao adi-
cionar as cotas-parte e 
os repasses relacionados 
às transferências federais 
e à receita diretamente 
arrecadada pelo Estado, 
os municípios receberam 
um total acumulado de 
R$ 8,88 bilhões.

os depósitos semanais 

são feitos por meio da 
Secretaria de Fazenda, 
conforme prevê a lei 
Complementar nº 63, de 
11 de janeiro de 1990. 
as consultas dos valores 
dos exercícios anteriores 
podem ser feitas no Por-
tal do Tesouro do site da 
Fazenda (www.fazenda.
rj.gov.br).

os valores semanais 
transferidos aos municí-
pios fluminenses variam 
em função dos prazos 
fixados na legislação vi-
gente. dependendo do 
mês, pode haver até cin-
co datas de repasses. as 
variações destes depó-
sitos oscilam conforme 
o calendário mensal, os 
prazos de recolhimento 
tributário e o volume dos 
recursos arrecadados.  a 
agenda de recolhimento 
tributário pelos contri-
buintes está concentrada 
no dia 10 de cada mês.

 
intertítulo - Índice de 

Participação dos Municí-

pios
os repasses aos muni-

cípios da arrecadação de 
Royalties do petróleo e 
dos tributos iPi e iCMS 
são liberados de acordo 

com os respectivos Índi-
ces de Participação dos 
Municípios (iPM), apura-
dos anualmente para apli-
cação no exercício seguin-
te, conforme determina a 

Constituição Federal e ob-
servado o disposto na lei 
Complementar Federal 
nº 63, de 11 de janeiro de 
1990, nas leis Estaduais 
nº 2.664, de 27 de dezem-

bro de 1996, e nº 5.100, de 
04 de outubro de 2007, e 
nos decretos Estaduais nº 
46.470, de 23 de outubro 
de 2018, e nº 46.575, de 
13 de fevereiro de 2019.

Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação de royalties

divulgação/govERNo do ESTado 

Governo repassa r$ 106 
milhões às prefeituras do rJ
sEcrEtarIa DE comunIcação 

socIal Das prEfEIturas 
Do rIo DE JanEIro 

assinatura de convênio realizado na quinta-feira 



Você é capaz de organizar 

o trabalho e a forma como 

deseja atuar em sua rotina. 

Mas agora é momento 

de amadurecer por meio 

do esforço e da dedicação prestada 

aos funcionários e aos colaboradores. 

A vida pede de você humildade para 

estruturar o novo ciclo.

A Lua Crescente afeta 
o seu casamento, as 
parcerias e as sociedades. 
É importante analisar 
as condições e o modo 
como deseja interagir 

com a pessoa que fica em destaque 
neste período. Transpor os desafios 
o ajudará lidar com questões 
estruturais, principalmente para 
organizar a carreira e o futuro.

Áries

A Lua Crescente afeta 
o seu trabalho, a sua 
rotina e a sua saúde. 
É importante analisar 
as condições que se 
apresentam com uma 

pessoa que atua em conjunto com 
você. As decisões geram maturidade 
para averiguar as possibilidades. 
Tenha atenção com regras e com leis.

Touro

A Lua Crescente 
afeta a relação com 
o filho e o campo 
amoroso. O céu pede 
de você maturidade 
para impor limites e 

avaliar as consequências futuras dos 
movimentos que se manifestam agora. 
Você está em condições de amadurecer 
a necessidade de reconhecimento, 
então aja de uma forma diferente.

Gêmeos

O cônjuge, o sócio 

ou uma pessoa 

importante para a 

sua experiência atual 

está amadurecendo 

as decisões empregadas à família 

ou com pessoas muito próximas. 

As necessidades emocionais são 

afloradas e o passado deve ser 

compreendido com maturidade.

Câncer

Leão

O desejo de 

reconhecimento pode 

acentuar ainda mais os 

desafios financeiros. 

Analise as condições 

que o rodeiam e esforce-

se ao máximo para desenvolver os 

seus talentos e a sua vocação. Pode 

ter certeza: a qualquer momento, 

haverá à sua frente uma oportunidade 

de ouro. Mas o preço é acreditar no 

seu potencial.

Virgem

A vida exige de você 

maturidade por meio 

de compromissos que 

se apresentam neste 

momento. A família 

pede de você trabalho emocional e 

compreensão sobre situações que estão 

ao seu alcance. Seja sábio para assumir 

a sua vida emocional e pessoal. O seu 

esforço será recompensado.

Libra

A Lua Crescente 

pede de você preparo 

emocional para 

se relacionar com 

pessoas do seu 

ambiente próximo que interferem 

consideravelmente em seu equilíbrio. 

A experiência lhe dá a oportunidade 

de amadurecer os sentimentos e as 

expectativas.

Escorpião

A Lua Crescente pede 

de você habilidades 

para lidar com 

a administração 

financeira, levando em 

consideração as parcerias 

envolvidas. As decisões comerciais 

devem ser tomadas com maturidade 

e com consciência da necessidade de 

ter uma reserva financeira e das contas 

a pagar.

Sagitário

É importante aprimorar 

as relações para mudar 

a vida e, principalmente, 

para mudar-se. A Lua 

Crescente pede de você 

posturas congruentes e assertivas 

para lidar com metas futuras e com 

responsabilidades que devem ser 

assumidas.

Capricórnio

Apesar das resistências 

emocionais que 

vem enfrentando, a 

vida pede de você 

permissão para 

ampliar o seu campo 

de visão e para mudar a sua forma de 

pensar. É claro que a sua mudança é 

interna e emocional.

Aquário

As atividades em grupo 

ou com amigos lhe 

pedem maturidade e 

consciência do que 

deve ser transformado. 

As mudanças são lentas e o céu pede 

que você assuma responsabilidades 

de uma forma viável para o seu 

desenvolvimento. Os recursos 

financeiros são movimentados.

Peixes

ATos oFiCiAissábado, 05 de outubro de 2019

Ajude-nos a manter 
a cidade limpa.

 Não jogue 

lixo nas ruas!
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Companhia Municipal de Desenvolvimento de paracambi
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 002/2019
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: AQuISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(PÃO E LEITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA COMDEP

A COMDEP – COMPANhIA MuNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DE PARACAMBI, torna público aos lici-
tantes e demais interessados que estará recebendo os 
envelopes com as propostas referentes ao objeto em 
epígrafe no dia 21/10/2019 às 09h. Informa, ainda, que 
cópia do Edital encontra-se à disposição no Departa-
mento de Licitações, na sede da COMDEP, Estrada RJ 
127, nº 10.604, Centro, Paracambi, RJ. Informações 
adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone 
(21) 2683.2963.

Paracambi, 04 de outubro de 2019.

Jaqueline Martins Mendonça
Pregoeira

AVISO DE REPuBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001/2019

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: AQuISIÇÃO DE COMBuSTÍVEL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA COMDEP

A COMDEP – COMPANhIA MuNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DE PARACAMBI, torna público aos lici-
tantes e demais interessados que estará recebendo os 
envelopes com as propostas referentes ao objeto em 
epígrafe no dia 21/10/2019 às 11h. Informa, ainda, que 
cópia do Edital encontra-se à disposição no Departa-
mento de Licitações, na sede da COMDEP, Estrada RJ 
127, nº 10.604, Centro, Paracambi, RJ. Informações 
adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone 
(21) 2683.2963.

Paracambi, 04 de outubro de 2019.

Jaqueline Martins Mendonça
Pregoeira

PuBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001/2019

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: AQuISIÇÃO DE COMBuSTÍVEL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA COMDEP

A COMDEP – COMPANhIA MuNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DE PARACAMBI, TORNA PÚBLICO 
AOS LICITANTES E DEMAIS INTERESSADOS, TOR-
NA PÚBLICO PARA CONhECIMENTO DE TODOS 
QuE O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
DE PREGÃO PRESENCIAL 001.2019, REFERENTE A 
AQuISIÇÃO DE COMBuSTÍVEIS, FOI CONSIDERADA 
DESERTA, POR NÃO COMPARECEREM NENhuM 
INTERESSADO AO CERTAME CONFORME ATA.

Paracambi, 04 de outubro de 2019.

