
Concessionária Itavema Fiat vende carro para empresário, mas não en-
trega. Vendedor teria usado de lábia mentirosa para fechar negócio e em-
bolsar comissão. Caso vira dor de cabeça e vai parar na Justiça.
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Ex-jogador Carlos Vitor 
será o técnico do Nova 

Iguaçu no Cariocão 

Em seu show, Priscila 
Gouvêa recebe 

amigos-feras da MPB no 
Teatro Rival 

REsENha CulTuRal
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Monstro assassino!
um crime chocante e que foge a compreensão humana. Preso pela morte da menina Estela, de 6 anos, Paulo sérgio Evangelista 
da Costa confessou a polícia que enforcou a criança e colocou pedaços de tijolo na boca para que ela parasse de gritar. 

dIVulGação/PolíCIa CIVIl/REdEs soCIaIs 

Ma-fé na cara de pau!

REPRodução/aRquIVo PEssoal 
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surda e muda fake 
viaja de graça e ainda 
esculacha motorista 

2 4

alerj divulga 
vencedores do 
‘Paulo Freire’
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Belford Roxo 
aplica vacina 

antirrábica
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Morre 2ª vítima 
incendiada por 
ex-namorado
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Justiça manda PF investigar 
laranjas e caixa dois do Psl-RJ
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o abraço especial de hoje dia 
da Padroeira do Brasil, N.S. apa-
recida e das Crianças, vai para 
Cida Franco, de Belford Roxo, 
aniversariante do dia. atriz, pro-
fessora de teatro, poetisa e pro-
dutora cultural, a bela é bastante 
querida no meio artístico da re-
gião. Parabéns e aquele abraço, 
Cida!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

samba da Feira convida 
o grupo ‘Vou Pro sereno’ 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Sábado é dia de 
Samba da Feira, 
a roda de samba 

que ganhou o respeito 
de artistas, como: o gru-
po Fundo de Quintal e o 
sambista diogo Noguei-
ra. o evento tem atraído 
famosos em busca de 
boa musica e revelado 
novidades no gênero, 
tornando a atração uma 
tradição nos armazéns 
do Engenhão, localiza-
dos na parte externa do 

Estádio Nilton Santos, no 
Engenho de dentro. Sem 
perder o embalo, o even-
to traz como atração para 
este hoje, ‘vou pro Sereno’ 
com participação especial 
de Marquinhos Sensação. 
o Samba da Feira aconte-
ce no armazéns do Enge-
nhão, localizados na parte 
externa do Estádio Nilton 
Santos. a entrada é gratuita 
e o samba começa às 17h.

o primeiro trabalho do 
“vou Pro Sereno” fez tan-
to sucesso que os levou a 
fazer parte da banda-base 
do músico Sombrinha (Ex-

-Fundo de Quintal). o pro-
jeto, que foi realizado por 
uma longa temporada, al-
cançou grande sucesso no 
Teatro João Caetano, no 
Centro do Rio. Em 2008, 
depois de muito esforço, 
foi gravado o primeiro Cd. 
logo em seguida, veio 
a notoriedade ao grupo 
introduzindo-os nas prin-
cipais mídias artísticas ca-
riocas. Estouraram assim 
as canções: “Essa preta”, 
“vou pro sereno” e “logo 
dou um jeito”.

os projetos assinados 
por grandes compositores 

de renome, como: Xande 
de Pilares, Felipe Silva, 
andré Renato, Charles 
andré, entre outros ressal-
taram a qualidade da músi-
ca do vou Pro Sereno. Em 
2011, foi gravado o primei-
ro dvd do grupo, na lona 
Cultural gilberto gil em 
Realengo. Nesta obra, o re-
frão da música Mulher não 
manda em homem, “deixa 
eu beber em paz, ô mulher, 
deixa eu beber em paz...”, 
virou sucesso na voz firme 
e expressiva de Júlio Ce-
sar, virando um “bordão” 
comum entre amigos.

Hoje, a partir das 19h 
acontece mais um Sarau 
Prata, Prosa e Poesia, na 
Rua de vila Santo antô-
nio, 27, no bairro Prata, 
em Nova iguaçu. Nesta 
edição o evento homena-
geará as crianças através 
do escritor mirim Ma-
theus Mozer, que estará 
apresentando seu livro 
“a dona e o gato”, lan-
çado na Bienal interna-
cional do livro deste 

ano, no Riocentro. No 
campo musical, os produ-
tores anunciam a cantora 
teen, Millena Barreto, e o 
cantor e compositor Mar-
rone Recarregue, que 
mostrará canções covers 
e autorais no melhor es-
tilo Pop e Reggae Music. 
além dos convidados, 
as cantoras fixas do Sa-
rau PPP, Michelle lopes 
e Thai lopes, estarão a 
postos e mandando ver 

no que há de melhor na 
MPB e Rock and Roll. 
os fundadores do even-
to, Júnior da Prata e vi-
nícius Henrique, vão se 
apresentar com poesias e 
sustentação instrumental. 
Sorteio de livros e brin-
des é outra ação confir-
mada na programação. o 
microfone aberto não fal-
tará a quem quiser man-
dar recados musicais na 
noitada.

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Velhinha embarca no ônibus sem dar pinta

a viagem no ônibus da viação vila Rica (sentido Pavuna) 
acontecia normalmente quando em frente ao gregos & Troia-
nos – av. Tancredo Neves – a velhinha solicitou parada. o mo-
torista abriu a porta dianteira e a senhora sinalizou que não fa-
lava e nem ouvia. a porta traseira foi aberta para ela embarcar.

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

a muda falou e xingou o piloto

Quando o coletivo chegou no sinal perto do ponto da Rua Nilo 
Peçanha, centro de Nova iguaçu, a surpresa para os demais pas-
sageiros: “abre essa po... aí, que eu quero descer aqui”, disse a 
‘muda’. o piloto pulou do volante e perguntou: “você me disse que 
era muda e agora fala desse jeito?”. “vai TNC seu corno”, respon-
deu a dona, a essa altura ouvindo e falando sem problemas (Sic). 
“Sua 171! Você disse que era surda e muda e agora fica me escula-
chando...”. “vê lá como fala, seu merda. você sabe com quem está 
falando?”, retrucou a velhinha. 

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

surda e muda fake ‘atrasou’ a viagem

E assim, o ônibus ficou parado por quase 15 minutos, 
atrapalhando a vida dos demais passageiros que nada tinham 
a ver com o ‘golpe’ da velha para cima do motorista. “des-
culpem aê, pessoal, mas não podia deixar de falar com a 
sete”, disse o piloto depois que a figura desembarcou. “Vou 
aprender essa língua dos mudos para não cair em outra ci-
lada dessa”, prometeu o rapaz. (risos gerais no interior do 
coletivo).

 divulgação

hoje é dia de sarau 
Prata, Prosa e Poesia

Escola Bike anjo
na lona Cultural 
Carlos Zéfiro 

Condicionamento, 
equilíbrio e alívio do 
estresse: esses são al-
guns dos benefícios de 
pedalar. gostou? Não 
sabe e quer aprender? 
a lona Cultural Carlos 
Zéfiro, em Anchieta, 
recebe o evento gratui-
to “Escola Bike anjo”, 
no dia 20 deste outubro 
(domingo), das 10h ao 
meio-dia. o objetivo 
é ensinar a andar de 
bicicleta com seguran-
ça, seja como prática 
de atividade física ou 
meio de transporte sau-
dável e ecológico.

Na última terça, no Teatro Rival, a 
sambista Priscila gouvêa recebeu em 
seu palco, Toni garrido, Nego Álvaro 
e vinícius Feyjão, durante o show “a 
Sorrir”. Entre muitos conhecidos es-
tava lá um mestre da nossa música e 
amigo da sambista: geraldo azevedo.

Priscila 
& amigos

 divulgação

 Eleita pelos 
frequentadores, a 
Diva do Sarau PPP, 
Michelle Lopes, é 
uma das atrações 
do evento na Prata

A participação especial de Marquinhos Sensação está confirmada no show de hoje

 Geraldo Azevedo Toni Garrido Nego Álvaro Vinícius Feyjão

O evento acontece no segundo sábado de cada mês 
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denúncia

Má-fé de concessionária de 
veículo revolta empresário 

RaFaEl BaRRETo/PMBR

A Itavema Fiat está lozalizada na Avenida Carlos Marques Rollo, no bairro Vila Nova: Má-fé para atrair clientes na compra de veículos

Empresário compra veículo na Itavema Fiat, mas não recebe. Vendedor teria ‘manipulado’ 
cliente a pagar boleto com a intenção de receber comissão, mas não cumpriu prazo 

Comprar um car-
ro hoje pode 
significar dor 

de cabeça e muito abor-
recimento que podem 
levar o consumidor a 
cobrar por seus direitos 
na Justiça. Em um mer-
cado cada vez mais con-
sumista e concorrido, é 
comum concessionárias 
de carros atrairem clien-
tes para fechar negócio. 
Mas muito cuidado, 
porque o sonho pode vi-
rar pesadelo!

Na Baixada Fluminen-
se, a vítima da vez é um 
empresário iguaçuano 
que há dias tenta receber 
pelo pagou. o veículo 
no valor de R$ 126 mil 
virou problema pra ele. 
E dos grandes! de acor-
do com luciano ornelas 
de lemos, há mais de 
mês esteve na conces-
sionária itavema Fiat, 
localizado na avenida 
Carlos Marques Rollo, 
no bairro vila Nova. No 
local foi recebido pelo 
vendedor identificado 
como Marco antônio. 
Este teria usado de lá-
bia para convencê-lo a 

fechar a compra com a 
garantia de que o veícu-
lo seria entregue dentro 
prazo de 30 dias. 

MENTIu NA 
MAIoR CARA

 DE PAu 
Segundo o empresário, 

antes de completar 30 

dias o funcionário en-
viou o boleto, informan-
do que o carro já estava 
na concessionária. além 
disso, ele teria cobrado 
várias taxas que não são 
legais e que o cliente re-
cusou a pagar. a fatura, 
assim como outras de 
valores diferenciados 

que totalizaram o valor 
do veículo, foi paga na 
última segunda-feira, 
tendo a promessa de que 
receberia o veículo dois 
dias depois, o que não 
ocorreu. 

“a partir daí começa-
ram os aborrecimentos 
que evidenciaram a má-

-fé da empresa. Quando 
liguei na quinta-feira, 
fui tratado com trucu-
lência pelo Marco an-
tônio, que de forma 
grosseira garantiu que 
o carro seria entregue 
ontem. Mais uma vez, 
eles descumpriram o 
prazo, numa clara tenta-

tiva de me fazer de pa-
lhaço. agora, esse ven-
dedor até se esconde e 
evita atender as minhas 
ligações, deixando cla-
ro que mentiu somen-
te para vender o carro 
e embolsar a comissão 
dele”, afirmou o empre-
sário revoltado. 

antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

a dor de cabeça do empresá-
rio não parou aí. irritado com 
o descaso e desrespeito com 
que a itavema o está tratan-
do, luciano passou a relatar o 
caso junto a ouvidoria, atra-
vés do telefone 08007071000. 

