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Sexta tem funk
do DJ Tubarão na
Lalu Lounge
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não tá fácil nem pra bandidagem!!!

Comprou uma, levou outra!
De dentro do presídio de Bangu, traficante ordena bocas de fumo a promover queima de estoque de maconha. Operação contra o tráfico no RJ colocou atrás das grades mais 24 vagabundos do tráfico de drogas.
5

se livrou da morte!

reprodução/redes sociais

Pistoleiro dá dois tiros em
filha de bicheiro carioca
Atirador seguiu Shanna Garcia, filha do contraventor Waldomiro Paes Garcia, o Maninho, e atirou.
5

ESPORTE HORA

divulgação/facebook

Seleção de Tite está
completa em Singapura
à espera dos amistosos
12

Ex-prefeito
cornão não
aceita mulher
de volta e
ainda tira onda
2

Motorista de
aplicativo
confessa ter
assassinado
jovem grávida
de 4 meses

divulgação/facebook

União de forças pela Baixada

Deputado estadual Márcio Canella, ao lado dos deputados André Ceciliano (presidente da Alerj), Rosenverg Reis
e Léo Vieira, solicitou ao secretário da Polícia Militar, coronel Figueiredo, mais policiamento para a região.
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Aquele Abraço!

Resenha Cultural

Hora

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Berçário
de Poetas

Mais uma

A poetisa, escritora e contadora de histórias infantis, Roberta Gomes, de Nova Iguaçu,
deixou no ar que mais uma
biblioteca comunitária está a caminho na cidade. “A sociedade
tem sede de aprender. Ler é o
caminho para formar cidadãos e
cidadãs nas periferias”, disse ela
à nossa Resenha Cultural.

A quinta edição do Festival de Literatura Infantil do Patronato foi palco de homenagens aos 26 autores do
livro “Berçário de Poetas”, no último
sábado, na Praça Santos Dumont,
em Nova Iguaçu. Os escritores, que

são alunos do CIEP 341 - Sebastião
Pereira Portes, em Queimados, receberam das mãos dos organizadores
do evento uma medalha que reconhece a participação no projeto “Eu
Escrevo a Baixada”. A iniciativa é

Ontem (8), o cantor e compositor Edu Dias, de São João de
Meriti, voou para Bogotá e depois Medellín, na Colômbia, para
uma série de apresentações por
lá. “Vai ser uma maratona de seis
dias, mas tenho certeza de que
vai ser lindo. Abraço!”. Vai e arrebenta, Edu! Aquele Abraço!!!

desenvolvida pela editora Litere-se
e já lançou três livros de alunos de
escolas públicas na cidade queimadense.
O livro, que faz do projeto pioneiro da editora, foi lançado no ano

passado (2018) durante a primeira
edição do sarau Poesia Passante. Durante três dias, as obras foram expostas na Feira do Patronato para mais
de mil visitantes, evento que reuniu
mais de 30 escritores da Baixada.

DJ Tubarão vai sacudir baile funk na Lalu
Uma fera do funk
que já foi DJ da
Xuxa e atualmente,
é o DJ do programa Balanço Geral,
da TV Record e
conhecido como o
DJ que é bom até
debaixo
d’água.
Ele é o DJ Tubarão (foto), presença confirmada que
promete agitar a
galera, sexta-feira
(11), na Lalu Lounge, em Nova Iguaçu, no evento ‘Meu
Lalu é Funk’.
Apesar do nome,
na balada também
vai rolar aquele pa-

Sarau da Resenha

Atendendo pedidos de leitores e agentes artísticos da
Baixada, a Resenha Cultural do
HORA H começou a produção
de um Sarau, cuja data e local,
serão confirmados e anunciados
nos próximos dias.

Reações e gratidão

Nossa Resenha agradece manifestações de apoio e gratidão
pelo espaço aberto aos artistas e
escritores. Uma das que se emocionam quando fala no assunto é
a Palhaça Beterraba, encarnada
pela atriz Juliana Lima. “Sou
grata pela primeira entrevista no
estúdio da HORA H TV”.

godinho de lei com
Gamadinho e Wesley Motta, além dos
DJs Bruninho e André Pipos agitando a
pista nos intervalos.
Mulheres têm entrada franca até às
23h30.
A Lalu Lounge
fica na Rua Arcelino Pereira Neves, n°
52, Centro - Nova
Iguaçu. Informações
e reservas: 26586009 - www.lalulounge.com.br
facebook.com/
lalulounge - instagram.com/laluloungeoficial
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Prefeito assina cheque de R$
3 milhões para o Carnaval
Divulgação

Ex-prefeito não aceita mulher de volta
O Passarinho Azul do Bico Preto, agente mais antigo da coluna,
descobriu mais ‘podres’ sobre aquele ex-prefeito que um dos assessores tomou o rabo de saia dele e depois quis entregar de volta. “O FDP
me traiu, roubou minha mulher, chupou um tempão e depois quis me
devolver o bagaço. Ele que continue chupando até não dar mais caldo”, disse o corno.

Reconhece a cornice e conta vantagem
“Fala, corno”! Ele ouviu e respondeu a um conhecido que passou
perto de onde o ex-prefeito conversava com nosso agente Passarinho.
“Aê malandro. Não nego que fui corno, mas também fiz muito homem
usar chapéu de couro. Teve até um noivo, que usou. A noivinha dele
gostava de dinheiro e coroa. Ficou comigo uma temporada”, se gabou
o galhudo.

Cornão, sim; corrupto, não!
Hoje, o cara tá com dinheiro e tira onda de suas contas terem sido
aprovadas. “Ser cornão, para mim, é lucro. Quero ver é provar que eu
‘meti a mão’. Isso vale mais do que o choque que levei quando me
contaram que viram minha ex-mulher tocando clarinete no motorista
negão dela”, lembrou o chifrudo. *É muita corneação para um SOMBRA só! (risos)

Crivella e os sambistas celebram parceria em prol do “carnaval do povo”, fora da Sapucaí

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

U

m encontro entre o prefeito do Rio, Marcelo
Crivella, o presidente
da Riotur, Marcelo Alves, o vereador Doutor Gilberto, a diretoria da Liesb e suas agremiações,
aconteceu na última sexta, no
Palácio da Cidade. Na ocasião,
foi selada a parceria da Prefeitura com a Liga que organiza o
Carnaval da Intendente Magalhães e entregue o cheque simbólico referente a subvenção de
3 milhões de reais para os desfiles de 2020.
O presidente da Liesb,
Clayton Ferreira, agradeceu

todo esforço do vereador Doutor
Gilberto, também do presidente
da Riotur e entregou ao prefeito
uma camisa da entidade.
“Em nome das escolas que desfilam na Intendente Magalhães, a
Liesb vem agradecer ao presidente da Riotur, Marcelo Alves, por
todo esse esforço para que isso se
realizasse. As escolas recebem de
coração essa ajuda vindo da Prefeitura. Todos nos sensibilizamos
com a crise, mas sabíamos que o
prefeito jamais viraria as costas
para o carnaval da Intendente Magalhães, o verdadeiro carnaval do
povo”, discursou Clayton.
Crivella fez questão de agradecer a parceria com a Liesb e suas
escolas filiadas que foram com

seus pavilhões, casais, rainhas e
enalteceu o Carnaval do Povo.
“Um apoio fundamental à Intendente Magalhães; um carnaval
que nos faz lembrar o passado,
nossos ancestrais que lutavam
para celebrar a festa com toda garra. A primeira cota, de 1 milhão,
será paga ainda neste outubro e as
outras em novembro e dezembro.
Vamos todos chegar no desfile
com tudo pronto e as agremiações
sem dívidas”, finalizou o prefeito.
Ainda este mês, as escolas intensificarão os trabalhos na construção do Carnaval 2020, que
acontece nos dia 23 de fevereiro
(Grupo de Acesso); 24 e 25 com
o Grupo Especial da Intendente
Magalhães.
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reforço na saúde