Jaqueline Martins Mendonça
Pregoeira

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T u R A M u N I C I PA L  D E  B E L F O R D 
R O X O

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

04 DE OuTuBRO DE 2019. PuBLICADO EM 05/10/2019 – 
CÓD-PMBR 185.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SE-
MAD                         

PORTARIA Nº4361/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Tornar sem efeito. A PORTARIA Nº 4272/SEMAD/2019 DE 
27 DE SETEMBRO DE 2019, publicada em 28/09/2019.

PORTARIA Nº4362/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAFAEL 
MALTA MOREIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito, símbolo CC-7, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 
urbana

PORTARIA Nº4363/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCIO 
DA COSTA LOPES, do cargo em comissão de Assessor de 
Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº4364/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NAIANA 
MONALISA DA SILVA FONSECA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Se-
cretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4365/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes 
relacionados abaixo, do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
ALEX SANDRO CAMILO SOuZA
SANDRO NAKAMuRA GOMES
SEBASTIÃO CAETANO GONÇALVES
QuITÉRIA JANE VIVIANE DOS SANTOS
EDNA PEREIRA PIRES PAIVA
VIVIANE VELASCO DA SILVA OLIVEIRA
BRuNA CRISTINA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº4366/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes 
relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
CLOVIS ANTONIO DA SILVA
CLAuDIA hELENA RIBEIRO DA SILVA
LuANA PERRONI CARNEIRO
RuTE DE SOuZA SILVA
ROSICLEA DE SOuZA CEZAR

MARCELO GOMES BARBOSA
MONIQuE FERREIRA DA COSTA

PORTARIA Nº4367/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes 
relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria 
Municipal de Educação.
MARIA TENIA ALEXANDRINO DA SILVA DE ALMEIDA
DAYANA MARQuES RIBEIRO
SONIA MARIA TAVARES DA SILVA
LEANDRO BATISTA DOS SANTOS
CLAuDIO JOSE DE ARAuJO SILVA
ROZI MARCIO FERNANDES
EDINEI FARIAS DE LIMA
JOSE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA
FABIANO ALVES DE ALMEIDA
JAILTON MOREIRA DE AGuIAR
ALEXANDRE ALEXANDRINO DA SILVA
CLAuDIO PEREIRA SIMOES

PORTARIA Nº4368/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRuNO 
ALVES DO NASCIMENTO NETO, do cargo em comissão 
de Subprocurador, símbolo CC-1, da Procuradoria Geral do 
Município.

PORTARIA Nº4369/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
    RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora IDIANA FERREIRA 
DANTAS, matrícula 10/07.686, ocupante do cargo de Pro-
fessor de Língua Portuguesa, lotado na Secretária Municipal 
de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 1.645(hum 
mil, seiscentos e quarenta e cinco) dias, correspondendo a 
04(três) anos, 06(seis) meses e 05(cinco) dias, conforme 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social - INSS que integram o processo admi-
nistrativo nº. 04/5482/2019 A publicação deste ato visa cum-
prir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº4370/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
       
  RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor EDSON PAULA DOS 
SANTOS, matrícula 10/69.047, ocupante do cargo de Secre-
tário Escolar, lotado na Secretária Municipal de Educação 
- SEMED. O tempo de serviço de 390(trezentos e noven-
ta) dias, correspondendo a 01(um) ano, 00(zero) meses e 
24(vinte e quatro) dias, conforme Certidão de Tempo de Ser-
viço expedida pelo Ministério da Defesa que integram o pro-
cesso administrativo nº. 04/5631/2019. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

PORTARIA Nº4371/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
 RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor ANTONIO GILBER-
TO MEDEIROS DA SILVA, matrícula 10/19.705, ocupante do 
cargo de Gari, lotado na Secretária Municipal de Serviços 
Públicos - SEMSEP. O tempo de serviço de 8.191(oito mil, 
cento e noventa e um) dias, correspondendo a 22(vinte dois) 
anos, 05(cinco) meses e 11(onze) dias, conforme Certidão 
de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social - INSS que integram o processo administrativo 
nº. 04/5260/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obri-
gação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº4372/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
    RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora MARIA APARECI-
DA VICENTE DOS SANTOS, matrícula 10/15.583, ocupante 
do cargo de Professor de Matemática, lotado na Secretária 
Municipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 
3.734(três mil, setecentos e trinta e quatro) dias, correspon-
dendo a 10(dez) anos, 02(dois) meses e 24(vinte e quatro 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que integram o 
processo administrativo nº. 04/5236/2019. A publicação des-
te ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamen-
tos funcionais. 

PORTARIA Nº4373/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
      

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora LINDMAR SAM-
PAIO OLIVEIRA RIBEIRO, matrícula 10/15.371, ocupante do 
cargo de Secretário Escolar, lotado na Secretária Municipal 
de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 3.745(três 
mil, setecentos e quarenta e cinco) dias, correspondendo 
a 10(dez) anos, 03(três) meses e 05(cinco) dias, conforme 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social - INSS que integram o processo admi-
nistrativo nº. 04/5661/2019. A publicação deste ato visa cum-
prir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº4374/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 
2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
       
   RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora LÚCIA MARIA 
GONÇALVES DA CRuZ, matrícula 10/14.680, ocupante do 
cargo de Professor I, lotado na Secretária Municipal de Edu-
cação - SEMED. O tempo de serviço de 2.446(dois mil, 
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Ingredientes

carnE assaDa na 
panEla DE prEssão

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

modo de preparo

em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
está pronto para servir!

Ingredientes

modo de preparo

vaca atolaDa

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
bom apetite.

Ingredientes

modo de preparo

carnE moíDa À 
parmEGIana

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
leve ao forno para derre-
ter o queijo

quatrocentos e quarenta e seis) dias, correspondendo a 06(seis) anos, 08(oito) meses e 
16(dezesseis) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS - 541(quinhentos e quarenta e um) dias, correspondendo 
a 01(um) ano, 05(cinco) meses e 26(vinte e seis) dias, conforme Certidão de Tempo de 
Serviço expedida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que integram o processo 
administrativo nº. 04/5241/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº4375/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.
         

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora CLAUDIA JANNARELLA DE CARVALHO, matrícu-
la 10/47.305, ocupante do cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 6.469(seis mil, quatrocentos e sessenta 
e nove) dias, correspondendo a 17(dezessete) anos, 08(oito) meses e 24(vinte quatro) dias, 
conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS que integram o processo administrativo nº. 04/5526/2019. A publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº4376/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019. 
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora CLÁUDIA VALERIA COELHO DA ROCHA, matrí-
cula 10/15.627,, ocupante do cargo de Professor de Língua Inglesa, lotado na Secretária 
Municipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 834(oitocentos e trinta e quatro) 
dias, correspondendo a 02(doi) anos, 03(três) meses e 14(quatorze) dias, conforme Cer-
tidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que 
integram o processo administrativo nº. 04/4055/2019. A publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº4377/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com base 
no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFIRO o pedido contido nos autos do 
processo 04/6381/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:
Na portaria nº 2518 de  24 de JuLhO de 2019, publicada no Jornal hora h de 25/07/2019, 
referente à BEATRIZ SOARES RAMOS DE SOuZA.
                                        
Onde se lê: ......BEATRIZ SPOARES RAMOS DE SOuZA........
Leia-se: ......BEATRIZ SOARES RAMOS DE SOuZA ....... 

Na portaria nº 3422 de  29 de AGOSTO de 2019, publicada no Jornal hora h de 30/08/2019, 
referente à ROSIMEIRE QuARESMA.

Onde se lê: ......Agente Administrativo........
Leia-se: ......Auxiliar Administrativo ....... 