Na última quinta-feira, o 
cliente foi atendido por um 
funcionário que se identificou 
como Gabriel, que ficou res-
ponsável pelo seu caso. 

Mas, o que poderia ser o 
começou de uma solução, se 

transformou em mais abor-
recimentos. Segundo o em-
presário, o atendente ficou de 
retornar às ligações para in-
formar sobre uma possível so-
lução do problema, mas até o 
fechamento desta reportagem, 

ele não havia feito contato, e 
quando o fez antes da data de 
ontem, mostrou-se incompe-
tente para resolver a questão. 
o empresário chegou a anotar 
os números do protocolo para 
juntar aos outros documentos 

que serão anexados a um pro-
cesso judicial por danos mate-
riais e morais. 

o empresário também ligou 
para os gerentes Ricardo Fer-
reira e gabriela, que também 
não retornaram às ligações. 

“É descaso em cima de des-
caso. Estou cansado, revolta-
do, mas quero meu carro!.Eu 
paguei o carro à vista e nin-
guém da empresa me dá uma 
resposta”, disse o empresário, 
indignado.

“OuvidOria e nada sãO a mesma cOisa”, diz empresáriO

Belford Roxo aplica vacina 
antirrábica em heliópolis 
a Prefeitura de Belford 

Roxo realizou ontem, 
na Praça de Heliópolis, 
uma ação com diversos 
voltado à causa animal. 
Quem passou por lá pôde 
vacinar cães e gatos com 
a dose da antirrábica, 
adotar animais, realizar 
um pré-cadastro para a 
castração de animais, ter 
acesso ao Estatuto dos 
animais e ainda assistir 
ao projeto “Contos da 
Natureza”. a realização 
foi das Secretarias de 
Meio ambiente, Saúde, 
e vigilância em Saúde. 
o grande destaque foi a 
carreta itinerante “Cas-
tramóvel”, que estará 
realizando a castração 
em breve em pelo me-
nos dois bairros por mês. 
a meta inicial é que 200 
animais passem pelo pro-
cedimento mensalmente.  

 CASTRAMóVEL 
ESTARÁ NAS RuAS
o secretário de Meio 

ambiente, Flávio gon-
çalves, afirmou que em 
breve o Castramóvel es-
tará nas ruas. “Estamos 
realizando uma espécie 
de triagem de animais 
que passam pela nossa 
médica veterinária para 
um pré-operatório, onde 
acontece a primeira aná-
lise. depois, o tutor pre-
enche uma ficha com 
seus dados e do animal, 
recebe um protocolo e 
aguarda o setor entrar 
em contato para marcar a 
cirurgia. A carreta ficará 
pelo menos duas sema-
nas em cada bairro com 
uma equipe composta 
por veterinário e auxi-
liares técnicos. vamos 
tentar trazer estagiários 
e voluntários também. 

lembrando que a cidade 
de Belford Roxo é pio-
neira no projeto”, desta-
cou Flávio gonçalves. 

AçõES EM 
DIVERSoS
 PoNToS 

a Secretaria adjunta 
de vigilância em Saúde 
vem realizando ações de 
vacinação em diversos 
pontos da cidade. ao 
todo, foram cinco sába-
dos onde foram aplicadas 
a dose em 16.200 cães e 
gatos. de acordo com o 
secretário da pasta, João 
Paulo Souza, a meta para 
a ação na Praça de Heli-
ópolis foi de vacinar pelo 
menos 800 animais. “da-
qui pra frente iremos le-
var a campanha de vaci-
nação para os bairros que 
ainda não foram atendi-
dos como São vicente, 

Wona, Parque amorim e 
lote Xv”, resumiu.  “a 
parceria mostra a união 
das secretarias. Esse é 
um serviço fundamental 
e não é nada barato. o 
projeto será totalmente 
gratuito”, acrescentou 
o secretário de Saúde, 
Christian vieira, ao lado 
de sua adjunta ana Caro-
lina. 

diego Coutinho, de 31 
anos, se mudou recen-
temente para Mesquita, 
mas sua família é toda de 
Belford Roxo. Ele soube 
pela internet e por ami-
gos da ação e retornou ao 

município para vacinar 
o seu mascote lordy, de 
1 ano. “Essa foi a única 
vacina que ele não to-
mou. amei a ação e que 
venham muitas outras 
campanhas de vacinação, 
pois sempre irei trazer 
o lordy para cá”, dis-
se diego. José antônio, 
52, mora em Heliópolis 
e levou o Todynho, 13, 
também para se vacinar. 
“Soube da ação por um 
amigo e gostei muito. É 
sempre bom cuidar da 
saúde dos nossos ani-
mais. E o Castramóvel 
caiu do céu”, ressaltou. 

PRoTEToRES DE 
ANIMAIS 

a Secretaria de Meio 
ambiente já realizou o 
mapeamento dos prote-
tores municipais, através 
do registro no site. as-
sim, eles podem ficar por 
dentro de todas as ações, 
eventos e reuniões liga-
dos a causa. aconteceu 
também a 1ª Reunião Pú-
blica de Protetores, onde 
os protetores puderam se 
conhecer e também os 
projetos, além do debate 
aberto sobre o Estatuto 
dos animais.

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

A vacinação atraiu um grande número de pessoas interessadas em vacinar os animais



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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esquema suspeitO

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Ofício foi enviado pelo magistrado Rudi Baldi em 24 de setembro mandando atender pedido do MP para 
início de investigação. O PSL no RJ é comandado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente

Juiz manda PF investigar laranjas no Psl 

Prêmio Paulo Freire I
os vencedores da 1ª edi-

ção do Prêmio Paulo Freire 
foram anunciados ontem 
pela Comissão de Educa-
ção da assembléia legis-
lativa do Estado do Rio de 
Janeiro (alerj). São 72 ini-
ciativas premiadas, promo-
vidas por profissionais de 
educação.

Empresas do Rio grande do Sul participa-
vam de esquema que vendia arroz com insetos, 
larvas e fezes de rato para SP e RJ. organiza-
ção é suspeita de praticar crimes de sonegação 
fiscal, adulteração de produto alimentício e 
contra as relações de consumo. 

A confiança do industrial do RJ avançou 
em setembro e atingiu 57,7 pontos, devido à 
aprovação da reforma da Previdência na Câ-
mara dos deputados. Esse é o resultado do 
mais recente Índice de Confiança do Empre-
sário industrial Fluminense.

Mais categorias 
Ensino Médio, Pós-Mé-

dio, Técnico ou Profissio-
nalizante; do Ensino Supe-
rior; do Ensino à distância; 
de experiência pedagógica 
na área de inovação, Ci-
ência e Tecnologia; e de 
Experiência Pedagógica na 
Educação do Campo.

o deputado andré Ceciliano (PT), presidente da as-
sembleia legislativo do Estado do Rio de Janeiro (alerj), 
foi homenageado na noite da última quinta-feira pelo gru-
po de dança inclusiva Corpo em Movimento, criado pela 
Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef). 
a condecoração foi feita durante apresentação da compa-
nhia em comemoração aos 20 anos de história do grupo, 
no Teatro Municipal do Niterói, 

Ceciliano é homenageado em NiteróiNove categorias II
Os profissionais de esco-

las e universidades da rede 
pública de ensino partici-
pam em nove categorias: 
projeto político-pedagógi-
co; experiência com alunos 
do Ensino Fundamental; 
Educação Especial; Educa-
ção de Jovens e adultos.

Referência mundial IV
o prêmio é uma homena-

gem a Paulo Freire, criador 
da ‘Pedagogia da liberta-
ção’, referência mundial da 
área pedagógica e atual pa-
trono da educação brasilei-
ra. Segundo o presidente da 
Comissão, deputado Flávio 
Serafini (PSol), a premia-
ção acontece em outubro.

um levantamento fei-
to pela plataforma Fogo 
Cruzado aponta que a Re-
gião Metropolitana do Rio 
de Janeiro registrou 1819 
tiroteios em área escolar 
este ano. os dados divul-
gados pelo portal de notí-

cias g1 mostram que fo-
ram 409 registros a menos 
do que no mesmo período 
do ano passado, mas, ain-
da assim, um número alto 
de confrontos, que afetam 
o dia a dia de milhares de 
crianças.

ainda de acordo com o 
levantamento, 320 pessoas 
morreram durante esses ti-
roteios. a plataforma Fogo 
Cruzado considera como 
‘’área escolar’’ o raio de 
até 300 metros de escolas 
e creches públicas e priva-

das. o Rio é o município 
com maior número de re-
gistros de trocas de tiros: 
foram 1266. Em São gon-
çalo, na Região Metropo-
litana, foram registrados 
164 e em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, 107.

Escolas na linha de tiro

                                   divulgação 

diretO aO pOntO

divulgação/PMSJM

a falta de conscientização e 
educação estimulam a prática 
ruim. um pequeno monte de 
entulho localizado na Rua João 
Pessoa está se transformando 
em um lixão. de acordo com 
denúncia postada nas redes so-
ciais, os ‘sujões’ passam pelo 
local depositam sacolas de lixo, 
numa ação sucedida por outros 
moradores. Em poucos dias, 
poderá virar uma montanha de 
sujeira . além disso, o odor está 
atraindo ratos que saem dos 
bueiros da região. alô, Prefei-
tura de Nilópolis!!!

nos bairros

de entulho a entulho, começa lixão em Nilópolis
horahmunicipios@gmail.com

 REPRodução/FaCEBook 

Magé implanta gabinete avançado
vai ser inaugurada 

hoje em Piabetá, uma 
central de atendimento 
ao cidadão. o gabinete 
do Povo, vai funcionar 
na avenida Caioaba, ao 
lado do posto policial, 
no centro da localidade, 
com serviços das secre-
tarias de indústria e Co-
mércio, Trabalho e Ren-
da, Fazenda e Procon. 
“um equipamento como 

este traz a Prefeitura 
para mais próximo do ci-
dadão, agiliza o atendi-
mento e facilita o acesso. 
Significa uma economia 
de tempo já que o mage-
ense consegue resolver 
vários serviços em um 
mesmo lugar. o gabine-
te do povo será parecido 
com o poupa tempo”, 
explicou o prefeito Rafa-
el Tubarão.