Belford Roxo faz encontro para
debater ‘Família Acolhedora’

Objetivo promover o acolhimento de crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de
origem. Evento teve o intuito de definir o fluxo de atendimento das demandas específicas deste público alvo
RAFAEL BARRETO/PMBR

Diogo Bastos destacou a importância do Programa Família Acolhedora durante o evento que contou com a participação de diversos setores do poder público
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

auditório do Ministério Público em Belford
Roxo sediou na manhã
de ontem, o encontro intersetorial para tratar do Programa
Família Acolhedora, que tem
como objetivo promover o acolhimento familiar de crianças e
adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de
origem. Através de parcerias,
palestras e debates o encontro
teve o intuito de definir o fluxo
de atendimento das demandas
específicas deste público alvo,
junto às secretarias envolvidas,
fortalecendo os vínculos das
políticas públicas do município.
O secretário adjunto de Assistência Social e Cidadania,
Diogo Bastos, destacou que em
2017 começou a conhecer o Fa-

mília Acolhedora, percebendo a
importância da iniciativa. “Esse
programa vai ao encontro com
o que está preconizado na política nacional de assistência social, onde diz que os indivíduos
precisam conviver em um seio
familiar. Ele não é um programa
de adoção, e sim um programa
aonde as famílias que se enquadrarem no perfil vão estar recebendo crianças e adolescentes
para cuidar em suas residências
com o foco e acompanhamento
do judiciário e da equipe técnica
da Assistência Social. A nossa
meta é de conseguir 15 famílias”, explicou Diogo.
Para a secretária executiva de
Assistência Social e Cidadania,
Carla Fernandes, implementar o
Programa Família Acolhedora é
um desafio. “É um serviço de
extrema importância e relevância, pois temos a missão de dar

da Associação Brasileira Terra
dos Homens, Marcy Gomes,
que é uma das pioneiras na implementação e na criação do
serviço, falou um pouco sobre
a experiência da entidade e de
como o serviço precisa funcionar para que as crianças e adolescentes possam ser atendidas
e captar famílias. “Para isso, é
muito importante que a parceria
entre o poder público e a sociedade civil seja cada vez mais
fortalecida. Então, a rede
deve funcionar, precisa estar preparada e contribuir”,
resumiu.
A mesa também foi composta pelo capitão Santos
do 39º BP, Aurilene Santos,
psicóloga e representante da
Pioneira na
Vara da Infância, Juventude
criação
e Idoso, Mauro César, deledo serviço
gado da 54ª DP, o inspetor
A psicóloga e representante Sergio Brasil, representante

uma cara um pouco mais familiarizada a essas crianças e adolescentes que hoje se encontram
institucionalizadas. Não é um
serviço simples de se executar,
por isso estamos com muita
cautela em sua implementação”, destacou Carla.
Além da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, as
parcerias para o programa engloba o Ministério Público. A
promotora Gabriela Brandt, da
1ª Promotoria da Infância e Juventude de Belford Roxo, destacou que o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) já preconiza há anos que o acolhimento
familiar tem que ser preferencial
ao acolhimento institucional.

da DEAM e a Maria de Lur- seja possível a reintegração
des, conselheira do Conse- familiar.
lho Tutelar.
Os objetivos do programa é de proteger a criança e
adolescente sob seus cuidaAcolhimento
dos possibilitando seu cresFamiliar
O serviço de Acolhimen- cimento sadio, dando-lhes
to Familiar é uma das mo- afeto e respeitando suas
dalidades de atendimento necessidades individuais;
de proteção social de alta promover a guarda famicomplexidade do Sistema liar temporária à criança e
Único de Assistência Social adolescente em situação de
(SUAS), que busca cumprir risco pessoal ou social, prioa finalidade de acolher e rizando ações para sua reinoferecer proteção integral a tegração na família de oricrianças e adolescentes de 0 gem ou, na impossibilidade
a 17 anos e 11 meses, inclu- de retorno, o encaminhasive aqueles com deficiên- mento à família substituta;
cia, quando necessitam ser oferecer atendimento partiafastados temporariamente cularizado e humanizado ao
do convívio familiar de ori- acolhido, minimizando os
gem, cujas famílias encon- danos causados pelo afastatram-se
impossibilitados mento temporário da família
de cumprir sua função de de origem; evitar o processo
cuidado e proteção, até que de institucionalização.

Família precisa obedecer critérios para aderir ao programa
Os critérios para
ser família acolhedora são: documento de identificação
com foto, de todos
os membros da família; certidão de
nascimento ou casa-

mento, de todos os
membros da família; título de eleitor
do domicílio eleitoral do município de
Belford Roxo; comprovante de residência; certidão negati-

va de antecedentes
criminais de todos
os membros da família, que sejam
maiores de idade;
comprovante de atividade remunerada,
de pelo menos um

membro da família; cartão do INSS;
atestado
médico
comprovando saúde
física e mental dos
responsáveis.
Não
há um prazo certo
para o acolhimento.

Ele sujeita-se aos
mesmo princípios do
acolhimento institucional, portanto, não
deve ser superior a
18 meses. As famílias, enquanto estiverem com a criança

ou adolescente, normalmente recebem
uma bolsa-auxílio,
que é fixada pela
Lei Municipal e cria
e regulamenta o Serviço de Acolhimento
Familiar.

Justiça manda soltar o prefeito de Japeri Deputado pede mais policiamento para a Baixada
- Reprodução

Por decisão monocrática do ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o prefeito afastado de Japeri, Carlos
Moraes Costa (foto),
ganhou a liberdade ontem. Ele foi preso no
dia 27 de julho do ano
passado sob a acusação
de associação para o
tráfico de drogas. A decisão, entretanto, não
lhe devolve a cadeira
de prefeito.
Moraes foi alvo da
Operação Sênones, realizada pelo Ministério Público do Rio de

Janeiro (MPRJ), que
resultou ainda nas prisões dos vereadores
Claudio José da Silva, o Cacau, e Wesley
George de Oliveira, o
Miga, então presidente

Reprodução/Redes sociais

da Câmara de Vereadores, que já havia sido
solto. A decisão foi tomada no Habeas Corpus
525606(2019/02316154, ajuizado no dia 14 de
agosto.