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430

RESOLuÇÃO CMDCA Nº 32/2019, DE 04 DE OuTuBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A REPuBLICAÇÃO DOS MEMBROS DE MESA RECEPTORA DE VO-
TOS E COORDENADORES DE LOCAIS DE VOTAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO 
DE ESCOLhA DOS CONSELhEIROS TuTELARES DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
PARA MANDATO 2020/2023 E DÁ OuTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 02/2019, de 13 de março de 2019, e suas al-
terações, que dispõe sobre a regulamentação do processo de escolha dos Conselheiros 
Tutelares do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 19/2019, de 23 de julho de 2019, que dispõe so-
bre o procedimento eleitoral referente ao processo de escolha dos Conselheiros Tutelares 
do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 26/2019, de 30 de agosto de 2019, que dispõe 
sobre a reorganização de locais de votação referente ao processo de escolha dos Conse-
lheiros Tutelares do Município de Belford Roxo para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a eleição do Conselho Tutelar de Belford Roxo 2019, com votação que 
acontecerá no dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que compete exclusivamente ao CMDCA – Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo a realização da Eleição do Conselho 
Tutelar de Belford Roxo e a nomeação de pessoal para trabalhar para a votação;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público Municipal o fornecimento de estrutura 
humana, material e financeira necessários a realização da Eleição do Conselho Tutelar de 
Belford Roxo;
CONSIDERANDO o apoio da sociedade civil e da Prefeitura Municipal de Belford Roxo 
através da SEMASC – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, SEMED 
- Secretaria Municipal de Educação, SEMuS - Secretaria Municipal de Saúde, FuNBEL - 
Fundação Social de Belford Roxo, Ouvidoria Geral do Município de Belford Roxo, Gabinete 
do Prefeito e Procuradoria Geral do Município de Belford Roxo, realizando a intersetoriali-
dade na garantia dos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de readequação de funções e ajustes necessários à re-
alização sem problemas do dia da votação para eleição do Conselho Tutelar que ocorrerá 
no dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO o não-fornecimento de energia elétrica no local de votação CIEP 217 
EDIVAL GuEIROS VIDAL;

O CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BEL-
FORD ROXO – CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas 
de atendimento a criança e ao adolescente, através do seu Presidente e Coordenador da 
Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 2020/2023, 
no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 1.382, de 08 de outubro de 
2010 e pela Resolução CMDCA nº 02/2019,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados, de forma gratuita, como membros de Mesa Receptora de Votos do 
processo eleitoral de Conselheiros Tutelares de Belford Roxo para o mandato 2020/2023, 

os seguintes cidadãos abaixo relacionados, distribuídos conforme seção eleitoral do Con-
selho Tutelar, com os respectivos Presidentes das Seções Eleitorais nomeados como Coor-
denadores dos locais de votação:

1) CEM CENTRO DE EDuCAÇÃO MODERNA (FABEL) - RuA VIRGILINA BIChIERI, Nº 
61, SOLIDÃO

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

12 (COOR-
DENADOR)

AMANDA TELLES 
FERNANDES

LETÍCIA BARROS ALEXAN-
DRINO

ADGERLANIA DA SILVA 
OLIVEIRA

13 ADRIANA AMARAL DA 
CRuZ

ALEX SANDRE FERNAN-
DES DA SILVA

LuSIANE DE ARAuJO 
SILVA

14 ALINE DA COSTA 
CRISÓSTOMO MÁRIO CONCEIÇÃO ALEX SANDRO PEREIRA 

GONCALVES

15 ALAN DE SOuZA 
MARIANO ALEXANDER FELIX IZIDIO MARCELI CONCEÇAO DE 

MENDONÇA

16 ALCIDES MANhAES 
MARTINS

ALEXANDRA CRISTIANA 
DAVID CARDOSO

MARCIA BARBOSA DE 
SOuZA

17 ANDREA DOS SAN-
TOS CAVALCANTE

PAuLO VICTOR CAMPOS 
DE SANTANA

PRISCILA MAXIMILIANO DA 
SILVA CARDOSO

18 ELGA GLEISIELE 
SOuZA DA COSTA

TATIELE CRISTINE DA 
SILVA PINTO

RODRIGO SOARES MAR-
TINS

19 MILENA SILVEIRA DE 
SOuZA ALEX PIRES GOMES MARCIA CRISTINA DA 

SILVA SANTOS

20 ILDA LÚCIA GON-
ZAGA

RENNER DE OLIVEIRA 
DuTRA SILVA

ALEXANDRE MENDES 
DIONIZIO

78 ALESSANDRA DOS 
SANTOS MELO

ALESSANDRA ROSA MO-
REIRA

ALEXANDRE VELARDO DA 
CONCEICAO SILVA

2) CENTRO EDuCANDÁRIO LÍBANO BRASILEIRO - AVENIDA JOAQuIM DA COSTA 
LIMA, Nº 640, WONA

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

66 (COOR-
DENADOR)

ALEXANDRO DE CARVA-
LhO MARCIANO MARLI COSTA PEÇANhA MIRIAM JuSTINO DOS 

SANTOS

67 ALICIO GOMES DE OLIVEI-
RA FILhO

MAYARA CONCEIÇAO 
DE MENDONÇA

NADIA LOPES DE MOu-
RA DIAS

68 FLAVIANA DA SILVA BAR-
CELOS

MILENE JORGE RODRI-
GuES

ROSE KELLY MELO 
CRuZ DOS SANTOS

77 ALVARO MARTINS FILhO MIRIA VALE DOS SAN-
TOS

NATALIA NASCIMENTO 
PEREIRA

3) CIEP 027 VINÍCIuS DE MORAES - RuA ISITIBA, S/N, JARDIM DO IPÊ

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

39 (COOR-
DENADOR)

LuCIANO EVANS DE 
CARVALhO KAREN ALVES TAVARES JACKSON LEANDRO SILVA 

SANTOS

4) CIEP 037 ERNESTO GuEVARA - RuA FERNANDO CRuZ, S/N, JARDIM BOM PAS-
TOR

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

36 (COOR-
DENADOR) ANDREA FRANCISCO VANIA ROSSETO DOS 

SANTOS
AMAuRI JOSE DE ALMEIDA 

SILVA

37 VALERIA DOS SANTOS 
SOuZA

JuLIA PELICIONE SILVA 
DE BRITO

MARIA VIVIANE DOS SAN-
TOS MENDES

38 VANDERSON RIBEIRO 
DE SOuZA

ANA LuCIA ALVARENGA 
DE SOuZA

ANDRE LuIZ OLIVEIRA DA 
SILVA

5) CIEP 112 MONSENhOR SOLANO DANTAS - AVENIDA hELIÓPOLIS, S/N - hELIÓPO-
LIS

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

04 (COOR-
DENADOR)

WELLINGTON DA CON-
CEIÇÃO ALVES

ANDREA ANDRADE DA 
CuNhA BRAGA

MARCIA hELENA DOS 
SANTOS

05 ANDREA DE SOuZA 
BATISTA

MARIA ALICE LAuRINDO
MARCOS INACIO DOS 

SANTOS

06 FERNANDA VIEIRA DA 
SILVA

ANGELA MOTTA LIMA 
GONÇALVES

ANTONIO MARCOS DOS 
SANTOS SILVA

07 MARIA JOSE RAMALhO 
DOS SANTOS

MARIA DAS GRAÇAS DOS 
SANTOS SILVA

MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA ARRuDA

6) CIEP 177 CONSTANTINO REIS - AVENIDA JOAQuIM DA COSTA LIMA, S/N, SÃO 
BERNARDO

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

21 (COOR-
DENADOR)

LEIDIANE CRuZ DE 
SOuZA TAÍSA FELIPE SILVA MARINA DIOGO BARBOSA

22 MARIA DAS DORES 
TAMEIRÃO

LuANA SANTOS GALDI-
NO DE PAuLA MARLENE SOARES SOuZA

23 LETÍCIA DuARTE AL-
VES BOEChAT

AYRAN FERREIRA DA 
SILVA

NATALINO DE CASTRO 
MOuRA

24 BEATRIZ BARBOZA 
MELGAÇO

CARLOS ALBERTO LIMA 
DA SILVA

NORELINA CANDIDO DOS S 
hENRIQuES

25 BRASILIANO ARARIPE 
PASSOS

CARLOS hENRIQuE 
ABREu DE SOuZA NuBIA DA SILVA CAMPOS

26 BRuNO TADEu SChI-
MIDT DA SILVA

CARLOS hENRIQuE DA 
CuNhA FREIRE

PAuLO VENANCIO DE 
SOuZA

27 CARLOS ALBERTO 
BARBOSA

CELIA QuARESMA DE 
ALMEIDA

PRISCILA MOREIRA DE 
MATOS

44 CARLOS ALBERTO DE 
PAIVA

REJANE DE OLIVEIRA 
BARBOSA QuELI MONIQuE DA SILVA

7) CIEP 366 SIMONE BEAuVOIR - AVENIDA AuTOMÓVEL CLuBE, S/N, PARQuE SÃO 
JOSÉ

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

53 (COOR-
DENADOR)

CRISTIANE DA S PE-
REIRA

JuCINEIA GuERRA CO-
ELhO

RAQuEL QuEIROZ NICO-
DEMOS

76

MARGARIDA DIAS FER-
REIRA PEREIRA REGINA CELIA MOREIRA 

MAChADO
SERGIO ROBERTO DE 

LIMA

Nota) A seção eleitoral nº 76 pertencia ao local de votação CIEP 217 EDIVAL GuEIROS 
VIDAL.