Por determi-
nação do juiz 
Rudi Baldi lo-

ewenkron, do Tribu-
nal Regional Eleitoral 
(TRE) do Rio de Ja-
neiro, a Polícia Fede-
ral vai investigar o su-
posto uso de laranjas 
na prestação de contas 
de candidatos a depu-
tado do PSl no RJ. a 
decisão é 24 de setem-
bro e atende a pedido 
do promotor eleitoral 
Francisco Franklin 
Passos gouvêa.

de acordo com a 
decisão, os alvos da 
investigação são os 
deputados federais 
suplentes Raquel Nie-
dermeyer (Raquel 
Stasiaki), Clébio lo-
pes Pereira “Jacaré“ 
e o deputado estadual 
Marcelo Ferreira Ri-
beiro (Marcelo do Seu 
dino). o partido no RJ 
é comandado pelo se-
nador Flávio Bolsona-
ro, filho do presidente 
Jair Bolsonaro. Como 
presidente do partido, 
o senador é responsá-
vel pela distribuição 
do fundo eleitoral, 
mas não é investigado 
pela PF.

EVENTuAIS
 CRIMES 

Em sua decisão, o 
promotor escreveu no 
pedido de abertura de 
investigação, “consta-

ta-se a existência de in-
dícios de eventual prá-
tica do crime previsto 
no artigo 350 do Códi-
go Eleitoral” que trata 
de falsidade ideológica 
eleitoral e Caixa 2.

O artigo 350 trata de 
“omitir em documen-
tos público ou particu-
lar declaração que dele 
devia constar ou nele 
inserir ou fazer inserir 
declaração falsa”.

Ele pediu ainda que 
sejam colhidos depoi-
mentos dos laranjas ci-
tados na reportagem do 
Jornal Nacional, da Tv 
globo, assim como dos 
parlamentares envolvi-
dos. o juiz acatou os 
pedidos integralmente. 
o g1 apurou que a de-
legacia de defesa insti-
tucional da PF-RJ (de-
linst) será a responsável 
pelo inquérito policial 
para apurar suspeita 
de falsidade eleitoral 
e Caixa 2, crimes pre-
vistos no artigo 350 do 
Código Eleitoral.

a 204ª Promotoria 
de Justiça Eleitoral do 
Ministério Público Es-
tadual recebeu o caso 
do Ministério Público 
Federal (MPF).

No caso dos candi-
datos, a reportagem do 
Jornal Nacional mos-
trou que os serviços 
prestados em suas cam-
panhas foram pagos 
mas eles declararam em 
sua prestação de contas 
à Justiça Eleitoral que 

os serviços não foram 
remunerados, indicando 
ter ocorrido doações.

 SIMuLAção DE 
DoAçõES 

Para isso, o esquema 
teria utilizado pessoas 
como laranjas simulan-
do as doações em di-
nheiro e a prestação de 
serviços. A figura do 
doador de campanha 
é prevista em lei, des-
de que o trabalho, ou 
o serviço, empréstimo 
de carro, por exemplo, 
não envolva pagamento 
em dinheiro. o Jornal 
Nacional abordou os 
supostos doadores, des-
cobriu que, na verdade, 
eles receberam salários.

Agentes a PF assumem as investigações de irregularidades no partido 
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Frizão e Mecão decidem a série 
B1 do Estadual em Moça Bonita 
Quem vencer neste sábado leva o caneco de campeão

 igoR CRuz / FRiBuRguENSE

a c a m i n h a d a 
foi longa, in-
tensa, reple-

ta de altos e baixos, 
mas que pode ter-
minar no lugar mais 
elevado possível. a 
principal missão, a 
de conquistar o aces-
so à Seletiva da Sé-
rie a já foi concluída 
pelo Friburguense, 
mas a possibilidade 
de corar toda campa-
nha com a conquis-
ta do título da Série 
B1 empolga, não só 
a cidade serrana, a 
torcida, como tam-
bém jogadores e co-
missão técnica. Seria 
a cereja de um bolo 
que demorou três 
anos para ficar pron-
to, passou pela falta 
de receitas, descon-
fiança e o amargor 
das frustrações, até 
chegar ao ápice de 
novamente figurar 
entre os principais 
clubes de futebol do 
Rio de Janeiro.

tudO Ou nada 

No ato final do 
Tricolor da Serra na 
B1, o america é o 
desafio até o título. 
o empate em Nova 
Friburgo por 1 a 1 
na primeira partida 
deixou a decisão em 
aberto. Sem vanta-
gem para nenhum 
dos dois times, o 
Frizão precisa de 
uma vitória simples 
hoje, 12, às 15h, em 
Moça Bonita, para 
ficar com o título 
da competição. um 
novo empate leva a 
decisão para as pe-
nalidades. a vitória 
do america faz o ca-
neco ficar na capital 
ou vai para Edson 
Passos, na Baixada 
Fluminense.

CoNFIANçA E 
DETERMINAção

Capitão do Fribur-
guense no primeiro 
jogo da final, diego 
ibraim pede a manu-
tenção da postura e 
estilo de jogo para 
tentar buscar o re-

 No primeiro jogo, os dois times empataram por 1 a 1 no estádio Eduardo Guinle 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Em dia de festa, Mengão usa uniformes 
desenhados por crianças no Maracanã

Na noite da última 
quinta-feira, no Ma-
racanã, em comemo-
ração pelo dia das 
Crianças, o ‘Manto 
Sagrado’ ganhou um 
toque ainda mais es-
pecial. Em partida vá-
lida pela 24ª rodada 
do Campeonato Bra-
sileiro, que terminou 
com vitória por 3 a 1 
sobre o atlético-Mg, 
o Flamengo entrou em 
campo com uniformes 
desenhados por crian-
ças de seis instituições 
filantrópicas do Rio 
de Janeiro. 

as camisas tiveram 
a numeração e os no-
mes dos jogadores 
personalizados e, após 
o jogo, foram assina-
das por todo o elenco. 
agora, elas serão do-
adas às instituições, 
que poderão utilizá-las 
como forma de cap-
tação de recursos em 
prol de seus projetos 
e atividades. instituto 
Mundo Novo, Projeto 
gramachinhos, obra 
Social dona Meca, 
aldeias infantis SoS, 
lar luz e amor, Casa 
de apoio à Criança 
com Câncer de Santa 
Teresa participaram 
da ação, uma iniciati-
va do departamento de 
Comunicação em par-
ceria com a gerência 

de Responsabilidade 
Social do clube. 

INSTITuTo
 MuNDo NoVo

localizado na Bai-
xada Fluminense, o 
instituto Mundo Novo 
trabalha há 16 anos 
com crianças e jovens 
através de projetos de 
educação, cultura e ca-
pacitação profissional. 
o iMN atua também 
com as famílias, ofe-
recendo cursos para 
qualificação e geração 
de renda, visando o al-
cance da autonomia e 
a confiança.

PRojETo 
GRAMAChI-

NhoS
o Projeto gramachi-

nhos atua na área de 
erradicação da fome, 
na educação infantil 
e na assistência psi-
cológica e material às 
famílias de catadores 
e residentes do ater-
ro sanitário de Jardim 
gramacho e seus arre-
dores. através de doa-
ções e voluntariado, o 
projeto distribui ces-
tas básicas a famílias 
em situação de vulne-
rabilidade social.

obRA SoCIAL 
DoNA MECA

instituição de caráter 

alEXaNdRE vidal / CRF

sultado positivo. o 
jogador comentou 
ainda sobre a res-
ponsabilidade de 
carregar a braçadei-
ra nas ausências de 
Bidu e Jorge luiz.

“a gente precisa 
jogar do mesmo jei-
to que temos joga-
do. Sabemos que lá 
o campo é bom e o 
jogo vai ser aberto. 
Está tudo em aber-

to e, por isso, temos 
que manter o que 
estamos fazendo. 
Me senti bem com 
a faixa, e fica mais 
fácil quando o gru-
po passa confian-

ça pra gente. Todos 
são líderes, um aju-
da ao outro e assim 
a gente vai cons-
truindo os nossos 
objetivos”, afirmou 
o jogador.

filantrópico, que aten-
de gratuitamente mais 
de 250 crianças com 
deficiência, oferecen-
do fisioterapia, terapia 
ocupacional, hidrote-
rapia, fonoaudiologia, 
psicologia, psicomo-
tricidade e atividades 
esportivas e culturais, 
de forma a garantir 
os direitos básicos à 
saúde e à alimentação 
das crianças. a oSdM 
também trabalha com 
as famílias, através de 
orientações, palestras, 
acompanhamento psi-
cológico e tratamen-
tos alternativos como 
shiatsu, acupuntura e 
orientações sobre di-
reitos sociais e bene-
fícios.

ALDEIAS 
INFANTIS SoS

organização huma-
nitária global de pro-
moção ao desenvol-
vimento social, que 
trabalha desde 1949 
na defesa, garantia e 
promoção dos direi-
tos de crianças, ado-
lescentes e jovens. No 
Brasil está presente 
em 10 estados e no 
dF, onde atua com ati-
vidades que geram im-
pactos positivos para 
mais de 11 mil pessoas 
por meio de projetos 
de educação, esporte, 

lazer, geração de ren-
da e empregabilidade, 
com foco na quebra 
do ciclo da pobreza, e 
violência.

LAR Luz E 
AMoR

Entidade sem fins 
lucrativos, que atua 
na área sócio-jurídica, 
amparando crianças 
com idade entre 1 e 4 
anos, das comunidades 
da zona Norte do Rio 
de Janeiro. a institui-
ção ampara crianças, 
oferecendo alimen-
tação, estímulos para 
seu desenvolvimento, 
segurança e carinho.

Casa de apoio à 
Criança com Câncer 
de Santa Teresa

Trabalhando com 
crianças pacientes de 
câncer, a organização 
oferece, gratuitamen-
te, hospedagem, ali-
mentação, transpor-
te para os hospitais, 
suporte psicossocial 
e atividades recreati-
vas aos pequenos pa-
cientes. Às famílias 
são disponibilizados 
cursos profissionali-
zantes e apoio com 
alimentação. a ins-
tituição recebe uma 
média de 80 famílias, 
ao mês, vindas de di-
versos locais do país.

 Camisas foram autografadas pelo elenco e serão 
doadas a seis instituições
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Papa e igreja não são inimigos
do governo brasileiro, diz Mourão

6

Vice-presidente está em Roma para canonização de Irmã Dulce 
PR / divulgação

   “A mensagem que quero passar é que a Amazônia brasileira é brasileira”, 
frisou o vice de bolsonaro

o papa Francisco e a 
igreja Católica não 
são inimigos do gover-

no brasileiro. A afirmação foi 
do vice-presidente, Hamilton 
Mourão, em entrevista coletiva 
ontem (11) em Roma, na itália. 
o representante do Executivo 
Federal está na cidade para a 
cerimônia de canonização da 
beata baiana irmã dulce, mar-
cada para o domingo (13).