O deputado estadual Márcio Canella
(foto) (MDB) esteve
reunido ontem com
o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(ALERJ), deputado
André Ceciliano, e
deputados
Rosenverg Reis, Léo Viera
e com o secretário da
Polícia Militar do Estado do Rio Janeiro,
coronel Rogério Figueredo de Lacerda.
O objetivo do encontro foi mais para mento na Baixada
solicitar à PM o au- Fluminense e, princimento do policia- palmente, para a área

do 39º BPM (Belford
Roxo). Ficou acertado que a corporação
receberá mais policiais e novas viaturas.
As cabinas blindadas do Lote XV e de
Nova Aurora serão
reativadas e haverá
mais policiamento na
escala de RAS (Regime Adicional de Serviço) no município.
Em sua rede social,
Canella agradeceu ao
governador Wilson
Witzel pelo trabalho
e pela atenção dada
ao estado do Rio de
Janeiro.
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A Câmara Municipal de Queimados,
aprovou ontem o afastamento do prefeito Carlos de França Vilela do cargo por
180 dias. Ele é suspeito de não fazer repasses à previdência dos servidores do
município.

Uma espuma chegou até a orla em Cabo
Frio, na Região dos Lagos do Rio. Ciclistas
que estavam passando pelo local registraram o
fenômeno. O flagrante foi feito na Praia do Sudoeste, que fica na Lagoa de Araruama, perto
do aeroporto.

Dedo na ferida I

Saúde bucal I

Divulgação

Com a chegada do Dia
das Crianças, nada melhor
que tratar da saúde bucal
dos pequenos. Por isso, a
Prefeitura de Queimados,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará
amanhã a 3ª edição do projeto ‘Sorrisinho Feliz’.

A realidade amarga do
sistema carcerário é esmiúçada com profundidade no
livro ‘De quem é o comando? - O desafio de governar uma prisão no Brasil”.
O dossiê mapeia o mundo
dominado pelas facções
criminosas que comandam
presídios por todo o país.

Escancarado
Escrito por Eduardo Matos de Alencar, a obra escancara a realidade conhecida
por todos: presídios superlotados, condições de existência insalubres e desumanas
e completo abandono. E vai
além ao investigar a relação
de poder que há entre os detentos e o poder do Estado.

Ação II

Formação de PMs é pauta na Alerj

O evento aconteceu
na Clínica da Família
Pastor Júlio Alves Sena,
no Fanchem. A ação, que
começará às 10h, será
destinada a pacientes
com idade até 12 anos e
abordará a importância
da higiene e técnicas de
escovação.

A Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) coloca na pauta das discussões a
abertura de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento de policiais militares no estado. A reunião acontecerá hoje, às 10h, no Auditório Senador
Nelson Carneiro, localizado no prédio anexo ao Palácio Tiradentes.

DIRETO AO PONTO

É preciso fechar as fronteiras contra o tráfico de armas

Todo mundo sabe que traficantes de armas e drogas
utilizam as vias mais movimentadas do país para transportar as cargas ilícitas, como
a Rodovia Presidente Dutra.
Pa\ra os criminosos, o óbvio
pode levantar menos suspeitas

para a polícia. Aliado a essa
estratégia, há o sentimento
de impunidade. Mas engano
deles. As autoridades estão
alertas e de olhos bem abertos
quanto a movimentações suspeitas e o radar está ligado em
praticamente todos os pontos.

Prova disso é que no último
final de semana, a seis fuzis
foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
em uma abordagem na Dutra
(BR-116), rodovia que liga os
estados do RJ e SP.
O armamento que estava

embalado para ser entregue
em comunidades dominadas
pelo tráfico de drogas no Rio,
estava sendo transportada por
um homem quen foi preso. Foi
mais um bote contra as ações
criminosas que alimentam a
violência em todo o estado .

Cadê os recursos da Saúde
em Miracema?

Desde janeiro de
2017, primeiro mês da
gestão do prefeito Clovis Tostes, que os repasses do Fundo Nacional
de Saúde (FNS) para
Miracema, município
do interior do estado
do Rio de Janeiro, vem
aumentando. Porém, o
contribuinte interessa-

do no controle social
que lhe é garantido por
lei não consegue acompanhar os gastos, simplesmente porque os
contratos firmados com
fornecedores e prestadores de serviços não estão
disponíveis no Portal da
Transparência,
como
determina a legislação.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Ceperj realiza curso de gestão no Governo
Com o objetivo de oferecer uma capacitação que atenda a esta demanda,
a Fundação Ceperj, através da Escola de Gestão e Políticas Públicas
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

mundo digital tem
imposto
grandes mudanças
ao serviço público. Cada vez mais
é preciso articular
essas
mudanças
à uma concepção
de gestão colaborativa,
menos
verticalizada, que
incentive os profissionais a liderarem suas equipes promovendo
maior
participação e comprometimento na busca
por resultados.
Com o objetivo

de oferecer uma capacitação que atenda a esta demanda,
a Fundação Ceperj,
através da Escola
de Gestão e Políticas Públicas -EGPP
- com apoio do República.org,
dará
início, no próximo
dia 2, ao Curso Liderança e Gestão
com Pessoas no
Governo 4.0, destinado a gestores públicos que pretendem construir um
serviço público capaz de não apenas
atender bem ao cidadão, mas também
de antecipar-se a
suas necessidades.

Análise de
currículo
O Curso acontecerá nos dias 21,23,29
e 30 de outubro e 4
e 5 de novembro, no
Hotel Atlântico Business, no Centro do
Rio. As inscrições
podem ser feitas
através do site da
Fundação CEPERJ:
www.ceperj.rj.gov.
br. Os interessados
passarão por análise de currículo e os
selecionados dentro
do total de vagas
disponíveis receberão bolsa integral
oferecida pela Republica.org. no valor de R$1.750,00.

Divulgação/PMSJM

Curso vai treinar profissionais a liderar com excelência

BRASIL

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Furto de água em rua revolta moradores em Nilópolis

Reprodução/facebook

Um alerta à Cedae foi feito por
moradores da região central de
Nilópolis. De acordo com eles,
Além das perdas, principalmente
financeiras, e do risco de contaminação na rede distribuidora, o
furto de água prejudica o abastecimento de quem paga a conta
em dia. O problema acontece no
trecho da esquina das ruas França Leite com Ernesto Cardoso. A
denuncia foi postada nas redes sociais por um morador que está revoltado com a prática criminosa.
Eles fazem um apelo a empresa
para multar os responsáveis.