8) CIEP 375 WILSON GREY - RuA BOuLEVARD, S/N, PARQuE SÃO VICENTE

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

58 (COOR-
DENADOR)

CLAuDENIR JOSE 
PEREIRA CLAuDYLENE CONCEI-

ÇAO DOS SANTOS
DANIELLE PRISCILA DA 

SILVA PESSOA

59 CLEBER DA SILVA 
PINuDO

DARLA LOPES BRAN-
CO ROSENI BACARINI PEREIRA

60 CLEIA MARIA CORDEI-
RO ARAuJO

DEBORA CRISTINA DA 
CRuZ BARCELLOS ROSSI AGuIAR DA SILVA



ATos oFiCiAissábado, 05 de outubro de 2019

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

11

Ingredientes

modo de preparo

pEIXE com açaí

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

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

fIlÉ DE mErluZa com 
batata ao forno

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

Ingredientes

modo de preparo

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

Ingredientes

modo de preparo

arroZ DocE

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

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

camarão rEfoGaDo

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

Ingredientes

modo de preparo

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

61 ELENIR MAChADO 
ALCÂNTARA

CLIMERIO DA SILVA 
COuTINhO

DELSON COSTA GERALDO 
DA SILVA

62 ALINE ALVES DuARTE 
PEREIRA

CLODOALDO SILVA 
OLIVEIRA

DENIZE FERNANDES PAL-
MEIRA DIAS

63 CLAuDENIZE CONCEI-
ÇAO DOS SANTOS

CRISTIANE DA SILVA 
DE FREITAS

DIEGO LEONARDO DA SILVA 
ALPORGES

64 CLAuDIA MARIA DE 
CARVALhO

CRISTIANE DO NASCI-
MENTO GONÇALVES

DIOGO SOARES DE OLI-
VEIRA

65 CLAuDIA TATIANE 
COSTA PIO

DANIELE REGINA DOS 
SANTOS

DORALICE CORREA NO-
GuEIRA

9) COLÉGIO ESTADuAL BAIRRO NOVA AuRORA - RuA ThOMAZ, S/N, NOVA AuRORA

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

29 (COOR-
DENADOR)

PAuLA NIL DE JESuS 
AuGuSTO

SuELLEN CRISTINA 
VASCONCELOS SIQuEI-

RA BARBOSA
SORAIA SILVA DOS SANTOS

30 STEFANI DA SILVEIRA 
VIEIRA

ANNE GABRIELE DA 
SILVA TuZZE DA SILVA

SuDARIO SANDRO COTRIM 
PEREIRA

31 STFANY LOPES MEN-
DES

ERLANE DA SILVEIRA 
TuZZE SuELI PINhEIRO FELIX

32 ThAINA LOPES BAR-
RETO

ELIANE CORREA DE 
OLIVEIRA

SuELI SOARES ANDRADE 
PINTO

33 ThAYANARA DO CAR-
MO MAGNO

EDMILSON DE ASSIS 
CARDOSO TANIA FERREIRA DA SILVA

34 ThuANNY PAChECO 
FERREIRA

EDSON DOS SANTOS 
BRAGA

VALDIR FERNANDES DE 
OLIVEIRA

35 VIVIANE DO CARMO 
BAPTISTA

EDuARDO DA SILVA 
ROChA

WALDECY GONCALVES 
GOMES FILhO

79 VANESSA FERREIRA 
BATISTA

SAMuEL BARBOSA DE 
LIMA

CARLOS ROBERTO MANO-
EL DA SILVA

10) COLÉGIO EVANGÉLICO ALMEIDA BARROS - AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 
Nº 2875 - LOTE XV
 

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

45 (COOR-
DENADOR) CAMILA GIGOT PINTO ALESSANDRA DE OLI-

VEIRA LuCIANA V. GONÇALVES

11) ESCOLA ESTADuAL PARQuE AMORIM - RuA DO CARMO, S/N, PARQuE AMORIM

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

50 (COOR-
DENADOR)

FABIANA MORAES DA 
SILVA

FABIANA OLIVEIRA DOS 
SANTOS FABIANO SOuZA DA SILVA

12) ESCOLA ESTADuAL PRESIDENTE KENNEDY - RuA POSTAL, S/N, PIAM

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

02 (COOR-
DENADOR)

ARIANE RODRIGuES 
DE OLIVEIRA BRuNA TEIXEIRA COSTA JANAINA FERNADES DA 

SILVA

03 CLAuDOMIRO GAO-
DINO

CAROLINE SuhETT DA 
COSTA

VANDA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA

28 GLEISON RAMALhO 
LEITE JuNIOR

CLAuDIA BAPTISTA 
MELO VERA LuCIA DOS SANTOS

72 LEDIANE CRuZ DE 
SOuZA

PÂMELLA GOMES BISPO 
NASCIMENTO

FLAVIO JOSE F. DE OLI-
VEIRA

73 LIDIANE DA SILVA 
MOuLIN FATIMA ALVES FABRICIO JORGINA CAMPOS CAR-

VALhO

74 NAThALIA VIEIRA DE 
ANDRADE

FERNANDO LuIZ PEREI-
RA DE SOuZA CRISTIELE COSTA ALVES

75
NÍVEA CRISTINA AN-
DRADE DE MENEZES 

DOS SANTOS

FERNANDO MAChADO 
FERNANDES LuIS DO ESPIRITO SANTO

13) ESCOLA ESTADuAL RICARDA LEON - RuA SuELI, S/N, PARQuE SÃO JOSÉ

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

56 (COOR-
DENADOR)

MARCO ANTÔNIO BAR-
BOSA VERA CECÍLIA DE SOuZA DENISE M DA SILVA

57 LuIZA MARIA DA CON-
CEIÇÃO

ALLAN NOGuEIRA DA 
CONCEIÇÃO ANA PAuLA S DE OLIVEIRA

14) ESCOLA ESTADuAL SARGENTO WOLF - RuA GuARuJÁ, S/N, LOTE XV

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

46 (COOR-
DENADOR)

JANDERSON DOS SAN-
TOS FERNANDES

JAQuELINE MOREIRA 
GABRIEL JOSE BARBOSA DE ASSIS

47 JANETE DA SILVA 
MARTINS

JOSE BRAuLINO SAN-
TOS

LuIS CARLOS PIO BERNAR-
DO

48 JAQuELINE DOMIN-
GOS DA SILVA JORGE MOREIRA JOSE CARVALhO DE PAuLA

49 JAQuELINE MOREIRA 
GABRIEL

JORGE VITOR GOMES 
MATOSO JOSE SIQuEIRA DA SILVA

15) ESCOLA MuNICIPAL hELIÓPOLIS - RuA NOGuEIRA BRAGA, S/N, hELIÓPOLIS

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

01 (COOR-
DENADOR) JOSIAS LIMA DA SILVA

LARISSA SANTOS 
FREIRE DO NASCI-

MENTO

MARCELO PINTO MAR-
TORELI

08 JOSIMAR DA SILVA LEANDRO COSTA 
PAES LEME MIGuEL LuCIANO

09 LEONARDO FERREIRA 
FLORO

LuIZ ALBERTO COSTA 
DOS REIS

PAuLO CESAR MELLO DA 
SILVA

10 LINDA LuZ PESTANA DA 
SILVA

LuIZ CARLOS DE 
OLIVEIRA

PAuLO CESAR OLIVEIRA 
DA CONCEICAO

69 KARLA CRISTINA DE 
ARAuJO

LuCIA hELENA CLARA 
MATIAS PAuLO EDuARDO RAMOS

70 KATIA REGINA SILVA DE 
MORAES LuCIANO DE SOuZA WALTER CALDAS RuFF 

NETO

71 LANIA DE ASSIS DIAS LuCIMAR CASSIANO 
DA SILVA

RENATO DA SILVA MAR-
TINS

16) ESCOLA MuNICIPAL IRMA MARIA FILOMENA LOPES FILhA - RuA DA SOCIEDADE 
S/N, ITAIPu

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

11 (COOR-
DENADOR)