Na cidade ocorre também o 
Sínodo da amazônia, organiza-
do pelo vaticano, com o tema 
“Novos caminhos para a igreja 
e para uma ecologia integral”. 
No evento representações di-
versas, como de indígenas e or-
ganizações da sociedade civil, 
criticaram a atuação do gover-
no brasileiro no tocante à prote-
ção do meio ambiente. 

Mourão disse que não há ten-
são entre o governo federal e a 
igreja Católica na questão am-
biental. Mourão afirmou que 
vai se reunir com secretários do 
Papa Francisco e levar as me-
didas adotadas pelo Executivo, 
defendendo a atuação da gestão 
sobre a região.

“a mensagem que quero pas-
sar é que a amazônia brasileira 
é brasileira. É responsabilidade 
nossa preservá-la e protegê-la. 

Não queremos ser colocados 
como governo da motosserra, 
exterminador de indígena, não 
respeita os direitos humanos. É 
responsabilidade do governo, e 
mais ninguém, preservar e pro-
teger a Amazônia”, afirmou.

o vice-presidente foi questio-
nado por jornalistas acerca de 
denúncias de lideranças indíge-
nas sobre a posição do governo 
de não demarcar mais terras 
para essas populações. Mourão 
respondeu reiterando argumen-
tos já apresentados pelo governo 
federal.

“o Brasil tem 14% do seu 
território de terra indígena, uma 
quantidade expressiva. o núme-
ro de indígenas não é tão grande. 
o que está demarcado tem que 
ser protegido. Temos tido difi-
culdade em razão dos incidentes 
de queimada, garimpo ilegal. 
Para depois ver se é o caso de 
novas demarcações”, assinalou.

ouTRAS AGENDAS
Mourão informou que além 

dos diálogos sobre o Sínodo e 
da cerimônia de canonização da 
irmã dulce, irá se reunir com 
empresas italianas e com repre-
sentantes do governo italiano, 
tanto com o presidente, Sérgio 
Mattarella, quanto com o pri-
meiro-ministro do país, giuse-
ppe Conte.

“Não é pura e simplesmente 
viagem para o evento religioso, 
mas ter oportunidade de dia-
logar com pessoas que podem 
auxiliar o país, investir no país e 
fazer parte do papel diplomático. 
acredito que no próximo ano, o 
presidente estará aqui na itália”, 
adiantou.

IRMã DuLCE
No domingo, Mourão parti-

cipará da cerimônia de cano-
nização da beata irmã dulce. 
No mesmo dia, a homenageada 
ganha o primeiro santuário do 
mundo dedicado a ela: a Paró-
quia e o Santuário Santa dulce 
dos Pobres, em Salvador.

além de irmã dulce, serão ca-
nonizados os seguintes beatos: 
John Henry Newman, cardeal, 
fundador do oratório de São Fi-
lipe Néri na inglaterra; giusep-
pina vannini (no século giuditta 
adelaide agata), fundadora das 
Filhas de São Camilo; Maria 
Teresa Chiramel Mankidiyan, 
fundadora da Congregação das 
irmãs da Sagrada Família e Mar-
gherita Bays, virgem, da ordem 
Terceira de São Francisco de 
assis.

a expressão “anjo bom da 
Bahia” não é à toa: irmã dul-
ce, que morreu em 1992 aos 78 
anos, dedicou a vida aos pobres, 
doentes e aos socialmente exclu-

dia das Crianças com diversas 
atividades nas escolas e creches

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

o dia das Crianças (12 
de outubro) foi comemo-
rado antecipadamente 
com muita festa e brinca-
deira em Belford Roxo. 
as 77 unidades escola-
res realizaram atividades 
com a criançada. a Cre-
che Municipal José igná-
cio gonçalves, conhecida 
como ziza, teve uma pro-
gramação extensa duran-
te toda a semana. 

Na última segunda-fei-
ra, as crianças assistiram 
teatro e fizeram pintura 
facial. Na terça, brinca-
ram em brinquedos como 
pula-pula e tobogã. Na 
quarta, assistiram a um 
filme. Já na quinta-feira, 
participaram de um cir-
cuito de brinquedos e 
pintura facial. E por fim, 
ontem teve uma festa 
com dj, pintura facial, 
recreadores e as crianças 

ganharam brinquedos, 
um saco de doces e um kit 
da Compactor. os alunos 
também comeram muitas 
guloseimas como doces, 
açaí, pipoca, batata frita, 
churros, cachorro-quente 
e muito mais.

a creche tem 224 alu-
nos de três, quatro e cin-
co anos, divididos em 
dois turnos. a diretora 
alda Bispo destacou os 
momentos de alegria dos 
alunos durante a sema-
na. “Satisfação em ver os 
rostos das crianças. Re-
cebemos ajuda de cola-
boradores e de pais para 
a festa. E as crianças se 
divertiram muito, nem 
queriam ir embora. Na 
terça, algumas saíram da 
creche dormindo de tan-
to que brincaram”, disse 
a diretora ao lado de sua 
vice verônica Brum.

Segundo a orientado-
ra pedagógica Sara Car-
valho de oliveira, que 
está há sete anos na rede, 
todo o ano as unidades 
realizam atividades para 
comemorar o dia das 
crianças, mas este ano o 
planejamento foi mais 
elaborado. “as crianças 
amaram. além da pro-
gramação fora de sala, 
também fizemos brinca-
deira pedagógicas dentro 
das salas. as atividades 
foram pensadas para de-
senvolver a sociabilidade 
e coordenação motora 
das crianças. Elas inte-
ragiram e gostaram das 
novidades que trouxemos 
como as comidas, pintu-
ras e dJ. a socialização 
delas me chamou a aten-
ção e a concentração em 
cada atividade”, explicou 
Sara.As crianças se divertiram com pintura facial e aproveitaram as guloseimas

ídos. Na década de 1940, a irmã 
não tinha para onde ir com 70 
doentes, e conseguiu abrigar as 
pessoas em um galinheiro, ao 
lado de um convento de Salva-
dor. Hoje, as obras Sociais irmã 
dulce realizam, segundo a enti-

dade filantrópica, 3 milhões de 
procedimentos ambulatoriais, 
por ano, em todo o estado da 
Bahia - e só faz atendimentos 
gratuitos, pelo SuS.

Em Salvador, a missa em 
homenagem à Santa dulce dos 

Pobres vai ser tamanho família: 
a arena Fonte Nova será o pal-
co da festividade dos baianos e 
visitantes, católicos ou não, que 
vão celebrar, em 20 de outubro, 
a canonização. (Fonte: agência 
Brasil)

desmentindO fake news

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

belfOrd rOxO

Escola de dança abre inscrições no próximo dia 14
Primeira escola de dança 

do país, fundada em 1927 e 
pertencente à Fundação Tea-
tro Municipal, a Escola Es-
tadual de dança Maria ole-
newa abre inscrições para o 
seu exame de seleção até o 
dia 31 de outubro.

uma das mais respeitadas 
instituições de dança em ní-
vel nacional, onde se forma-
ram milhares de profissio-
nais que atuam ou atuaram 
em diversas companhias 
profissionais, inclusive no 
exterior, a Maria olenewa 

também é uma das mais de-
mocráticas, pois não cobra 
mensalidade dos alunos.

Não será solicitada experi-
ência em dança das crianças 
de oito anos, que vão se sub-
meter, apenas, a uma avalia-
ção física. dos nove anos de 
idade em diante, a exigência 
de conhecimentos de balé 
é crescente, já que a Maria 
olenewa tem fama do rigor 
no ensino.

ano passado, dos 400 can-
didatos inscritos foram apro-
vados pouco mais de 60. o 

curso é profissionalizante e 
oferece diploma reconheci-
do pelo Conselho Estadual 
de Educação e válido em 
instituições estrangeiras.

Para a inscrição são ne-
cessários os seguintes do-
cumentos: certidão de nas-
cimento (xerox), atestado 
médico, atestado de escola-
ridade, comprovante de re-
sidência, pagamento da taxa 
de inscrição, no valor de R$ 
60 e duas fotos 3×4. Mais 
informações pelo telefone 
2332-9129

REPRodução

Não será solicitada experiência em dança das crianças de oito anos

teatrO municipal
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Tio matou menina enforcada
7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Paulo Evangelista disse que se irritou com Estela, de 6 anos, por ela estar 
brigando com o irmão e colocou pedaços de tijolo na boca para ela não gritar

REPRodução/REdE SoCial

a Justiça decretou 
a prisão tempo-
rária de Paulo 

Sérgio Evangelista da 
Costa, de 32 anos, que 
confessou ter matado a 
sobrinha, Estela Evan-
gelista de oliveira, de 
6 anos. o marginal foi 
localizado por policiais 
militares, na noite da 
última quinta-feira, no 
aterro do Flamengo, 
zona Sul do Rio. o ho-
mem foi levado para a 
delegacia de Homicí-
dios (dH-Capital) e con-
fessou ter assassinado a 
menina.

após ele ter confessa-
do o crime, a dH pediu 
sua prisão, que foi decre-
tada no Plantão Judiciá-
rio do Tribunal de Justiça 
do Rio, na madrugada de 
ontem. laudo prelimi-
nar do instituto Médico 
legal do Rio apontou 
enforcamento como cau-
sa da morte de Estela. 
ainda segundo o docu-
mento, não há sinais de 
violência sexual.

FICou IRRITADo 
CoM DISCuSSão 

DE IRMãoS 
Paulo, que confessou 

ter matado a sobrinha, dis-
se que enforcou a criança e 
colocou pedaços de tijolo na 
boca para que ela parasse de 
gritar, mesmo ela já estando 
morta, segundo a polícia. À 
especializada o assassino re-

latou que Estela estava bri-
gando com o irmão quando 
o tio ficou irritado com uma 
discussão. Ele estava sob 
efeito de drogas quando co-
meteu o crime. depois, ele 
a deixou deitada na cama 
para simular que estava dor-
mindo. No dia seguinte, um 
sábado, ele a colocou num 
saco para se desfazer do 

corpo.
luciana José Evangelista, 

mãe da criança, foi agredida 
e ameaçada por traficantes 
do Morro dos Prazeres du-
rante o desaparecimento 
de Estela. o motivo seria a 
‘negligência’ dela em rela-
ção a filha. O elegado Bru-
no Ciniello, da dH-Capital, 
informou que a mulher foi 

incluída no programa de 
proteção. “Todo o núcleo 
familiar, todos os que mora-
vam na casa, receberam essa 
proteção”, disse. 

PRESo PELA
 SEGuRANçA 

PRESENTE 
o assassino foi preso na 

noite da última quinta-feira, 

por agentes do programa Se-
gurança Presente no aterro 
do Flamengo, na zona Sul 
do Rio. Estela foi encon-
trada morta no Morro dos 
Prazeres dias após sair com 
Paulo Evangelista. o laudo 
preliminar aponta o estran-
gulamento da criança. o 
documento definitivo sai 
em até 30 dias.