Petrobras retira toneladas
de resíduo oleoso de praias
BRASÍLIA - A Petrobras recolheu até a
última
segunda-feira
133 toneladas de resíduos contaminados pela
mancha de óleo de origem indeterminada que
atinge diversas praias
do Nordeste. Segundo
o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o material oleoso é petróleo
cru que, desde o dia 2 de
setembro, se espalhou
por nove estados nordes-

tinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe).
Ontem, ao participar de
uma audiência pública realizada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos
Deputados, o presidente da
Petrobras, Roberto Castello
Branco, disse que análises
laboratoriais confirmaram
que a substância não provém da produção da estatal
petrolífera. Fonte: Agência
Brasil.
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atentado à bala na zona oeste do rio

Filha de bicheiro é atacada a tiros
Pelo menos três disparos foram dados contra a jovem, que passou por cirurgia e segue internada em hospital
da Barra. Um dos projetéis ficou alojado no tórax. Atirador já estava seguindo a vítima antes de ser baleada
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Polícia Civil está investigando a tentativa de
homicídio contra a filha
do bicheiro Waldomiro Paes
Garcia, o Maninho, ocorrida na
manhã de ontem, no Recreio dos
Bandeirantes, Zona Oeste do
Rio. Shanna Harrouche Garcia
foi atingida por pelo menos dois
tiros quando estava perto de um
centro comercial na Avenida das
Américas. Ela está internada no
Hospital municipal Lourenço
Jorge, também na Barra.
Segundo as investigações,
Shanna já vinha sendo seguida
por atirador antes de ser baleada.
A delegada Adriana Belém, da
16ª DP (Barra da Tijuca), informou que o atirador estava em
um Fiat Argo branco, com placa
correspondente a outro carro.
Imagens da câmera de segurança do centro comercial, analisadas pela polícia confirmam que
o veículo da vítima estava sendo
seguido quando entrou no local.
“Agora vamos pedir as câmeras de CET Rio para sabermos

reprodução/rede social

desde que ponto ela vinha sendo
seguida”, disse Adriana Belém,
acrescentando que o caso está
sendo tratado como tentativa de
homicídio. Nenhum pertence foi
roubado. “Tudo indica que o crime foi premeditado”.
Suspeito deu
ré e fez
os disparos
Ainda segundo a delegada, o
atirador deu a ré e disparou contra a filha de Maninho, quando ela
estacionou e saiu do carro. Shanna
voltou para o veículo, um BMW
blindado, e ainda conseguiu fechar a porta, que foi atingida por
um tiro.
Pelo menos três tiros foram
disparados na ação. O carro de
Shanna tem marca de tiro na porta
da frente, ao lado volante, na porta
traseira e no capô. Há uma marca
de tiro também na parede do estacionamento. Belém informou
ainda que o atirador usava luvas.
O detalhe aparece nas imagens
de uma câmera de segurança no
momento em que o suspeito abaixa o vidro do banco do carona e
dispara.

Policiais vistoriam o carro onde Shanna Garcia estava quando foi atacada

Passou por cirurgia para religamento de artérias e colocação de placa
De acordo com
o Hospital municipal Lourenço Jorge,
Shanna foi submetida a uma cirurgia
no antebraço para

religamento de artérias e outra operação
para colocação de
uma placa ortopédica. Uma das balas
ficou alojada na re-

gião lateral do tórax,
mas o ferimento é
superficial.
O crime contra a
filha de Maninho
ocorre no momen-

to em que o Grupo
Especial de Atuação no Combate ao
Crime
Organizado
(Gaeco) do Ministério Público do Rio

(MP-RJ) reabre as
investigações sobre
assassinatos na Região Metropolitana
do Rio atribuídos à
contravenção.
Um

dos casos que é alvo
dos promotores é a
morte de Myro Garcia, irmão de Shanna, em abril do ano
passado.

PM sofre sequestro relâmpago no Rio Escutas de dentro de presídios
Um policial militar
sofreu um sequestro
relâmpago e depois foi
encontrado em uma
comunidade da Zona
Norte do Rio. Segundo
as primeiras informações, o militar estava
acompanhado da esposa e do filho quando
teve seu veículo roubado no bairro Parque

Anchieta, também na
Zona Norte do Rio.
Um parente do PM
disse que a esposa e o
filho foram libertados.
Entretanto, o policial
foi levado pelos bandidos para a comunidade Gogó da Ema, em
Guadalupe, no Subúrbio carioca. Agentes
do 41º BPM (Irajá)

realizaram buscas pela
favela e conseguiram
localizar o militar. O
carro foi encontrado na Avenida Chrisóstomo Pimentel de
Oliveira.O PM passa
bem e o caso foi registrado na 31ªDP. Até o
fechamento desta edição, ninguém havia
sido preso pelo crime.

Traficante é preso com drogas na Dutra
Um homem foi
preso em flagrante
por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito
de tráfico de drogas,
na noite da última
segunda-feira.
A prisão aconteceu durante abordagem na Rodovia
Presidente
Dutra
(BR-116), altura de
Nova Iguaçu. Na
blitz, os policiais
rodoviários federais
abordaram uma motocicleta, conduzida pelo homem de
37 anos. Durante a
fiscalização, o marginal aparentou nervosismo, o que chamou a atenção da
equipe que desconfiou de um possível

revelam ‘promoção de drogas’

Estratégias
traçadas
das cadeias do Rio de Janeiro para comparsas do
lado de fora foram reveladas em investigação que
levou à Operação Cadeia
S/A, deflagrada ontem
que resultou na prisão de
24 criminosos.
Numa das conversas,
um dos chefes de quadrilhas ordena que o tráfico
baixasse uma “promoção” de drogas. Outra
tática era roubar apenas
carros com a documen-

tação em dia - para tal,
a placa era consultada.
Agentes tentam cumprir
46 mandados de prisão
em todo o RJ.
Um dos alvos da operação é Jardel de Oliveira
Vilas Boas, que cumpre
penas de 34 anos de prisão por crimes diversos,
como latrocínio e tráfico
no Complexo Penitencuário de Gericinó, em Bangu. A Justiça informou
que foi ele quem deu os
tiros que mataram a em-

presária Maria Cristina
Bittencourt Mascarenhas,
dona do restaurante Guimas, na Gávea, em julho
de 2014.
De dentro da cela, o
traficante se preocupa
com a venda de drogas
na Favela Paula Ramos,
no Rio Comprido, Zona
Norte do Rio. E manda
fazer uma promoção para
vender mais maconha.
“Botar só de dez, mas
tipo assim, comprou uma
levou outra”

divulgação

Motorista de aplicativo é enjaulado
após confessar morte de mulher grávida
Reprodução

O suspeito no momento da abordagem na rodovia
ilícito.
Durante a revista do veículo, foram
encontrados 10 envelopes de cocaína, escondidos no capacete
do motociclista. Ele
confessou que traficava de Acari, Zona
Norte do RJ, para o
bairro da Posse, em

Nova Iguaçu, e que
comprou a droga por
R$ 200 e a venderia
por R$ 300.
O motociclista, que
já havia sido preso
pela corporação pelo
mesmo crime, em
maio de 2016, foi encaminhado para 52ª
DP (Nova Iguaçu).