RuBENS ANTONIO 
PINTO

RAFAEL DE CASTILhO 
FONSECA SERGIO CARRE SANTOS

17) ESCOLA MuNICIPAL JARDIM GLÁuCIA - RuA PÉRICLES, Nº 15, JARDIM GLÁuCIA

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

40 (COOR-
DENADOR)

DARA SANTOS ILDEFON-
SO DA SILVA ARLEIDE DIAS BOMFIM NADIR hARRIET

41 ISABEL GOMES ELIANE PIO ANDRÉ TENÓRIO DE 
OMENA

42 MÁRCIA PAES MORAES TANIA REGINA LOPES DO 
ROSÁRIO

TATIANE FONSECA 
ALECYR

18) ESCOLA MuNICIPAL JuLIETA REGO NASCIMENTO - RuA SEIS DE DEZEMBRO, 
41, JARDIM REDENTOR

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

43 (COOR-
DENADOR)

ADRIANA FERREIRA 
FRASCO DOS SANTOS

MARIA DuLCINA VER-
DAN LEITE

LuCIANA APARECIDA DOS 
SANTOS

19) ESCOLA MuNICIPAL PROFESSOR EDSON SANTOS - RuA ALBANO, LOTE 9, PAR-
QuE FLuMINENSE

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

51 (COOR-
DENADOR)

ANA PAuLA LIRA DE 
SOuZA

MARILENE FONSECA 
SANTOS DA SILVA GLAuCCO ThOMAZ

52 ELISA COSTA CARDOSO 
DA SILVA SIRLENE DIAS ROGÉRIA SIMÃO

20) INSTITuTO JOÃO XXIII - ESTRADA DO ChINA, Nº 10, WONA

SEÇÃO 
ELEITORAL PRESIDENTE MESÁRIO SECRETÁRIO

54 (COOR-
DENADOR)

PATRICIA COSTA DE 
OLIVEIRA BARBOSA

JENNIFER MONIQuE SAN-
TOS DE ANDRADE

ANNA CAROLINA SAN-
TOS PESSOA

55 FERNANDA ROChA DO 
NASCIMENTO MEDEIROS YOLANDA DA SILVA ALVES WILLAMS DE SOuZA 

CAVALCANTE

Art. 2º.  Ficam nomeados, de forma gratuita, como suplentes de membros de Mesa Recep-
tora de Votos e/ou Coordenadores de local de votação do processo eleitoral de Conselhei-
ros Tutelares de Belford Roxo os seguintes cidadãos abaixo relacionados, que em caso 
de necessidade, serão convocados por telefone, pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Belford Roxo, através da Comissão Especial Eleitoral:

1. ELIANE DA SILVA;
2. ELISABETh DE ARAuJO POuBEL;
3. ELIZABETh REIS TEIXEIRA;
4. ELIZETE DA SILVA RAMOS MATEuS;
5. EMILIO BARBOSA DE SOuZA FILhO;
6. ERICA DE PAIVA FIGuEIRA;
7. ESTEVES DE SOuZA hENRIQuES;
8. FATIMA ALVES FABRICIO;
9. FLAVIA CRISTINA RODRIGuES FARIAS;
10. FLAVIO BRASILIENSE DA SILVA;
11. GABRIELA MuNIZ SIQuEIRA;
12. GENILSON FERREIRA;
13. GILBERTO ALVES FERREIRA;
14. hELOISA hELENA VENTuRA LEITE;
15. hENRY hELENO A. DE SOuZA;
16. ILMA GOMES DuARTE;
17. INACIA DIAS DE OLIVEIRA;
18. JAIME IZAIAS DA SILVA;
19. RAQuEL DA SILVA MATTA;
20. RICARDO PINhEIRO MELO;
21. ROBERTO DAVID CARDOSO FILhO;
22. RODRIGO FERREIRA DuARTE;
23. ROSA KELLI MELLO;
24. SEBASTIAO CELIO;
25. SELMA CRISTINA LAMA VIDAL
26. SERGIO FERNANDO BARBOSA;
27. SERGIO LuIZ DA SILVA;
28. SILVANA JATARAIBA CALDAS;
29. SILVIO DE SOuZA LIMA;
30. SONIA REGINA SILVA VENTuRA.

Art. 3º. Os nomeados constantes no artigo 1º gozarão de dias em dobro de descanso, sem 
prejuízo do salário, vencimento ou qualquer vantagem, conforme preconizado pelo artigo 
98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a ser combinado diretamente com 
seu chefe superior.

§ 1º. Caso os nomeados constantes no artigo 2º venham assumir em alguma seção eleitoral, 
também farão jus ao caput.

§ 2º. As convocações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Belford Roxo para treinamento dos nomeados constantes no artigo 1º em caso de 
servidores municipais que comparecerem ao treinamento, terão suas ausências abonadas 
de seus locais de trabalho, sem prejuízo de sua frequência. 

Art. 4º. Ficam convocados todos os nomeados constantes no artigo 1º para comparecerem 
em reunião, aberta ao público, no dia 05 de outubro de 2019, a ser realizada no Auditório I, 
da universidade uNIABEu, localizada na Rua Itaiara, nº 301, Centro, Belford Roxo, às 09 
horas, com previsão de término às 12 horas.

Art. 5º. O não comparecimento sem justa causa apresentada ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo, até 30 dias após a eleição, sujeita 
ao nomeado do artigo 1º à multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, no valor de 50% 
(cinquenta por cento) de 1 (um) salário mínimo nacional, destinado ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo.

§ 1º. Na eventualidade da Mesa Receptora de Votos deixar de funcionar pelo não compare-
cimento do nomeado do artigo 1º, a penalidade prevista será aplicada em dobro.

§ 2º. Será também aplicada em dobro a pena ao membro da mesa que abandonar os 
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e ao Adolescente até 3 (três) dias após a ocorrência.

Art. 6º. Aos membros de Mesa Receptora de Votos e Coordenador de local de votação é 
proibida toda e qualquer propaganda eleitoral, sob pena de incorrer em crime eleitoral, cujo 
acometimento será levado à formalização do Ministério Público para ação judicial cabível.

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral.

Art. 8º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário, em especial a Resolução CMDCA nº 31, de 02 de outubro de 2019.

Belford Roxo/RJ, 04 de outubro de 2019.

ELISSON DA SILVA PERES
Coordenador da Comissão Especial Eleitoral

Presidente do CMDCA
Matrícula: 60/61.499

homologo a Resolução CMDCA nº 32/2019, de 04 de outubro de 2019, 
fazendo surgir todos os efeitos jurídicos e administrativos necessários ao seu fiel cumpri-

mento.
Wagner dos Santos Carneiro

PREFEITO MuNICIPAL    



sábado, 05 de outubro de 201912

Seletiva terá Mecão, Americano, Nova Iguaçu, Macaé, Friburguense e Portuguesa

america fc

ney barreto enaltece a força do 
elenco e ação dos mais experientes

 (MáRCio MENEzES / aMERiCa Rio)

treinador rubro acredita no título da série B1 frente ao Friburguense 

esporte

Em entrevista à im-
prensa na noite da 
última quinta-feira, 

o técnico Ney Barreto falou 
sobre o acesso do Mecão. o 
treinador rubro destacou a 
qualidade do grupo e a re-
ceptividade dos atletas em 
sua chegada.

- Nosso elenco foi muito 
bem montado pelo luizi-
nho, que infelizmente nos 
deixou prematuramente. 
apesar de eu ser um técni-
co vindo das categorias de 
base, nunca tive objeção 
deles sobre a proposta de 
trabalho, nem dos mais ex-
perientes, como deola, San-
dro Silva e Wagner diniz. 
Todos trabalharam muito 
e buscaram fazer o que foi 
pedido.

o treinador reconheceu 
que o acesso era a meta 
principal, mas que todos 
miram o título contra o Fri-
burguense.