 Esdras jamielson foi atingido por três disparos 

megaOperaçãO

 Luciana, mãe de Estela, entrou em programa de proteção a testemunha e o assassino confesso do crime

Esdras Jamielson da Silva 
foi atingido por pelo menos 
três tiros e teve a sua arma 
roubada. Cabo do Corpo de 
Bombeiros, o militar foi as-
sassinado dentro de casa em 
Belford Roxo, na noite da 
última quinta-feira. 

a vítima chegou a ser so-
corrida para o Hospital Mo-
acyr do Carmo, em duque 
de Caxias, mas não resistiu 
aos ferimentos. a divisão 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (dHBF) reali-
zou perícia no local e abriu 
um inquérito para apurar o 
crime. 

a mulher de Esdras desa-
bafou nas redes sociais so-
bre a morte do marido. “as 
noites serão mais solitárias 
e os dias serão como vento 
que passa sem deixar mar-
ca. vai ser difícil, chorarei 
as lágrimas mais profundas 
que existem em mim. vou 
pedir força pra deus, você 
deixou o melhor de você 
nessa terra: nossos filhos”, 

Cabo do Corpo de Bombeiros
 é executado em Belford Roxo 

desabafou.
Em nota, o Corpo de Bom-

beiros lamentou a morte e 
informou que a corporação 

acompanha o caso e apoia a 
família do militar que era lo-
tado no destacamento de Bel-
ford Roxo. 

Morre 2ª mulher de casa 
incendiada na Região serrada

alessandra vaz, 
que foi incendiada 
em um banheiro jun-
to com a amiga da-
niela Mousinho, pelo 
ex-namorado, identi-
ficado como Rodrigo 
Marotti, morreu on-
tem. a amiga de 47 
anos, que teve 90% 
do corpo queimado, 
não resistiu aos feri-
mentos e morreu na 
última quarta-feira. 

a Polícia Civil in-
formou que o sus-

peito colocou fogo na 
casa após uma discus-
são com alessandra. 
aos investigadores, 
o homem contou que 
tinha uma sociedade 
com a estilista e que 
ela não estava cum-
prindo a sua parte no 
acordo após o fim do 
relacionamento. 

depois de incendiar 
o imóvel, ele fugiu 
com o carro da vítima 
em direção ao distri-
to de lumiar, também 

em Nova Friburgo. 
Ele acabou se envol-
vendo em um aciden-
te e buscou ajuda em 
um posto da Polícia 
Militar. os PMs le-
varam Rodrigo para 
a delegacia. a pri-
são dele foi realiza-
da por uma ação de 
agentes do 11ºBPM 
(Nova Friburgo) e da 
delegacia de aten-
dimento à Mulher 
(deam), também na 
região. 

 Rodrigo, Alessandra Vaz e a  amiga Daniela Mousinho

REPRodução/REdE SoCial
REPRodução

Jovem leva tiro no peito em são Gonçalo 
um jovem de 18 anos 

foi baleado no peito du-
rante uma troca de tiros, 
ontem, no bairro Jardim 
Catarina, em São gon-
çalo, Região Metropoli-
tana do RJ. o comando 
do 7º BPM (São gon-
çalo) informou que os 
PMs têm feito incursões 
diárias no bairro para 

remover barricadas. En-
tretanto, as equipes não 
estavam atuando no lo-
cal em que a vítima foi 
baleada.

Moradores contaram 
que João Pedro Carvalho 
e Silva estava capinando 
o terreno de casa, na Rua 
itororo, esquina com 
Rua Turmalina, quando 

ouviu o barulho de ti-
ros e chegou ao portão 
para olhar o que aconte-
cia. Neste momento, foi 
atingido por uma bala. 
levado para o Hospital 
Estadual alberto Torres, 
no Colubandê, ele apre-
senta estado de saúde 
estável, de acordo com a 
direção do hospital. 

autor de tentativa de homicídio é preso na Baixada
agentes da 

54ªDP (Belford 
Roxo) realiza-
ram ontem em 
Belford Roxo, o 
cumprimento de 
mandado de pri-
são temporária 
de lucas Pinto 
Morestrello,  in-
tegrante de uma 
milícia do bairro 

de Nova aurora, 
no Município de 
Belford Roxo, 
pelo crime de 
homicídio tenta-
do. 

de acordo com 
as investigações, 
lucas e seu com-
parsa foram até 
um ponto de mo-
totáxi,  onde a ví-

t ima trabalhava, 
e realizaram di-
versos disparos 
de arma de fogo 
contra a mesma. 
o mandado de 
prisão foi  expe-
dido pelo plan-
tão judiciário e 
homem já está 
a disposição da 
justiça.
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Novo comando na pasta da agricultura 

O procedimento deve ser feito por todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, incluindo cargos 
comissionados, contratos temporários, funcionários de empresas, de autarquias e órgãos da administração indireta

 o procedimento é uma medida do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rj

divulgação/govERNo do ESTado 

Estado inicia recenseamento 
para os nascidos em outubro
sECRETaRIa dE CoMuNICação 

soCIal das PREFEITuRas 
do RIo dE JaNEIRo 

o governo do 
Estado do Rio 
de Janeiro ini-

ciou ontem o recensea-
mento obrigatório para 
os servidores ativos, 
aposentados e pensio-
nistas nascidos em ou-
tubro, que terão até o 
dia 25 deste mês para 
realizar o procedimen-
to em uma agência do 
Bradesco. 

o recenseamento 
deve ser feito por to-
dos os servidores ati-
vos, inativos e pen-
sionistas, incluindo 
cargos comissionados, 
contratos temporários, 
funcionários de em-
presas, de autarquias 
e órgãos da adminis-
tração indireta, e pode 
ser realizado em qual-
quer agência Bradesco 
do país, sempre nos 
dias úteis de 11 a 25 
do mês de aniversá-
rio. o procedimento é 
uma medida do Plano 
de Recuperação Fiscal 
do Estado do Rio e tem 
como objetivo promo-
ver a melhoria da base 
de dados da folha de 
pagamento do funcio-
nalismo.

a atualização cadas-
tral obrigatória é des-
tinada aos servidores 
do Poder Executivo e 
abrangerá os órgãos 
que fazem parte da fo-
lha de pagamento do 
Sistema integrado de 
gestão de Recursos 
Humanos (SigRH-RJ).

RECENSEAMENTo 
NAS AGêNCIAS bRA-

DESCo DE ToDo PAíS
a prestação do ser-

viço é realizada pelo 
Banco Bradesco, em 
consonância com o 

governo do Estado e 
de acordo com o edital 
de licitação, o decreto 
46.481/18 e a Resolu-
ção Conjunta nº 55/18. 
a atualização cadastral 
pode ser feita em qual-
quer agência do Banco 
Bradesco no país. To-
dos os postos de aten-
dimento do Bradesco 
localizados em órgãos 
públicos do governo do 
Estado, além de todas as 
agências da Capital e do 
grande Rio, oferecerão 
atendimento em horário 
estendido, das 9h às 17h, 
nos dias úteis de 11 a 25 
de cada mês. demais ci-
dades também terão ex-
pediente ampliado em 
algumas unidades. ao 
todo, 330 agências terão 
horário especial. Mais 
de 3 mil funcionários do 
Bradesco participaram 
de treinamento especial.

RESoLução
 CoNjuNTA TRAz 

oS PRoCEDIMENToS 
CASo A CASo

a Resolução Conjunta 
Nº 55/18 apresenta a lis-
ta de todos os documen-
tos exigidos para os ser-
vidores ativos, inativos e 
pensionistas e, também, 
para os estrangeiros e 

representantes legais. a 
resolução também trata 
em detalhes os procedi-
mentos que deverão ser 
adotados pelos agentes 
públicos, beneficiários 
de pensão especial, pen-
sionistas previdenciários 
e aposentados que não 
se encontrarem em terri-
tório nacional. Também 
são tratados os casos 
de agentes e pensionis-
tas impossibilitados de 
locomoção ou de com-
parecimento ao recen-
seamento, além dos que 
estiverem de licença ou 
qualquer outro tipo de 
afastamento.

DoCuMENTAção 
NECESSÁRIA:

No recenseamento 
obrigatório, os servi-
dores ativos, inativos 
e pensionistas devem 
apresentar os seguintes 
documentos listados – 
originais ou cópias au-
tenticadas – em qualquer 
agência do Bradesco no 
país:

- Registro geral / Rg 
(ou documento de iden-
tificação oficial com 
foto, inclusive digital, 
contendo a informação);

- Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), ou docu-

mento de identificação 
oficial com foto conten-
do a informação;

- Comprovante de resi-
dência em nome próprio 
recente nos três últimos 
meses (Ex.: contas de 
luz, água, telefone, etc) 
ou, na ausência deste, 
declaração de residência 
conforme anexo da re-
solução, preenchida an-
tecipadamente ao ato do 
recenseamento;

- PiS/PaSEP (NiS) ou 
documento contendo a 
informação;

- Título de Eleitor ou e-
-Título ou Comprovante 
de votação de 2018 ou 
Comprovante de quita-
ção eleitoral;

- Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, 
obrigatória para os em-
pregados públicos.

intertítulo - Servidores 
aposentados (original ou 
cópia autenticada):

- Registro geral / Rg 
(ou documento de iden-
tificação oficial com 
foto, inclusive digital, 
contendo a informação);

- Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), ou docu-
mento de identificação 
oficial com foto conten-
do a informação;

- Comprovante de resi-
dência em nome próprio 
recente nos três últimos 
meses (Ex.: contas de 
luz, água, telefone, etc) 
ou, na ausência deste, 
declaração de residência 
conforme anexo da re-
solução, preenchida an-
tecipadamente ao ato do 
recenseamento;

- PiS/PaSEP (NiS) ou 
documento contendo a 
informação;

- Título de Eleitor ou e-
-Título ou Comprovante 
de votação de 2018 ou 
Comprovante de quita-
ção eleitoral.

Pensionistas (original 
ou cópia autenticada):

 - Registro geral / Rg 
(ou documento de iden-
tificação oficial com 
foto, inclusive digital, 
contendo a informação);

- Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), ou docu-
mento de identificação 
oficial com foto conten-
do a informação;

- Comprovante de resi-
dência em nome próprio 
recente nos três últimos 
meses (Ex.: contas de 
luz, água, telefone, etc) 
ou, na ausência deste, 
declaração de residên-
cia conforme anexo da 

resolução, preenchida 
antecipadamente ao ato 
do recenseamento. os 
adolescentes que não 
possuírem comprovan-
te de residência em seu 
nome deverão apresentar 
declaração assinada pelo 
titular do endereço onde 
residem;

- Título de Eleitor ou e-
-Título ou Comprovante 
de votação de 2018 ou 
Comprovante de quita-
ção eleitoral;

- Certidão de Nasci-
mento para os menores 
que não possuírem Rg 
ou documento oficial 
equivalente.

os documentos que 
devem ser apresentados 
pelos demais casos, es-
tão especificados na Re-
solução nº 55/18. Os ser-
vidores ativos, inativos 
e pensionistas que opta-
ram pela portabilidade 
bancária devem com-
parecer às agências do 
Bradesco. informações 
completas estão disponí-
veis nos sites da Secreta-
ria de Estado de Fazenda 
(www.fazenda.rj.gov.
br), do Rioprevidência 
(www.rioprevidencia.
rj.gov.br) e no Portal do 
Servidor (www.servidor.
rj.gov.br).