Um motorista de aplicativo confessou ter matado a jovem Julia Inez
Rodrigues Soares, de 21
anos. Em depoimento
prestado na Delegacia
de Homicídios de Niterói, Região Metropolitana do Rio, Fábio Souza
da Silva declarou que a
vítima e ele tiveram um
relacionamento amoroso
e a jovem acabou engraO corpo de Julia foi achado em praia isolada
vidando.
Júlia estava grávida de
quatro meses e seu corpo gião Oceânica de Niterói. pouco frequentada. Após a
O local onde o corpo perícia, o corpo foi levado
foi encontrado na manhã
foi
encontrado é de difí- ao Instituto Médico Legal,
da última segunda-feira,
na Praia do Sossego, Re- cil acesso, já que a praia é no bairro do Barreto.
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Câmara de Queimados suspende
mandato do prefeito Carlos Vilela
Chefe do Executivo é acusado de cometer improbidade administrativa em sua gestão
o PrevQueimados (Instituto Leandro (PPS) e o vereador
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com de Previdência Municipal) Cacau Nogueira (MDB), no

N

a manhã de ontem,
terça (8), a Câmara Municipal de
Queimados suspendeu o
mandato do prefeito Carlos Vilela e abriu uma comissão processante que irá
investigar atos de improbidade administrativa, entre
eles, a renúncia de receita e
falta de repasses ao Instituto de Previdência da cidade
dentro dos prazos estabelecidos por lei. A decisão foi
aprovada com nove (9) votos favoráveis, seis (6) contrários e uma (1) abstenção.
O mandato do prefeito foi
suspenso com base no Art.
95, inciso II da Lei Orgânica Municipal que prevê
a suspensão do cargo por
conta de infrações político-administrativas. A Lei prevê ainda, que se no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará a suspensão
do Prefeito, sem prejuízo
do regular prosseguimento
do processo.
Entre as denúncias apresentadas à Câmara Municipal pelo MP, estão à falta de
repasses do executivo para

que publicou em Diário Oficial do município no último
mês, os pagamentos feitos
pela prefeitura e os atrasos.
A gestão de Carlos Vilela
também está sendo contestada pela renúncia de receita
na falta de cobranças de tributos municipais, entre elas
da empresa BETEL, no valor de cerca de R$ 2 milhões
de reais.
O presidente da Câmara
Municipal de Queimados,
Nilton Moreira (MDB),
alerta para um novo tempo
na política de Queimados.
“Com a abertura de mais
este inquérito, a Câmara de
Queimados mostra que voltou a ser uma instituição
autônoma como há muito
não se via aqui na cidade”,
observou o presidente Nilton
Moreira (MDB). A abertura
da comissão processante foi
aprovada por 9 votos favoráveis, seis contrários e uma
abstenção.

entanto, ambos votaram contra à abertura da comissão
processante e o afastamento
do prefeito do cargo. Segundo justificativas do vereador
Elerson, ele estaria satisfeito
com o parecer favorável do
Tribunal de Contas em relação as contas do prefeito.
Já Cacau Nogueira (MDB)
disse ter assinado o abaixo-assinado sem ler. Os fiscais
da fazenda de Queimados
também
encaminharam
abaixo-assinado denunciando renúncia de receita no
valor de R$ 2.000,00 (dois
milhões de reais) em favor
da empresa Betel.
Ainda segundo a denúncia
sobre o PreviQueimados,
são oito parcelas no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, que não foram pagas e que podem gerar ação
criminal contra o gestor. O
vereador disse que assinou
a lista sem saber do que se
tratava e também foi contra a abertura do inquériVereador diz que to. O MP também indicou
“assinou sem ler” que seja feita uma audiAs denúncias foram en- toria nas contas do Previcaminhadas à mesa diretora Queimados por conta de
pelos vereadores Elerson uma dívida que pode che-

‘Expo Meu Negócio’ tem oportunidades
para abrir a própria empresa ou ampliar
Divulgação

Evento acontece em outubro no Centro de Convenções Sulamérica com exposição, palestras, rodada de negócios e Youtuber Experience

Prevenção: Outubro Rosa agita
fim de semana em Mesquita
O final de semana foi bastante agitado na cidade de
Mesquita com as atividades
desenvolvidas pelas secretarias
de Assistência Social e de Saúde. A manhã do último sábado,
começou com caminhada pelo
Outubro Rosa, seguida de duas

ações sociais na Jacutinga e
Banco de Areia.
Mulheres de camiseta rosa
invadiram o centro de Mesquita
pela manhã, para conscientizar
sobre a prevenção contra o câncer de mama. Nas ações sociais
houve isenção de documentos,

vale social, oficinas, dança, auriculoterapia, zumba e serviços
de saúde.
A caminhada do Outubro
Rosa começou com a concentração na rua Hercília, às 9h30,
com centenas de mulheres, e
alguns homens. Passando pela

divulgação

Nilton Moreira: “a Câmara de Queimados mostra que voltou a ser uma instituição autônoma como há muito não se via aqui na cidade”
gar a R$ 41,383,364,77
(quarenta e um milhões,
trezentos e oitenta e três
mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e setenta e
sete centavos).

A Comissão processante foi escolhida através de sorteio entre os
16 vereadores presentes
e será composta pelo vereador Antônio Almeida

(PSDB) presidente, Júlio
do Inconfidência (PSDB)
vogal, e Adriano Moriê
(PRP), suplente. (Fonte:
Dine Estela / Assessoria
de Imprensa)

Com os empregos
formais cada dia mais
escassos, o brasileiro
está inovando na forma de trabalhar. Boa
parte da população já
pensa em empreender
e abrir seu próprio
negócio. Uma outra
parte quer mudar a
forma de comunicação com os clientes
e ampliar as vendas.
A Expo Meu Negócio
tem um leque de opções para todo tipo de
realizador. É uma feira de empreendedorismo, que vai acontecer nos dias 24 e 25
de outubro, no Centro
de Convenções Sulamérica, no Rio de Janeiro.
Seu
idealizador,
Gleidson Machado,
também iniciou um
negócio partindo do
zero. Atualmente ele
realiza grandes eventos com foco nas conexões e inovações
do mercado. A feira
conectará empreendedores,
profissio-

nais liberais e empresários a fornecedores,
prestadores de serviço, instituições de fomento e modelos de
franquias, para que
possam se tornar parceiros nesta jornada
de desenvolvimento
de negócios.
O evento conta com
uma
infraestrutura
moderna para dois
dias produtivos e confortáveis para visitantes e expositores,
com palestras, cursos, espaço café e exposição. Um espaço
para pessoas que desejam abrir ou aperfeiçoar o seu negócio
com investimentos a
partir de R$1.000,00
até R$200.000,00. As
opções de ingressos
também são bastante atraentes e podem
ser conferidas no site
www.expomeumegocio.com.br junto com
programação.
A Expo Meu Negócio ainda tem como
diferencial o Youtu-

ber Experience, para
quem deseja ser um
influenciador e não
sabe por onde começar! Conta com um
time de influenciadores preparados e uma
infraestrutura moderna com auditório e
cenários para interação e aprendizado na
prática, com a pessoa
podendo sair com
seu vídeo produzido.
Algo
fundamental
numa época em que
nem todo empreendimento tem base em
lojas físicas.
Também terá a presença do consulado
americano para que
os participantes possam tirar dúvidas
sobre
internacionalização de empresas,
além de importação
e exportação para
os Estados Unidos.
Além de e-commerce, marketing, 14 palestrantes e duas mesas redondas com os
empreendedores mais
respeitados do Brasil.