- garantir o acesso era a 
primeira meta, agora temos 
dois jogos para buscar essa 
conquista.

america e Friburguense 
começam a disputa pelo tí-
tulo da Série B1 do Estadu-
al hoje, às 15h, no Estádio 
Eduardo guinle, em Nova 
Friburgo.

sElEtiva 
COMEça EM 

JaNEiRO
a Federação de Futebol 

do Estado do Rio de Janeiro 
(Ferj) anunciou a data de iní-
cio do Estadual 2020. a bola 
rola para a Fase Preliminar 
(Seletiva), com a presença 
do Mecão, a partir do dia 5 
de janeiro, enquanto a Fase 
Principal (Cariocão) tem iní-
cio no dia 26 do mesmo mês. 
além do america, o ame-
ricano, Portuguesa, Nova 
iguaçu, Macaé e Friburguen-
se estão na disputa da Fase 
Preliminar, que nos últimos 
dois anos foram realizadas 
em cinco rodadas, com dois 
clubes avançando à disputa 
da Taça guanabara e da Taça 
Rio, na qual já estão Bangu, 
Boavista, Botafogo, Cabo-
friense, Flamengo, Flumi-
nense, Madureira, Resende, 
vasco e volta Redonda.

jota carvalHo

jota.carvalho@yahoo.com
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sEGunDo caDErno

Ingredientes

modo de preparo

banana comprIDa 
rEchEaDa

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ sal 
a gosto/ pimenta 
do reino a gosto/ 
suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os cama-
rões.
corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
reserve.
para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
reserve as cascas.
corte as bananas em 
pedaços e reserve.
recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
feche e envolva com 
papel alumínio.
leve ao forno alto, 
200c, preaquecido 
por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 

SEMAD

DECRETO N° 4.767, DE 04 DE OuTuBRO DE 2019 
Resolve exonerar os agentes públicos dos cargos em 
comissão de acordo com a Lei Complementar nº 248 
de 17 de julho de 2019 em conformidade a Lei Com-
plementar nº 249 de 24 de setembro de 2019.  

O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o que dispões a Lei Orgânica 
do Município. 

DECRETA
Art. 1º - Ficam exonerados a contar de 31 de agosto 
de 2019, todos agentes públicos dos cargos em co-
missão a Secretaria elencada no artigo nº 2º, inciso 
XXI da Lei Complementar nº 248 de 17 de julho de 
2019.

Parágrafo único - Ficam excepcionados da regra do 
coput os agentes públicos ocupantes dos cargos em 
comissão referentes às matrículas nº 43.327 – 73.482 
– 60.429 – 75.151.
Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação.
                                                

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
                         PREFEITO MuNICIPAL                          

PORTARIA Nº 4378/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar do dia 02 de setembro de 2019, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, FLÁVIO GuEDES TEIXEIRA, 
do cargo em comissão de Chefe da Divisão do Proto-
colo Geral, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de 
Administração.

PORTARIA Nº 4379/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar do dia 02 de setembro de 2019, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ELIANE MOREIRA DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 4380/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANTONIO CARLOS PINhO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de 
Atenção à Saúde Bucal, símbolo AES-1, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4381/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOÃO PAuLO SOuZA DA COS-
TA, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Adjunto de Vigilância em Saúde, símbolo CC-1, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4382/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, VINICIuS DE OLIVEIRA SIL-
VA para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo de Vigilância em Saúde, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4383/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GILSON SILVA DE MOuRA para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo 
de Controle de Vetores, símbolo CC-2, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4384SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 

Orgânica Municipal, ELINE ThAISA FERREIRA MAR-
TINS, para exercer o cargo em comissão de Secretá-
rio Executivo da Mulher, símbolo CC-2, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4385/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROBSON DA SILVA SARMENTO, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Exe-
cutivo de Epidemiologia, símbolo CC-2, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4386/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANDRE DE OLIVEIRA FERREI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Secretá-
rio Executivo do Idoso, símbolo CC-2, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4387/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RICARDO FRIED, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Executivo de Aten-
ção em Saúde, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 4388/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 
RIBEIRO, para exercer o cargo em comissão de Se-
cretário Executivo de Serviço Social, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4389/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CLEBER DA SILVA VIE-
GAS, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo de Controle de Zoonoses, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4390/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abai-
xo, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
ALEXANDRE GOMES DA ROSA
ALEXANDRE LuIZ CuRI LYRIO
ALFREDO KOhLER JuNIOR
DANIELLA DE SOuZA LISBOA
DIOGO SALLES
EDINEIA DE OLIVEIRA NICOLINI
ESPERANÇA CORREIRA RODRIGuES LYRIO
EVELIN DE OLIVEIRA E SILVA
EVERTON VITORIO FuRTADO
JADIR ELIAS LEMOS DOS SANTOS
JOCILENE DE OLIVEIRA SILVA
JONAS BARBOSA MELLO
KATIA CRISTINA RODRIGuES FERREIRA
KEYLIANE MARIA GuERREIRO DE SENA
LEANDRO CARDOSO BEZERRA
LuCIANO DA LuZ RIBEIRO
LuIZ ESChER TAVARES
LuIZA MAXIMO CuNhA PINTO
PATRICIA DE SOuZA FERREIRA LIMA
PRISCILA MuSSER LIMA FRANCISCO
RAFAEL SABINO DO CARMO
RAISON ANTuNES BOONE DE SOuZA
RENATO DE OLIVEIRA GuEDES
RICARDO DE OLIVEIRA uRSINE SILVA
SILVANA DO NASCIMENTO RALhA
SIMONE SChuENCK MAChADO LIMA
STEFANI CONCEIÇÃO DA SILVA
VICTOR AuRILIO DE MORAES

PORTARIA Nº 4391/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-

BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, ANNA PAuLA RODRIGuES 
COELhO, para exercer o cargo em comissão de Se-
cretário Executivo de Atenção à Saúde Bucal, símbolo 
CC-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4392/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, WELLINGTON FERNAN-
DO MARCOS DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Executivo de Controle, 
Avaliação, Regulação e Auditoria, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4393/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RODRIGO FERREIRA SANTA-
NA, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo de Gestão Administrativa, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4394/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, FLÁVIO GuEDES TEIXEI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo de Recursos humanos, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4395/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ELIAS DA SILVA FIGuEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Execu-
tivo de Assistência Farmacêutica, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4396/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ARThuR AuRELIO VIEIRA AMA-
RAL, para exercer o cargo em comissão de Secretá-
rio Executivo de Descentralização da Saúde, símbolo 
CC-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4397/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RuTE ANDREIA FRANÇA DOS 
SANTOS RODRIGuES, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Ouvidoria 
da Saúde, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 4398/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GEOVANILDO RIBEIRO DA SIL-
VA FILhO, para exercer o cargo em comissão de Dire-
tor do Departamento de Vigilância Sanitária, símbolo 
CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4399/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, ANDRE DuARTE SAMPAIO, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento de Fiscalização Sanitária, símbolo CC-3, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4400/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CRISTIANE BORGES NOGuEI
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Ingredientes

modo de preparo

carapEba 
GrElhaDa

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

Ingredientes

modo de preparo

arroZ DE forno

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

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
no liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °c durante 
30 minutos ou até 
dourar.

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.