Primeiro ministro recebe Nobel da Paz
ETIóPIA - a acade-
mia Sueca concedeu ao 
primeiro-ministro da Eti-
ópia, abiy ahmed ali, de 
43 anos, o Prêmio Nobel 
da Paz pelos seus esforços 
para alcançar a paz na Eri-
treia. o anúncio foi feito 
ontem em oslo, na Norue-
ga.
“o primeiro-ministro 
da Etiópia, abiy ahmed 
(foto), foi este ano galar-
doado com o Prêmio Nobel 
da Paz pelos esforços para 
alcançar a paz e a coope-
ração internacional e, em 
particular, pela sua inicia-
tiva decisiva para resolver 
o conflito fronteiriço com a 
vizinha Eritreia”, afirmou 
o Comitê, em nota.

a Etiópia e a Eritreia são 
inimigos de longa data, 
tendo travado uma guerra 
na fronteira entre 1998 e 

2000 e restaurado as rela-
ções apenas em julho de 
2018, após décadas de hos-
tilidade.

 REuTERS/TikSa NEgERi/diREiToS RESERvadoS

mundO

o governador 
Wilson Witzel 
empossou, na úl-
tima quinta-feira, 
no Palácio gua-
nabara, Marcelo 
Queiroz como o 
novo secretário 
de agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e abastecimento 
do Rio de Janeiro. 
a pasta tem como 
missão potencia-
lizar o projeto de 
desenvolvimento 
rural sustentável 
do Rio de Janei-
ro. Para o go-
verno do Estado, 
um dos principais 
atores do fomen-

to do campo é o 
médio e pequeno 
produtor rural.
“o Brasil é um 

país que tem um 
potencial enorme 
para o agronegó-
cio e o Rio de Ja-
neiro não pode fi-
car atrás. Somos 
um estado produ-
tor de petróleo, 
será a capital da 
energia, com um 
poder de atração 
de usinas termelé-
tricas que utiliza-
rão o gás natural 
e isso, certamente, 
vai gerar energia 
barata. isso chega-
rá ao campo. En-

quanto isso, preci-
samos desenvolver 
o agronegócio, 
além de fortalecer 
o médio e peque-
no produtor rural 
e ainda fazer com 
que a Emater, jun-
to com a Pesagro e 
as universidades, 
sigam realizando 
um trabalho para 
melhorar a quali-
dade da produção 
fluminense. Nos-
sa produção pre-
cisa ser adquirida 
dentro do estado 
e, assim, fortale-
cer nosso comér-
cio interno”, disse 
Witzel.



Um contato com novas 
pessoas o leva a interagir 
com novas ideias e 
pensamentos sobre as 
coisas simples da vida. 
Um novo amor ou um 

novo olhar para a vida lhe dá um 
cutucão para mudar e criar novos 
movimentos. As relações próximas são 
renovadas.

O céu aponta decisões 
importantes e o deixa na 
linha frente para decidir. 
As definições estendem-
se ao setor financeiro. 
É momento de inovar e 

avaliar de que forma é possível manter 
elos comerciais e afetivos. Tenha 
atenção com brigas e com a ansiedade.

Áries

Tenha atenção com 
a ansiedade diante 
de decisões que você 
precisa tomar e que 
abalam a saúde. 
Busque compreender 

as mudanças e aceite o fato de que a 
maioria das situações não estão sob o 
seu controle. É um dia de imprevistos, 
então é preciso dar atenção a brigas e 
discussões.

Touro

Os projetos passam 
por mudanças 
significativas, então 
existem situações e 
pessoas que podem se 
afastar ou ser cortadas. 

O mesmo pode ser direcionado a 
amizades. É importante analisar o 
modo como você vem lidando com 
experiências afetivas. A rotina passa 
por uma renovação.

Gêmeos

A vida lhe oferta 
decisões importantes 
que tocam os afetos 
e que colocam o 
seu valor à prova. É 
momento de olhar 

mais para as suas necessidades e 
entender de que forma você deseja 
renovar os afetos e criar novos laços 
neste novo ciclo.

Câncer

Leão

É importante expressar 

o que deseja para lidar 

com o autovalor. Os 

assuntos financeiros 

são mov’imentados e 

renovados; isso pode 

acontecer por causa de convites e 

de novas propostas de trabalho. A 

experiência estende-se a pessoas do seu 

convívio.

Virgem

Existem novas 

propostas e ideias 

que tocam o cônjuge 

em relação a você. A 

experiência pode ser 

direcionada a sócios e a parceiros. A 

troca pede de todos autovalor e novas 

formas para lidar com investimentos. 

Tenha atenção com imprevistos e com 

conflitos. O seu desejo é seguir com os 

planos e inovar.

Libra

Há mudanças 

consideráveis no 

trabalho, e isso pode 

acontecer por causa 

de novas propostas 

ou de cortes. A vida pede de você 

flexibilidade para interagir com 

colegas de trabalho e funcionários. A 

experiência pede autovalor e uma nova 

atuação administrativa.

Escorpião

É importante analisar as 

experiências destinadas a 

filhos. O cenário aponta 

mudanças e situações 

que fogem do seu 

controle. Outra situação 

envolve os afetos, principalmente 

aqueles destinados aos amigos, mas 

também relacionados ao campo 

amoroso. A autoestima passa por 

renovações.

Sagitário

A vida pede de você 

novas posturas para 

interagir com assuntos 

familiares, além de 

entendimento sobre 

como as mudanças afetam os planos 

futuros. É momento de permitir a 

entrada de novas pessoas e novos 

amigos. As resistências causarão cortes 

e rompimentos.

Capricórnio

Há mudanças na 

forma de pensar 

e de metabolizar 

ideias. Essas ideias 

geram provocações 

interessantes para o 

seu desenvolvimento, além de afastar 

algumas pessoas do seu convívio de 

forma natural e necessária. É preciso 

encontrar o seu valor no mundo.

Aquário

Busque entender 

as mudanças pelas 

quais você vem 

passando na forma de 

interagir com planos 

comerciais, dinheiro compartilhado 

e investimentos. É um dia para lidar 

com imprevistos financeiros ou para 

mudar a sua forma de atuar com os 

recursos.

Peixes

aToS oFiciaiSsábado, 12 dE outubro dE 2019

Ajude-nos a manter 

a cidade limpa.

 Não jogue lixo nas ruas!
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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 

11 DE OuTuBRO DE 2019. PuBLICADO EM 12/10/2019 – CÓD-PMBR 190.

DECRETO N° 4.769, DE 11 DE OuTuBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 505.000,00 (Quinhen-
tos e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

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

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 505.000,00 (Quinhentos e 
cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTA-
ÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 200.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 00 305.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 99 400.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 00 20.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.30.00 00 10.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.92.00 00 30.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 00 10.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.30.00 00 10.000,00

SEMuS CMS 08.02.10.122.001.2.068 3.3.90.30.00 00 10.000,00

SEMuS CMS 08.02.10.122.001.2.068 3.3.90.33.00 00 15.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

DECRETO N° 4.770, DE 11 DE OuTuBRO DE 2019 
“Dispõe sobre Ponto Facultativo Escolar que menciona, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais, 
Considerando que, nos programas nacionais de Educação em seu calendário oficial, 
ficou estabelecido o que aqui restará decretado, e ainda

Considerando que, a interrupção da aula no dia mencionado, não trará perda do 
ensino e, tampouco, perca dos dias do calendário oficial escolar letivo do município,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica Decretado Ponto Facultativo Escolar, para as escolas da Rede Pública 
de ensino no Município de Belford Roxo, no dia 14 de outubro de 2019 (segunda-
-feira).
Art. 2º. Funcionarão normalmente os serviços administrativos da Secretaria Munici-
pal de Educação. 
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº4519/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTuBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária 
Municipal de Saúde.

LuCAS MESSIAS DE MORAES
BRuNO AMARANTE ALVES
JERONIMO SILVA
JONES MARCIANO DOS SANTOS 
ROSENIR CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Amuletos
Amuletos são USAdOS desde a Antiguidade para tra-
zer BENEFíCIOS ou proteção contra o mal. Um dos 
mais conhecidos é o TREVO de quatro folhas. Como, 
em geral, o trevo tem três folhas, encontrar um de 
QUATRO é muito raro, e, por isso, ele é símbolo de 
SORTE, alegria e FORTUNA. Um amuleto com 
a Lua CRESCENTE é sinal de renovação, fe-
licidade, MATERNIdAdE, sorte no amor e 
continuidade. Um TALISMÃ representando 
uma CHAVE indica portas que se abrem 
e fecham. É SíMBOLO de inteligência e 
do encontro dos caminhos para o FUTU-
RO. Os antigos acreditavam que no CORA-
ÇÃO estava a morada da ALMA e o seu uso 
como AMULETO impedia que ela fosse 
roubada. Hoje, tem o sentido de atrair o 
AMOR, a força espiritual e a felicidade.
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE CoM açaí

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

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

FIlÉ dE MERluZa CoM 
BaTaTa ao FoRNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

PICadINho dE aVEsTRuZ

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

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

JaCaRÉ À Moda RIo 
NEGRo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

LYVIA AZEVEDO DA CRuZ BORGES
VICTOR EDuARDO DE OLIVEIRA
LuCAS FERNANDES DE CARVALhO
LEONARDO MESSIAS DE MORAES
MARCOS VINICIuS DE SOuZA CARNEIRO

PORTARIA Nº4520/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 DE OuTuBRO DE 2019, 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 Subprocura-
dor, símbolo CC-1, na Procuradoria Geral do Municí-
pio.

SALVATORE DE ASSIS GRANDE
ChARLES ALEXANDRE DE LIMA

PORTARIA Nº4521/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ARIANA SOuZA DA SILVA, para exer-
cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, 
símbolo CC-10, na Secretária Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4522/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, 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 
EXECuTIVO, símbolo CC-4, na Secretária Municipal de 
Saúde.
CARLOS CESAR GIRÃO

SAMuEL ROBERTO SOuZA DA SILVA

FLÁVIA RODRIGuES LEMOS

ERICA CuNhA BENTO

PORTARIA Nº4523/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VANIA MARIA DA SILVA, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR EXE-
CuTIVO DE ASSuNTOS ODONTOLÓGICOS, símbolo 
CC-4, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4524/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ADMINISTRADOR 
DE POLICLÍNICA, símbolo CC-5, na Secretária Munici-
pal de Saúde.