Praça João Luiz do Nascimento,
a Praça da Telemar, a mulherada
seguiu pelas ruas da cidade até
o Paço Municipal, em frente à
prefeitura. No percurso, muita
alegria, com direito a apitaço.
De acordo com a secretária de
Assistência Social, Erika Rangel, o objetivo é conscientizar
mulheres a fazer preventivos
sobre câncer de mama – doença
que atinge também 1% dos homens. “Quando detectado pre-

cocemente, a chances de cura é
de 95 por cento”, frisa Erika.
Coordenadora do Núcleo de
Educação Permanente em Saúde, Karine Alves disse que a
conscientização da população
acontecerá durante todo o mês
de outubro, através de exames
preventivos, em todas as unidades de saúde de Mesquita.
As ações sociais aconteceram, ao mesmo tempo, durante
a manhã de sábado, na escola

municipal Nino Miraldi, no
bairro da Jacutinga e na igreja
Batista do Banco de Areia. Em
todas elas houve distribuição de
isenção de taxa para solicitação
de documentos, vale social, tais
como gratuidade para pessoas
com deficiência nos transportes
coletivos, cartão de estacionamento grátis, CadÚnico, Bolsa Família, oficinas de boneca
Abayomi de tranças e cortes de
cabelo.
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Áries
É um excelente dia para
obter consciência do seu
valor e para desbloquear
entraves
emocionais
que interferem em sua
prosperidade e em seu progresso.
O céu lhe permite tomar decisões
importantes para a esfera financeira.
O seu aprendizado reside na
inovação.

Touro
É um excelente dia
para atuar com os seus
projetos. A vida pede
de você inovação na
forma

de

transmitir

carinho e afeição tanto com os
amigos quanto no relacionamento. A
autenticidade vencerá. Esteja atento
a convites.

Gêmeos
Um passo novo amplia
as
possibilidades
em
sua
atuação
profissional. É um
excelente dia para ser
reconhecido, para receber promoções
ou para fazer um movimento ousado
no trabalho. Cuide da ansiedade e das
expectativas.

Câncer

A fé é fortalecida e o
céu lhe dá condições
de inovar as atividades
que movem o lazer,
o entretenimento ou
experiências direcionadas aos filhos.
Um contato com novas informações
ou com uma pessoa em especial mexe
muito com você.

Leão
É um bom dia para
realizar
investimentos
novos para beneficiar a
carreira e a família. O
céu favorece recebimento
de dívidas, empréstimos e resoluções
para
recursos
compartilhados.
A
experiência
traz
mudanças
significativas para a família ou para o
imóvel.

Virgem
É um excelente dia
para receber convites
viáveis para o seu
desenvolvimento.
O cônjuge ou uma
pessoa
importante
para a experiência é uma pessoa
que participa ativamente de suas
mudanças e colabora com inovações
em seu ponto de vista.

Libra

É
um
excelente
dia para promover
mudanças
ousadas
no trabalho. O céu
favorece investimentos
e novas possibilidades para ampliar
os recursos materiais. Esteja atento
a convites profissionais geradores de
mudanças significativas.

Escorpião
O
campo
afetivo
é
mexido
consideravelmente
e
pede inovações. O céu
favorece o namoro,
o lazer e o desenvolvimento de
filhos. Há abertura para a entrada de
uma nova pessoa ou para inovar o
relacionamento já existente.

Sagitário
O céu traz inovações
para a família ou para
estruturar assuntos de
imóvel. As mudanças
relacionadas ao imóvel
podem tocar o local de
trabalho e a forma como você deseja
atuar daqui para frente. Além disso,
você está inserido numa fase nova.

Capricórnio
O céu aponta convites
ou uma nova forma de
atuar com os amigos e
com pessoas próximas.
Você é levado a expressar
as suas ideias de uma forma nova e
inventiva. Esteja aberto para novos
estudos, viagens e planos direcionados
ao lazer e ao entretenimento.

Aquário
O céu aponta convites
profissionais e novas
possibilidades
de
investimentos.
Os
investimentos podem
ser
direcionados
para o imóvel ou para a família. É
um excelente dia para analisar as
mudanças e o modo como você pode
atuar com os recursos.

Peixes
É um dia ótimo
para focar em seu
desenvolvimento e para
promover
mudanças
ousadas no que tange a
relações com projetos e com pessoas
de sua convivência. Uma nova ideia
gera impactos de mudanças, além de
agregar novos contatos.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma
(500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. Para maiores informações na Secretaria Municipal de Licitações, Compras e
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI- Contratos na Rua Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto
ZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCA- Real – Rio de Janeiro, das 08h às 17h ou pelo telefone
ÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS NO MUNICÍ- (0XX24) 3353-1393.
PIO DE PORTO REAL
Porto Real, 08 de outubro de 2019.
A Secretaria Municipal de Licitações, Compras e ConCarlos José da Silva
tratos, comunica que fica adiado para o dia 22 de ouSecretário
Municipal
de Licitações, Compras e Contratos
tubro de 2019 às 10 horas o pregão presencial acima
citado.
O Edital e respectiva errata estão disponíveis para se- EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO
rem retirados no portal oficial do município no endereço CONTRATO Nº 064/2018
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real.
AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO
Pregão Presencial 054/2019
Processo 2212/2019

02 – Contratado: Jojuvier locação de equipamentos
Ltda Me
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de
prazo ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II, da Lei Federal n°
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5645/2017
06 – Prazo: 12 (doze) meses com início em 18/10/2019
e com o término em 18/10/2020
07 – Valor: R$ 949.409,43 (novecentos e quarenta e
nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e três
centavos).
07 - Data da Assinatura: 17 de setembro de 2019.
Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
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Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3140/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos (bolsa
de colostomia, urostomia, placas para bolsa e adjuvantes) para
atender as necessidades do Programa de Ostomizados da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o Termo de Referência. Data de abertura: 21/10/2019 às 10:00 horas. Retirada do
Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e Contratos da
SEMUS, sito à Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, sala 310 –
Jardim Meriti – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000 das 10:00 às

17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4,
Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da
empresa interessada. Daniel da Rocha Goulart – Pregoeiro.