RA, para exercer o cargo em comissão de Coordena-
doria de Políticas de Saúde para a Mulher, símbolo 
CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4401/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CASSIO BRAYNER MATTOS DE 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Di-
retor do Samu, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 4402/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RICARDO LOPES DO NASCI-
MENTO, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
do Departamento de Prevenção e Controle de Doen-
ças, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4403/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROBSON TARDIVO DE OLIVEI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Diretor do 
Departamento de Controle de Vetores , símbolo CC-3, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4404/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ELIANE MOREIRA DOS SAN-
TOS, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
do Departamento da Central da Regulação Municipal , 
símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4405/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARTA REGINA GONÇALVES 
TENÓRIO, para exercer o cargo em comissão de Di-
retor do Departamento de Planejamento , símbolo CC-
3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4406/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOÃO BATISTA MARQuES DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
do Departamento de Trabalho e Educação em Saúde, 
símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4407/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ESTER FERNANDES SI-
MÃO MARTINS, para exercer o cargo em comissão 
de Diretor do Departamento de Atenção em Saúde do 
Trabalhador, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 4408/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, DANIELE DIAS DuTRA, para 
exercer o cargo em comissão de Diretor da Central 
de Abastecimento Farmacêutico , símbolo CC-3, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4409/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, PATRICIA DE SOuZA RAPIZO 
AZEVEDO, para exercer o cargo em comissão de Di-
retor do Departamento de Medicamentos Caráter ex-
cepcional, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 4410/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOICE VERONICA SALGADO 
DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Dire-
tor do Departamento de Medicamentos Essenciais e 
Estratégicos, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 4411/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 

fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, REMuLO SENA FuRTADO, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento Regional I, símbolo CC-3, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4412/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, WELLINTON DE SOuZA, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento Regional II, símbolo CC-3, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4413/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RAYANA ALMEIDA BRANDÃO, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento Regional III, símbolo CC-3, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4414/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abai-
xo, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

ADRIANA DA SILVA LAVANDIER 
ALAN DE OLIVEIRA DE SOuZA 
ALFREO ROThER JuNIOR
ALINE IGNACIO
AMANDA CAVALCANTE OLIMPIO 
ANA MARIA DOLAVE
ARINA VITORIO FuRTADO 
BIANCA PESSANhA MARTINS 
CATIA DE SOuZA FERREIRA
CLARICE MARIA DA SILVA DE AZEVEDO 
DANIEL FERREIRA DA ROChA FILhO
ELAINE CRISTINA M MARTINS
ELIANE DA SILVA FERREIRA
FLAVIA REGINA RODRIGuES GONÇALVES FELIX 
JEAN LuIZ DA CRuZ PORTO BELGA
JOSE PAuLO SANTOS DE SOuZA 
KAMYLA DE SOuZA MAIA
LEANDRO LOPES G FERRAZ
LuCIANA VIEIRA APOLINARIO 
LuIZ MARCELO ESChER TAVARES
NAIANE BATISTA DA SILVA PONTES PEREIRA
NATALIA CRISTINA IACK MARTINS 
PATRICK FERREIRA GONÇALVES 
PAuLO AuGuSTO DA SILVA LEITE
PAuLO ROBERTO SANTO
QuITERIA FERREIRA DE OLIVEIRA 
RAFAEL FELISBERTO DE AZEVEDO
RENATA DE ANDRADE SILVA TAVARES 
ShEILA FERNANDA BRITO DOS SANTOS 
TAYNA CRISTINA NOGuEIRA DE AMORIM
VIVIANE PRISCILA SANTOS ROSA
SuENE DA SILVA MOTE PALLADINO 
ThALITA COuTINhO DE OLIVEIRA 
WESLEY PASSOS MENDES 

PORTARIA Nº 4415/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ELISANGELA DE ARAuJO SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do 
Setor de Ouvidoria da Saúde, símbolo CC-5, na Se-
cretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4416/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ELISEu DuARTE DOS SANTOS 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Di-
visão de Vigilância e Fiscalização Sanitária, símbolo 
CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4417/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CRISTIANE GEMINIANO MAR-
TINS, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
da Divisão da Atenção Integral a saúde da Mulher, 
criança e adolescente, símbolo CC-5, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4418/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 

Orgânica Municipal, NATALIA BRITO MARTINS Du-
ARTE RIBEIRO, para exercer o cargo em comissão 
de Chefe do Departamento de Controle Zoonoses, 
símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4419/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GABRIEL ZACCONI AuGuSTO, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe do De-
partamento de Controle de Vetores, símbolo CC-5, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4420/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOÃO MARCELO FERNANDES, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divi-
são da Central de Regulação Municipal Ambulatorial, 
símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4421/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, BRuNO DA SILVA SILMOR, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Serviços Gerais, símbolo CC-5, na Secretaria Munici-
pal de Saúde.

PORTARIA Nº 4422/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, CLAuDIO PAES ROSA, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Transporte, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 4423/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GuTEMBERG PEDRO PRADO 
FARIA, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
da Divisão de Manutenção da Rede Física, símbolo 
CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4424/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, IDERLI CORREA PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Controle Recursos humanos, símbolo CC-5, na Se-
cretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4425/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VANESSA CARREIA RODRI-
GuES, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
da Divisão de Medicamento, símbolo CC-5, na Secre-
taria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4426/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, WILLIAM CARNEIRO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divi-
são de Insumos de Material Médico hospitalar, símbo-
lo CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 4427/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JEAN SANTOS MAChADO, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Almoxarifado, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 4428/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercer o cargo em comissão de Administrador 
de Policlínica, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal 
de Saúde.
ANDERSON PEREIRA DA SILVA
JAQuELINE CONCEICAO DA SILVA
SIMONE DE SOuZA
WILLIAM DA SILVA MELLO

PORTARIA Nº 4429/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu
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Ingredientes

batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

modo de preparo

lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
misture na metade do 
tempo.
tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
misture e recheie as 
batatas.

Ingredientes

modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
asse em forno médio 
(170 ºc a 190 ºc), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
dica: para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Fi-
sioterapia da Policlínica, símbolo CC-5, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

RAFAELEN MEDEIROS DE MOuRA
NAThALIA DE JESuS COSTA
MARTA OLIVEIRA SILVA
LuCIANE SILVA PEREIRA BARROS
DEISE FERRAZ DE LuNA BuRITY

PORTARIA Nº 4430/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técni-
co, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Saúde.

ALINE PICCIANI DA SILVA COSTA 
CAIO BERNARDINO SOARES 
CÉLIO DAVI DE SOuZA CALADO
hELOIZA hELENA PESSANhA RIDOLPhI 
hOZANA SOARES DE LIMA
JANAINA GONÇALVEZ ChAVES 
JANDIRA TALARICO 
JuLIANA NAZARIO DE OLIVEIRA 
LETICIA CARLA ROSA DE OLIVEIRA
LETICIA COuTINhO DA SILVA 
LuCAS DE OLIVEIRA DA SILVA 
MIChELE SANTOS E SILVA 
NILSON PONCE FERNANDES 
REJANE DE SOuZA BARBOZA
ROBERTO DEODATO DOS SANTOS 
TATIANE MONIQuE FONSECA LIMA NuNES
TAYNA SILVA LOuZADA 
VALESCA DE ARAuJO DE AZEVEDO 

PORTARIA Nº 4431/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercer o cargo em comissão de Administra-
dor de unidade Básica, símbolo CC-7, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

JOÃO IACILLO DO VALLE
ROSEMARY VILLAS BOAS DA SILVA
JOÃO VICENTE COSTA
EDuARDO SOARES DE SOuZA
ALDA TAYANO DIAS
NILVA ROSA BEZERRA JuLIANO
PAuLO LuNA

PORTARIA Nº 4432/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

ADRIANA COSTA SANTOS SOBREIRA 
ALAN DIAS LIMA 
ALDENOR BRAGA NAZARE FILhO
ALEXANDRO PAES DE CARVALhO
ALINE PONTE DE LIMA 
ANA PAuLA ChAVES SILVA
ANDERSON KESSLER DA SILVA
ANTARA ChAGAS CuNhA 
AuRISTELA TEREZINhA DA SILVA PIMENTEL 
BEATRIZ BASTOS FIGuEIRA 
BIANCA DA SILVA BATOMENI 
BIANCA LuZIA OLIVEIRA GONÇALVES 
BRuNA MARIA PEREIRA DOS REIS 
CAROLAYNE COELhO DO CARMA
CINThYA DAVID LIMA MuNIZ
CLEICE GEZu GENuINO DA SILVA 
DENER NEY TOMPSON DA SILVA
DIEGO MLIRA DOS SANTOS 
ERICA REGINA MENENCIO DA SILVA 
ETIENE CEZARIO DE OLIVEIRA
FELLIPE JuNIOR ALVES DE SOuZA 
FLAVIA BARRETO FERREIRA
GABRIELLE REINALDA GARCIA DA SILVA 
GERONCIO DIAS DA SILVA
GESSIA hAuSSLER CRIZOSTOMO
GLAuCIA TEIXEIRA DE MENDONÇA
huGO CERESINI VITORIO 
huMBERTO DOS SANTOS
IAGO BRAGA VIEIRA
IZABEL CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA 
JOAO BATISTA DE MENEZES CABRAL
JOSE AMERICO SANTOS DA SILVA
JOSEANE RODRIGuES TEIXEIRA DA LuZ