CINTIA CARDOSO DE AMORIM

FATA ChAMOuN

PORTARIA Nº4525/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
GABINETE, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de 
Saúde.

MONIQuI PEIXOTO VALENTIM

ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO GONÇALVES 

RAFAELA DOS SANTOS SOuZA LEMOS

MARLON CARDOSO SANTOS

JOÃO PEDRO CORREIA PADRÃO

JuSSARA DOS SANTOS ALT

PORTARIA Nº4526/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
SERVIÇOS I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal 
de Saúde.

LEONARDO MESSIAS DE MORAES

LuCAS MESSIAS DE MORAES

BRuNO AMARANTE ALVES

SuELEN PATRICIA DOS SANTOS

VANESSA COuTO DA SILVA

VANESSA PASSOS RAIMuNDO

JAIANE DA COSTA ESTRELA

MARIA AMÉLIA BRÁS

MARIA ELISABETh RODRIGuES MOREIRA

LuCIANA DA SILVA BARREIRA

SELMA MARIA AVELINO DE ARAÚJO

MARIA DAS GRAÇAS ROChA BARRETO

TATIANA FAuSTINO CESARIO SANTOS

ETIENE CERQuEIRA DE ARGOLO

JABER CARVALhO DOS SANTOS

ELYETE RODRIGuES

RAYANE COSTA DO PATROCÍNIO

DANIELE ARAÚJO CARVALhAL IGARAShI

MARCELE DE OLIVEIRA ARAÚJO

BRENDA AMARAL FERNANDES

ALEXANDER CARRILhO GuEDES

CAROLINA COSTA SILVA

ThAIS CAROLINA FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS

PORTARIA Nº4527/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
SERVIÇOS II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal 
de Saúde.

ETIENE CERQuEIRA DE ARGOLO

FATIMA SENA SARMENTO

MARCIO DE OLIVEIRA FuRTADO

IVIS MARIA DE LIMA

ELIZANGELA PETROVICK ChRISTON

EDuARDO CuNhA BENTO

PORTARIA Nº4528/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, FERNANDO TOMAS SILVA, para 
exercer  o cargo em comissão de SECRETÁRIO EXE-
CuTIVO DE ATENÇÃO À SAÚDE BuCAL, símbolo CC-
2, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4529/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de SECRETÁRIO 
EXECuTIVO DE ATENÇÃO À SAÚDE BuCAL, símbolo 
CC-2, na Secretária Municipal de Saúde.

CARLOS EDuARDO GuEDES DA COSTA

ALEXANDRA MORAES RIBEIRO

DANIEL CuNhA DIAS 

LAERTE ROMuALDO SANTOS

LISLIE SChOENSTATT ABRAM OLIVEIRA GOMES MACEDO

PATRICIA NARRADAS LOBO BATISTA

PORTARIA Nº4530/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR EXE-
CuTIVO DE ASSuNTOS ODONTOLÓGICOS, símbolo 
CC-4, na Secretária Municipal de Saúde.

LAIZE IGNEZ VALENTE GONZALEZ

MARCELA DINIZ RAMOS

FÁBIO DA SILVA TEIXEIRA

LIAIRA FERNANDA FREITAS TOMAS 

JOhN WOLLENS

hARITON DE SOuZA MESQuITA

MARCuS PETER JERONIMO DA SILVA

CARLA GuIMARÃES DE OLIVEIRA ARYDES

VÂNIA MARIA DA SILVA

LORRANE MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA

VÂNIA MARIA DA SILVA

PORTARIA Nº4531/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VAGNER GARCIA DE BRITTO, 
para exercer o cargo em comissão de ChEFE DA DI-
VISÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE 
DENTÁRIA, símbolo CC-5, na Secretária Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº4532/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOSÉ DIAS ALMEIDA, para exer-
cer o cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO DE 
ASSuNTOS ODONTOLÓGICOS, símbolo CC-6, na 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4533/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, 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 
TÉCNICO, símbolo CC-6, na Secretária Municipal de 
Saúde.

JANAINA RAMOS DE ASSIS

JANAIRA ALVES RIBEIRO

KATIA MARIA DE JESuS

PORTARIA Nº4534/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.

Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
GABINETE, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de 
Saúde.

ROSENALDO DA SILVA FERREIRA

ADRIANA SILVEIRA DA COSTA

LuCIANA RIBEIRO DOS SANTOS

MARLuCE RIBEIRO MONTEIRO DOS SANTOS

CRISTINA CAMILLO DA SILVA GOuVEIA

WALLACE MORAIS LEMOS

JOSÉ LuIZ DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

DANILO SALVADOR DO NASCIMENTO

TATIANA DOMINGuES DA SILVA

CRISTIANE FIGuEIREDO BRANCO

MARCIA FERREIRA BARBOSA

DARCY SOARES LIMA

SERGIO RODRIGuES PEREIRA

FLÁVIA RODRIGuES NEPOMuCENO

DuLCE DE ASSIS ROChA

AZIZA ANGELA MARTINS PAuLA

ELISANGELA DE SOuZA PAZ

FABIO COSTA DuARTE

VIVIANE KIFER DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

GRASIELE DE ALMEIDA SILVA

WALTER MESSIAS FERREIRA DE PAuLA

LuIZA hELENA AuRÉLIO DIAS

VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR

LIDIANE LENZI OZIEL

TADEu DA SILVA

PORTARIA Nº4535/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ASSESSOR DE 
SERVIÇOS I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal 
de Saúde.

ANA CRISTINA DE FREITAS LIMA

BÁRBARA GONÇALVES DA SILVA

GABRIELA DOS SANTOS DE SOuZA

PORTARIA Nº4536/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCIA WOLLENS, para exercerem 
o cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMEN-
TO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BuCAL, símbo-
lo FG-1, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4537/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 4413/SEMAD/2019 
DE 04/10/2019, publicada em 05/10/2019.

PORTARIA Nº4538/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Excluir, Os nomes relacionados abaixo, da PORTARIA 
Nº 4488/SEMAD/2019, DE
04/10/2019, publicada no Jornal hora h em 05/10/2019.
JESSICA BARRETO DE BRITO
MARIÂNGELA COSTA SILVA DE MELO
ROSILÂNDIA RODRIGuES DA COSTA
JuSSARA DOS SANTOS ALT

PORTARIA Nº4539/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Excluir, SAMuEL ROBERTO SOuZA DA SILVA, da 
PORTARIA Nº 4487/SEMAD/2019, DE 04/10/2019, 
publicada no Jornal hora h em 05/10/2019.

PORTARIA Nº4540/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ThALLES LAuRINDO DE SOuZA SILVA, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da 
Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº4541/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JOSÉ VALTINEI GOMES DE MORAIS, do cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Sistemas, símbolo 
CC-5, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº4542/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de outubro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ços II, símbolo CC-11, na Casa Civil.

MARCELO DOS SANTOS MOREIRA. 
ELSON ERICK FARIAS DOS SANTOS
BRuNO GOMES
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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

ALDIR ALVES DE OLIVEIRA
RENATO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
CARLOS ROBERTO SANTOS DE SOuZA
MAX DIAS DA COSTA
JACKSON ALVES DA SILVA
IGOR GOMES 
JAILSON DA SILVA AGuIAR

PORTARIA Nº4543/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 01 de outubro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Saúde.

LuCAS MESSIAS DE MORAES
BRuNO AMARANTE ALVES
JERONIMO SILVA
JONES MARCIANO DOS SANTOS
ROSENIR CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA
LYVIA AZEVEDO DA CRuZ BORGES
VICTOR EDuARDO DE OLIVEIRA
LuCAS FERNANDES DE CARVALhO
LEONARDO MESSIAS DE MORAES
MARCOS VINICIuS DE SOuZA CARNEIRO

PORTARIA Nº4544/SEMAD/2019 DE 11 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, JOSE hERCuLANO TABOZA, do cargo em 
comissão de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da 
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de 
Recursos e Convênios.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº4491/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
ONDE SE LÊ: FuNÇÃO GRATIFICADA DE SuPERVI-
SOR, SÍMBOLO FG-1;
LEIA-SE: FuNÇÃO GRATIFICADA DE SuPERVISOR, 
SÍMBOLO FG-2.

NA PORTARIA Nº 4391/SEMAD/2019 DE 04/10/2019, 
publicado em 05/10/2019.
ONDE SE LÊ: “...PARA EXERCER O CARGO EM CO-
MISSÃO DE SECRETÁRIO EXECuTIVO DE ATEN-
ÇÃO À SAÚDE BuCAL, SÍMBOLO CC-2...”
LEIA-SE: “...PARA EXERCER O CARGO EM COMIS-
SÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CEN-
TRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, SÍMBOLO 
CC-3...”

NA PORTARIA Nº 4326/SEMAD/2019 DE 01/10/2019, 
PuBLICADO EM 02/10/2019.
ONDE SE LÊ: ASSESSOR EXECuTIVO DE ATEN-
ÇÃO VETERINÁRIA, SÍMBOLO CC-2;
LEIA-SE: SECRETÁRIO EXECuTIVO DE ATENÇÃO 
VETERINÁRIA, SÍMBOLO CC-2.

NA PORTARIA Nº4104/SEMAD/2019 DE 13/09/2019, 
publicado em 14/09/2019.
ONDE SE LÊ: LEDENILSON SANTOS DLOS SANTOS;
LEIA-SE: LEDENILSON SANTOS DOS SANTOS.

NA PORTARIA Nº4311/SEMAD/2019 DE 30/09/2019, 
publicado em 01/10/2019.
ONDE SE LÊ: RuTILAINE DA COSTA BRANCO;
LEIA-SE: RuTILAINE BRANCO RODRIGuES.

NA PORTARIA Nº4488/SEMAD/2019 DE 10/10/2019, 
publicado em 11/10/2019.
ONDE SE LÊ: MILLENA SOuZA DE OLIVEIRA;
LEIA-SE: MILENA LuCIANO DE OLIVEIRA.

NA PORTARIA Nº4499/SEMAD/2019 DE 10/10/2019, 
publicado em 11/10/2019.
ONDE SE LÊ: MARCIO DE SOuZA GONÇALVES;
LEIA-SE: MARCELO DE SOuZA GONÇALVES. 

NA PORTARIA Nº4252/SEMAD/2019 DE 27/09/2019, 
publicado em 28/09/2019.
ONDE SE LÊ: ANA PATRICIA SIQuEIRA CESAR DA 
SILVA;
LEIA-SE: ANA PATRICIA SIQuEIRA CEZAR DA SILVA.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60430

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 07/000222/2018.
CONTRATO: 017/SEMED/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RLC BARBOSA COMERCIO E SERVI-
ÇOS EIRILI.
OBJETO: AQuISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE 
ENSINO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 657.778,20 (seiscentos e 
cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e 
vinte centavos).
PRAZO: O prazo será de 06 (seis) meses, e começará 

a fluir a partir da data da emissão da Ordem de Forneci-
mento, exaurindo-se com a entrega total dos alimentos 
objeto deste CONTRATO.
PROGRAMA DE TRABALhO: 07.01.12.361.016.2.039.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
FONTE: 00 – Ordinário não vinculado.
NOTA DE EMPENhO: 1277/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 09 de setembro de 2019.

DENIS DE SOuZA MACEDO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 07/000222/2018.
CONTRATO: 016/SEMED/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SR AMORIM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS EIRILI EPP.
OBJETO: AQuISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE 
ENSINO DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 567.161,00 (quinhentos e 
sessenta e sete mil, cento e sessenta e um reais).
PRAZO: O prazo será de 06 (seis) meses, e começará 
a fluir a partir da data da emissão da Ordem de Forneci-
mento, exaurindo-se com a entrega total dos alimentos 
objeto deste CONTRATO.
PROGRAMA DE TRABALhO: 01.12.361.016.2.039.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
FONTE: 00 – Ordinário não vinculado.
NOTA DE EMPENhO: 1278/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 09 de setembro de 2019.

DENIS DE SOuZA MACEDO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO

PROCuRADORIA GERAL DO MuNICIPIO - PGM

PORTARIA N° 003/PGM/2019 DE 12 DE OuTuBRO 
DE 2019.
O Exmo. Procurador Geral do Município, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Nos termos do art. 145, Parágrafo Único da Lei Comple-
mentar Municipal nº 14/1997, prorrogar por 30 (trinta) 
dias, a partir de 10 de outubro de 2019, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Dis-
ciplinar, instaurado pela Portaria Nº 002/PGM/2019 de 
11 de setembro de 2019, atendendo a solicitação conti-
da no Ofício/Nº 1148/PGM/2019

FABRICIO MERCANDELLI RAMOS DE ALMEIDA 
Procurador Geral

Matrícula: 60/60.411

FuNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BELFORD ROXO - FuNBEL

PORTARIA Nº0062/FuNBEL/2019 DE 11 DEOuTRu-
BRO DE 2019
INSTITuI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REA-
LIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO 
DA FuNBEL E DÁ OuTRAS PROVIDÊNCIAS.

DIRETOR PRESIDENTE DA FuNDAÇÃO DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL DO MuNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a nova Comissão para desenvol-
vimento dos procedimentos licitatórios na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAIS no âmbito da Administração 
Municipal, com a seguinte composição:
Jonas Alves Francisco – Mat.: 80/43068
Milene Soares Marreiro – Mat.: 60/0487
Aline Francisco Barreira – Mat.: 80/41924
Wanderson de Moura Mapa – Mat.: 60/0500

Parágrafo Único – Esta Comissão terá como Pregoeiro 
o Jonas Alves Francisco e, em casos de ausência ou de 
impedimento, terá como Pregoeiro Substituto o servidor 
Milene Soares Marreiro.
Art. 2º - Revogar a Portaria nº 0061/FuNBEL/2019,de 
09 de outubro de 2019.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação,produzindo seus efeitos a contar da publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Rosana Francisco de Moura Correia 
Diretor Presidente/Mat.: 60/60.349 

FuNBEL/PMBR

PORTARIA Nº 226/GDP/PREVIDE/2019, DE 13 DE SE-
TEMBRO DE 2019

O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
   RESOLVE:
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a Ma-
noel de Souza, na condição de viúvo da ex-servidora 
Maria Natalia Aragão de Souza, matrícula 10/667277, 
aposentada em 19 de junho de 1998, falecida em 03 
de julho de 2019, com fundamento no art. 40, § 7º, I, da 
CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03 c/c art. 73, I, 
art.74, I, e art. 75, §3º, IV, “b”, 6 da Lei Complementar nº 
83/06, de forma vitalícia e com proventos mensais e in-
tegrais no valor de R$  2.426,53 (dois mil, quatrocentos 
e vinte e seis  reais e  cinquenta e três centavos), valor 
obtido da soma de R$ 1.673,47 (um mil, seiscentos e 
setenta e três e quarenta e sete centavos), referente 
ao vencimento base (Lei nº 723/98), mais a quantia de 
R$ 753, 06 (setecentos e cinquenta e três reais e seis 
centavos), devido por triênio, no percentual de 45% 
(quarenta e cinco por cento), com amparo no art. 67 da 
LC 14/97, conforme contido no Processo PREVIDE  n° 
00587/2019. Esta portaria entrará em vigor na data da 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 03 
de julho de 2019.

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

Republicado por ter saído com incorreção.

PORTARIA Nº248/GDP/PREVIDE/2019, DE 11 DE Ou-
TuBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
    RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 0068/GDP/PREVIDE/2018, 
publicada em 29/12/18  e que Aposentou, Voluntaria-
mente, por Idade e Tempo de Contribuição, o servidor 
WILSON CORDEIRO SILVA, matrícula nº10/018.540, 
efetivo no cargo de Gari, admitido no Município em 
29/05/00, lotado na Secretaria Municipal de Obras, com 
fundamento no art. 40, §1º, III, “a” da CF/88 e art. 63 c/c 
art. 88, Lei nº 083/06, com proventos mensais e inte-
grais da média e sem paridade, no valor de R$ 1.191,55 
(um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco 
centavos), conforme contido nos autos do processo ad-
ministrativo PMBR nº 37/0006142/2017 e PREVIDE nº 
2016/00957. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PORTARIA Nº249/GDP/ PREVIDE/2019, DE 11 DE 
OuTuBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
   RESOLVE:
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a SE-
BASTIÃO BRAZ DA SILVA e JuLLYANE OLIVEIRA DA 
SILVA, na condição, respectivamente, de viúvo e filha 
da ex-servidora ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, ma-
trícula n° 10/006.086, admitida em 02/03/95, na fun-
ção de Professora de 1ª a 4ª Série “E”,  falecida em  
07/03/19, com fundamento no art. 40, § 7º, II, da CF/88, 
com redação dada pela EC nº 41/03 c/c art. 73, II, 74, I, 
75, §3º, II, IV, b, 6 da Lei Complementar nº 083/06, com 
proventos mensais e integrais no valor de R$ 2.897,89 
(dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e 
nove centavos), à razão de 100% do valor dos proven-
tos, com divisão de 50% da importância total para cada 
um dos beneficiários, de forma vitalícia, para o viúvo  e 
até que a filha alcance a maioridade, conforme contido 
no Processo PREVIDE n° 00204/2019. Esta portaria 
entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 07 de março de 2019.

PORTARIA Nº 250/GDP/PREVIDE/2019, DE 11 DE 
OuTuBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
    
     RESOL-

VE:
Cancelar a Portaria nº 2163/GP/2018, de 18/09/18, pu-
blicada em 19/09/2019, posteriormente, retificada pela 
Portaria  nº 2221/GP/2018, publicada em 24/10/2018, 
ambas no Jornal hora h, e que APOSENTOu,  por In-
validez, o servidor Antonio Carlos da Silva Santos, ma-
trícula nº 10/021.033, efetivo no cargo de CLÍNICO GE-
RAL, admitido no Município em 21/12/2000, lotado na 
SEMuS,  com fundamento no art. 37,     §10 da CF/88, 
conforme contido nos autos do processo administrativo 
PMBR   nº 04/8420/2017 e PREVIDE nº  00324/2018. 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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jota carvalHo

jota.carvalho@yahoo.com

estadual riO

Na  última quarta-feira, 
o Nova Iguaçu ofi-
cializou a comissão 

técnica que estará à frente da 
equipe profissional no Cario-
ca de 2020. Ela será enca-
beçada pelo técnico Carlos 
vitor, que fechou a tempora-
da de 2019 com três vitórias 
em três jogos no comando da 
equipe no grupo X do Esta-
dual, conhecido como grupo 
da Morte.

Carlos vitor é integrante 
da comissão permanente de 
treinadores do Nova iguaçu 
há bastante tempo e estava no 
comando da equipe sub-15. 
Jogador do clube entre 1992 
e 1999, comandou todas as 
equipes de base e o time pro-
fissional diversas vezes, como 
na Copa Rio de 2015 e nas 
rodadas finais do Carioca de 
2019.

“agradeço a deus, ao pre-
sidente Jânio Moraes, e à di-
retoria pela confiança no meu 
trabalho. Espero aproveitar 
os excelentes profissionais 
que temos e a identidade que 
construímos com o clube e 
trabalhar bastante. acredito 
muito no trabalho. a vonta-
de de se preparar tem que ser 
maior do que a de vencer, por-
que ninguém vence se não es-
tiver preparado. agora é tra-
balhar e trabalhar”, afirmou 
Carlos vitor.

‘Cal’, como é conhecido 
dentro do clube, terá como 
auxiliar-técnico Ronaldinho, 
atual técnico do sub-16, repe-

Carlos Vitor será o técnico
do Nova Iguaçu no Cariocão

Novo comandante laranja livrou o clube do rebaixamento à Série B1 

tindo a dupla que conquistou 
três vitórias nas três partidas 
finais do Grupo da Morte, na 
edição passada e livrou o time 
de voltar à Segundona. a pre-
paração física ficará a cargo 
de Raphael Rocha, que teve 
como último clube a Portu-

guesa, e Willian Bacana segue 
na preparação dos goleiros.

“Temos total confiança na 
comissão técnica que foi 
montada. Carlos vitor é um 
profissional muito identifica-
do com o clube, já mostrou 
sua capacidade na base e 

quando esteve à frente no co-
mando da equipe principal. 
vamos disputar um campeo-
nato muito difícil, de tiro cur-
to, e acredito que temos tudo 
para fazer uma boa preparação 
e uma boa campanha”, disse o 
presidente Janio Moraes.

SELETIVA CoMEçA 
EM DEzEMbRo

o Nova iguaçu inicia sua 
preparação para o Campeona-
to Carioca no dia 4 de novem-
bro. Mais uma vez, o time dis-
putará a Seletiva do Estadual, 
a partir do dia 21 de dezembro, 

contra Macaé, Portuguesa, 
americano, Friburguense e 
america. Serão cinco rodadas 
e os dois melhores avançarão 
à fase de grupos, que terá dez 
equipes aguardando. (Fonte: 
Bernardo gleizer/assessoria 
de imprensa/NiFC)

 BERNaRdo glEizER / Nova iguaçu FC

    Raphael Rocha (preparador físico), Ronaldinho (auxiliar), Carlos Vitor (técnico) e Willian bacana (treinador de goleiros) 
formam a nova comissão técnica para 2020 