JOSEFA ARRuDA DOS SANTOS
JuAREZ AuGuSTO MARQuES DA SILVA 
JuLIAN LIRA DA SILVA 
JuLIANA QuIRINO LEANDRO DE SOuZA
KATIA MONTEIRO SANTOS DE SOuZA
KELVIN SALLES NASCIMENTO 
LARISSA CLECIA DA SILVA
LILIAN MARTINS DE SOuZA
LILIANE VIANA TEIXEIRA 
LuAN FRANCISCO COELhO DE SOuZA 
LuCIANA ANSELMO SANTOS DE OLIVEIRA 
LuIZ ANTONIO VENANCIO CARNEIRO
LuIZ CARLOS FuRTADO 
MANOEL GuIMARAES PIRES
MARCELE SARMENTO MAGALhÃES
MARCELO FERREIRA LIMA 
MARCIO LuIZ DO NASCIMENTO
MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOuZA 
MARCOS DE VASCONCELOS
MARIA CRISTINA TRIGO MOREIRA
MARIA hELENA DOMINGuES FERNANDES
MARIANA CRISTINA PEREIRA DE ASSIS 
MARIANA DA SILVA BARBOZA
MONIQuE PEIXOTO VALENTIM
NATALIA CORREA 
NELCIANE BRANDÃO DA SILVA
NICOLI DE OLIVEIRA DE RESENDE
PAuLA DE CASTRO FIGuEIREDO 
PRISCILA DA SILVA CARDOSO LOPES
RACILA DA SILVA MENDONÇA 
RAFAELLA DE SOuZA SANTOS
RENAN FERREIRA VITORIO ANDRADE NETO 
RENATA DA SILVA RANGEL
ROSANGELA CARVALhO DE AZEVEDO LIMA 
ROSELENE ANA SILVA NOGuEIRA 
ShIRLEY ELIAS FERNANDES EVANGELISTA
SILVANA RODRIGuES ESTEVES 
SONIA PEREIRA RODRIGuES
SuELEN DE SOuZA FERNANDES 
TAMIRES NAVARRO DA SILVA
TATIANA APARECIDA SOuZA DE PAuLO PONTES 
ThAMIRES DE ASSIS DE SOuZA 
ThAYNÁ DA SILVA FREITAS 
VALDECIR COSTA 
WAGNER CORDEIRO FERREIRA
WILLIAM DE OLIVEIRA COSTA
YASMIN DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA

PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

ALESSANDRA MARCOVITCh GOMES ChAVES 
GONÇALVES 
ALESSANDRO DA SILVA KREN
ALEXANDRA SALVADOR LEITE
AMANDA NuNES DA SILVA
ANA CARLA DOS SANTOS FERREIRA 
ANA PAuLA FAIAO DA SILVA
ANDRESSA SANTANA MuNIZ
ANGELICA JACINTO PAChECO
ARThuR DE SOuZA BRANDÃO
BEATRIZ CORREA FONTES
BRuNA DuARTE DOS SANTOS KREN
CARLOS ALBERTO BARBOSA JuNIOR
CAROLINE MORAES SANTANA
CLAuDIA LuCIANA DA SILVA
CLAuDIO EDuARDO DA CONCEIÇÃO
CRISTIANE DE MOuRA VEIGA
CRISTIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
DAIANA ARAuJO DA SILVA
DAYANE RODRIGuES DA SILVA
FABIO DE SOuZA 
FAYENY STEPhANIE FIGuEIREDO DE OLIVEIRA 
FLAVIA NEVES DE MELO SILVA
FLAVIO DE SOuZA VENTuRA 
GRACIELE MARIA DOS SANTOS
hENRIQuE SANTOS ROChA
ILCEMARA FERREIRA DA SILVA
INGRID DE LIMA SILVA
JANDERSON DOS SANTOS SILVA
JANETE DOS SANTOS VITOR
JEORGETE RIBEIRO DA FONSECA
JESSICA BARRETO DE BRITO 
JOÃO PAuLO NÉ DE SOuZA 
JOCEMAR MENDES DE SOuZA 
JOSE ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
JOSE hENRIQuE VICENTE ThEODORO
KESSYN PINhEIRO DE CARVALhO ORTEGA
KETLYN JuLY FERNANDES E SANTANA
LARISSA SANTOS CASANOVA
LuCIA ELAINE DA SILVA DE SOuZA
LuCIANA RODRIGuES DA SILVA 
LuIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA JuNIOR

MARCIO DA SILVA CASTRO 
MARIO ANTONIO DE ARRuDA
MARISA GARCIA OLIVEIRA
MAX PATRICK LOPES KREN
MILTON DE PAIVA DA SILVA
MOISES IZAIAS ROChA DE OLIVEIRA
NISEIAS DOS SANTOS VIEIRA
NuBIA TELES PEREIRA
RAFAEL DAR SOARES CARNEIRO
RENAN MARTINS PEREIRA
ROBSON ALAN FERREIRA MACIEL
ROSEANE CONCEICAO DA SILVA
SABRINA DA SILVA FERREIRA
SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOuZA
TATIANE DA SILVA ALMEIDA
VANESSA DE ANDRADE LOYOLA ThEODORO
VANESSA FERREIRA MARTINS
YAGO DOS SANTOS DINIZ 

PORTARIA Nº 4434/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

REBECA DE ALMEIDA FRANCISCO
GILDA MARIA CLEMENTE DE SOuZA
ANDRE DE SOuZA RIBEIRO
MONICA DE OLIVEIRA BARBOZA
NOEL SILVA DOS SANTOS
ALEXANDRE MOSTACATO
VERA LuCIA DE LIMA BATISTA
LuCAS FRANCISCO DE ASSIS
RODRIGO DuRAES DE SOuZA
ALESSANDRA MARQuES DO NASCIMENTO
EDSON JOSE ALVES
MARCELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO
VILMA MARINhO DE ARAuJO
SANDRA DA SILVA CARDOSO
JACQuELINE LOPES VIEIRA MARINS
NADIA MARIA LEAL NuNES
ROSEMERE RODRIGuES SILVA
ANDREIA DOS SANTOS
ELIZA MIRANDA DE SOuZA MAIA
ANDREIA CRISTINA ROSA CORREA
MARCIA MARIA BARBOSA ISRAEL
ANA PAuLA LEITE DE ARAuJO SILVA
SuENIA MARIA NuNES DO NASCIMENTO
JOICE CAMPOS DE SÁ SIQuEIRA
ALESSANDRA PEREIRA ROChA
JORGE LuIZ DE SOuZA
SuELI DA SILVA CORREA
PATRICIA FADIM MAChADO DOS SANTOS
MARYANA LIZETE DOS SANTOS SILVA
JOSÉ DO CARMO
CARMELITA DA CONCEIÇÃO CAETANO
AuRELIO DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA
ANA CARLA SANTOS DA SILVA
LuCINEIDE DA SILVA RIBEIRO
JESSICA JARDIM FARIAS 
ELAINE DA SILVA MARIANO
CATIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
CLAuDIA GOMES DA SILVA
TANIA MARIA DA SILVA
NELMA MARIA MOREIRA FERREIRA DA CRuZ

PORTARIA Nº 4435/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abai-
xo, para exercer o cargo em comissão de Gerente, 
símbolo FG1, na Secretaria Municipal de Saúde.

FATIMA MARIA DE FREITAS MELCOP
ROGER DIAS DE CAMPOS
RAQuEL SILVA DOS SANTOS 

PORTARIA Nº 4436/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTu-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar do dia 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercer o cargo em comissão de Encarregado, 
símbolo FG3, na Secretaria Municipal de Saúde.

ANGELA CRISTINA CAVALCANTE
CLAuDIA BARROS BARBOZA
FLAVIA DE OLIVEIRA GONÇALVEZ
LuVARDINA GOMES DE OLIVEIRA
RENATA GLORIA TEIXEIRA GOES DA CuNhA
VANIA NASCIMENTO DA SILVA

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430



ATos oFiCiAis sábado, 05 de outubro de 201916

Ajude-nos a    
manter a 

cidade limpa... 

...não jogue 
lixo 

nas ruas!