São João de Meriti, 07 de Outubro de 2019.
Daniel da Rocha Goulart

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Gabinete da Presidência
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 10/2019
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu,
por meio do decreto nº 11.761, antecipou o ponto facultativo do
dia 28 de outubro de 2019 (segunda-feira), em comemoração
ao Dia do Servidor Público, para 14 de outubro de 2019
(segunda-feira),
RESOLVE, no âmbito da Câmara Municipal:
1-Suspender o expediente no dia 14 de outubro de 2019
(segunda-feira), ficando os prazos que corram, se iniciem ou
se completem neste dia automaticamente prorrogados por um

dia;
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
2-Determinar que o expediente será normal no dia 28 de IGUAÇU-RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS,
outubro de 2019 (segunda-feira).
APROVOU E EU, NOS TERMOS DO § 7º, DO ARTIGO 71, DA
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Publique-se.
Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2019.
Art. 1º Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial de Nova
Iguaçu das Festividades Carnavalescas a serem realizadas, no
Felipe Rangel Garcia
mês de fevereiro ou março, de acordo com a previsão anual.
Presidente
Art. 2º As Festividades Carnavalescas terão por finalidade
incentivar a cultura tradicional, o lazer, o turismo, a geração
de emprego e renda, o fortalecimento da imagem positiva da
LEI Nº 4.864 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Baixada Fluminense, em especial da Cidade de Nova Iguaçu,
ORIUNDA DO PROJETO DE LEI Nº 065/2019
na forma do Plano Municipal de Cultura, aprovado conforme
Lei Municipal nº 4.704 de 07/03/2018.
Dispõe sobre inclusão das Festividades Carnavalescas no Ca- Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  	
lendário Oficial da nossa Cidade.
FELIPE RANGEL GARCIA
Autor: Vereador Carlos Alberto Curi Chambarelli – CARLÃO
Presidente
CHAMBARELLI
Republicado por incorreção
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atos oficiais

Costelinha
assada com
mandioca
Ingredientes
1 kg de costela suína 1 cebola picada
2 dentes de alho 1
xícara (chá) de vinho
branco 1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida • óleo
para fritar • sal a gosto • pimenta-do-reino
a gosto

Modo de preparo
Tempere as costelinhas com a cebola, o
alho, o vinho, o sal e a
pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leveà geladeira por 3 horas,
regando de vez em
quando com a marinada.
Coloque as costelinhas em uma assadeira, regue com a
marinada, cubra com
papel-alumínio e asse
em forno, preaquecido, a 220 ºC durante
40 minutos.
Retire o papel alumínio, regue as costelinhas com o molho
que se formou na
assadeira e deixe no
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca
(também conhecida
como macaxeira e
aipim) na água com
sal até ficarem macias.
Escorra bem e frite no
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

Estrogonofe
de carne
Ingredientes
500 gramas de alcatra cortada em tirinhas 1/4 xícara (chá)
de manteiga 1 unidade de cebola picada
1 colher (sobremesa)
de mostarda 1 colher
(sopa) de ketchup
(ou catchup) 1 pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de
tomate sem pele picado 1 xícara (chá)
de cogumelo variado
| variados escorridos
1 lata de creme de
leite • sal a gosto

Modo de preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte a carne e tempere com o sal.
Mexa até a carne
dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a
pimenta-do-reino e o
tomate picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e a
carne macia, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz e batata palha.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

NA PORTARIA Nº 4425/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: VANESSA CARREIA RODRIGUES,
08 DE OUTUBRO DE 2019. PUBLICADO EM 09/10/2019 – LEIA-SE: VANESSA CARRÊA RODRIGUES.
CÓD-PMBR 187.
PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO
DE 2019, publicada em 05/10/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEONDE SE LÊ: ANDRESSA SANTANA MUNIZ,
MAD
LEIA-SE: ANDRESSA SANTANA NUNES.
PORTARIA Nº4445/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRODE
2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 4368/SEMAD/2019 DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: CRISTIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO,
04/10/2019, publicada em 05/10/2019.
LEIA-SE: CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO.
PORTARIA Nº4446/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
Excluir, WELINGTON DA SILVA PINHEIRO, da PORTARIA
Nº 4276/SEMAD/2019, DE 27/09/2019, publicada no Jornal
Hora H em 28/09/2019.

PORTARIA Nº 4434/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO
DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: PATRICIA FADIM MACHADO DOS SANTOS,
LEIA-SE: PATRICIA TADIM MACHADO DOS SANTOS.

PORTARIA Nº4447/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
2019.
Secretária Municipal de Administração
Nomear, a contar de 01 de outubro de 2019, com fundamenMatrícula nº 60/60430
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELAINE DE SÁ DOS SANTOS, para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na PORTARIA N.º 411 DE 17 DE ABRIL DE 2019
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Ur- A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da
bana
Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de MuPORTARIA Nº4448/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE dança de Nome, formulada pela Servidora RENATA CRUZ
DOS SANTOS, matrícula nº 25/28.109, passando a assinar
2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto RENATA SOUZA DA CRUZ, conforme contido nos autos do
no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO processo nº. 04/1702/2019. A publicação deste ato visa cumSERGIO COSTA SOUZA, do cargo em comissão de Secre- prir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
tário Executivo, símbolo CC-2 da Secretaria Municipal de
Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios.
PORTARIA Nº4449/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO 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, ELIAS SANTOS DA MATA, para exercer o cargo em
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2 na Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e
Convênios.
PORTARIA Nº4450/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
Nomear, a contar de 01 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 Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na
Secretaria Municipal de Conservação.
RICARDO PEREIRA LEITE
IVAN SANTOS DE JESUS

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção
PORTARIA N.º 610 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008
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 MARILEIA NOBREGA SIGOLO DA SILVA, matrícula 10/17.035, ocupante do
cargo de Professora de 1ª a 4ª serie, lotado na Secretária
Municipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de
8.813(oito mil, oitocentos e treze) dias, correspondendo a
24(vinte e quatro) anos, 01(um) mês e 23(vinte e três) dias,
conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, que integram o processo
administrativo nº. 04/983/2007 A publicação deste ato visa
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4451/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto
Secretária Municipal de Administração
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes
Matrícula nº 60/60.430
relacionados abaixo, do cargo em comissão de Assessor de
Republicado por ter saído com incorreção
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA N.º 158 DE 20 DE SETEMBRO DE 2011
MARCELO GOMES BARBOSA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no
MONIQUE FERREIRA DA COSTA
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com
PORTARIA Nº4452/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de
31.10.1997.
2019.
RESOLVE:
Excluir, SANDRO NAKAMURA GOMES e QUITÉRIA JANE 			
Averbar,
em
ficha
funcional
do
servidor
LUIZ
CARLOS
ASVIVIANE DOS SANTOS, da PORTARIA Nº 4365/SESUMPÇÃO
CAVALCANTI,
matrícula
10/17.810,
ocupante
MAD/2019, DE 04/10/2019, publicada no Jornal Hora H em
do cargo de Médico Perito, lotado na Secretária Municipal
05/10/2019.
de Saúde - SEMUS. O tempo de serviço de 6.131(seis mil,
cento e trinta e um) dias, correspondendo a 16(dezesseis)
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
anos, 09(nove) meses e 21(vinte e um) dias, conforme CertiSecretária Municipal de Administração
dão de Tempo de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal
Matrícula nº 60/60.430
de Nova Iguaçu, que integram o processo administrativo nº.
04/4709/2006. A publicação deste ato visa cumprir a obrigaERRATAS:
ção de registro nos assentamentos funcionais.
NA PORTARIA Nº 4429/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: MARTA OLIVEIRA SILVA;
LEIA-SE: MARTA DE OLIVEIRA SILVA.
NA PORTARIA Nº 4432/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: BIANCA DA SILVA BATOMENI;
LEIA-SE: BIANCA DA SILVA BATOMENE.
NA PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: RAFAEL DAR SOARES CARNEIRO;
LEIA-SE: RAFAEL DARC SOARES CARNEIRO.
NA PORTARIA Nº 4421/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: BRUNO DA SILVA SILMOR;
LEIA-SE: BRUNO SIMOR SILVA.
NA PORTARIA Nº 4434/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: MONICA DE OLIVEIRA BARBOZA,
LEIA-SE: MONICA DE OLIVEIRA BARBOZA DA SILVA.
NA PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: JANDERSON DOS SANTOS SILVA,
LEIA-SE: JANDERSON DOS ANJOS SILVA.
NA PORTARIA Nº 4436/SEMAD/2019 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, publicada em 05/10/2019
ONDE SE LÊ: CLAUDIA BARROS BARBOZA,
LEIA-SE: CLAUDIA BARROS BARBOSA.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção

Merendeira, matrícula nº 10/06.494, LICENÇA PRÊMIO
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos
autos do Processo nº 04/4594/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

04/04/2010 a 03/04/2015

01/10/2019 a 31/12/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº4455/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da
Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora JUCIARA FERNANDES DE OLIVEIRA ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula
nº 10/20.161, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº
04/68532019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

03/11/2000 a 02/01/2005

07/10/2019 a 04/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº4456/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da
Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora DENISE DOS SANTOS MARCOS
ocupante do Cargo de Professor, matrícula nº 10/05.365,
LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/1290/2015.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 a 01/03/2010

01/08/2019 a 31/10/2019

02/03/2010 a 01/03/2015

01/11/2019 a 31/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº4457/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da
Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora ANA PAULA DA ROCHA PIMENTA COSTA ocupante do Cargo de Professor, matrícula
nº 10/05.535, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº
04/1810/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 a 01/03/2010

01/08/2019 a 31/10/2019

02/03/2010 a 01/03/2015

01/11/2019 a 31/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº4458/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da
Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora JOEMARY MARIA DOS SANTOS
ocupante do Cargo de Professor, matrícula nº 10/15.050,
LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3090/2004.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

20/02/2003 a 19/02/2008

01/08/2019 a 31/10/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº4459/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudança
de Nome, formulada pela Servidora DUANE DOS SANTOS
BARRETO, matrícula nº 10/43.718, passando a assinar DUANE BARRETO DE AZEVEDO, conforme contido nos autos
do processo nº. 04/5910/2019. A publicação deste ato visa
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4453/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da
Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder o servidor MARCELINO SANTOS DE ARAÚJO
ocupante do Cargo de Eletricista de Baixa Tensão matríPORTARIA Nº4460/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
cula nº 10/17.994, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo
2019.
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
04/1380/2019.
de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudança
PERÍODO AQUISITIVO
PERÍODO DA LICENÇA
de Nome, formulado pela Servidora ÉRIKA GONÇALVES
16/05/2005 a 15/05/2010
01/10/2019 a 29/12/2019
VIANA, matrícula nº 10/57.392, passando a assinar ÉRIKA
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro GONÇALVES VIANA DE JESUS, conforme contido nos aunos assentamentos funcionais.
tos do processo nº. 04/6948/2019. A publicação deste ato
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funPORTARIA Nº4454/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE cionais.
2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas PORTARIA Nº4461/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da 2019.
Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
de suas atribuições legais e com base no parecer da ProcuR E S O L V E : radoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudança
Conceder a servidora CESIE MADALENA AMELIA DE
de Nome, formulada pela Servidora ELEONORA DE OLIANDRADE VITORIA CRESCENCIO ocupante do Cargo de VEIRA ABDALA DO AMARAL, matrícula nº 10/65.647,
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Pão de Queijo da Ana
Maria Braga
Ingredientes
1 xícara (chá) de óleo/1
xícara (chá) de água/1
xícara (chá) de leite/2
colheres (sopa) de sal/1
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de queijo minas padrão ralado
no ralo fino (3 xícaras de
chá)/100g de queijo parmesão ralado no ralo fino
(1 ½ xícara de chá)
Modo de preparo

Numa panela, coloque
1 xícara (chá) de óleo,
1 xícara (chá) de água,
1 xícara (chá) de leite e
2 colheres (sopa) de sal.
Aqueça em fogo médio
até ferver.
Em uma tigela, coloque
1 kg de polvilho doce,
abra um buraco no meio
do polvilho e despeje a
mistura de leite fervente.
Com uma colher, misture rapidamente o leite
quente no polvilho até
escaldar completamente.
Vá adicionando de 3 a
4 ovos e misture. Junte
300 g de queijo minas
padrão e 100 g de queijo parmesão ralados no
ralo fino, e vá misturando
até incorporar todos os
ingredientes e a massa
ficar lisa.
Com uma colher, pegue
pequenas porções de
massa, faça bolinhas e
coloque numa assadeira.
Leve para assar em forno médio pré-aquecido
a 200° C por cerca de
30 minutos ou até dourar.
Retire do forno e sirva em
seguida.

Batata com mel e
alecrim
Ingredientes

1kg de batata asterix/1kg
de sal grosso/100g de pimenta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de
bacon fatiado/200ml de
mostarda dijon/150ml de
mel
Modo de preparo

Coloque uma panela
com água para ferver.
Quando entrar em ponto de ebulição, coloque
as batatas para cozinhar
por aproximadamente
15 minutos até que comecem a ficar macias.
Escorra e coloque-as no
forno a 160 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos, até
que estejam bem macias
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno,
espere esfriar até que
elas fiquem firmes e quebre-as com a mão de
maneira rústica do tamanho que preferir. Frite em
óleo a 180 graus até que
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o
sal grosso e a pimenta do
reino até virar pó e salpique nas batat
Para o molho, misture a
mostarda dijon com o
mel e adicione sal temperado a gosto. Para
finalizar, coloque as batatas fritas no recipiente
desejado. Por cima, coloque o molho, o bacon
frito e finalize com o alecrim.

passando a assinar ELEONORA DE OLIVEIRA ABDALA, conforme contido nos autos do conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 31/10/1997, e Artigo 64, da
processo nº. 04/6947/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,						
assentamentos funcionais.
R E S O L V E:
PORTARIA Nº4462/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e
com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudança de Nome, formulada pela Servidora CHKONCELITA SILVARES BASÍLIO, matrícula nº
60/71.100, passando a assinar CHKONCELITA SILVEIRA SILVARES, conforme contido nos
autos do processo nº. 04/6932/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de
registro nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº4463/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e
com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudança de Nome, formulada pela Servidora ROSINETE ROSA COSTA DA SILVA, matrícula nº
10/06.054, passando a assinar ROSINETE ROSA DA COSTA, conforme contido nos autos
do processo nº. 04/4404/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME

PROCESSO

MAT.

DIAS

PERÍODO

COVEIRO

30

02/10/19 a
31/10/19

10/52.994

PROFESSOR II

13

20/09/19 a
02/10/19

04/6937/2019

10/18.461

AGENTE DEFESA
CIVIL

60

29/09/19 a
27/11/19

LIDIA VIEIRA DE
MORAES AGUEIREDO

04/6918/2019

10/05.688

PROFESSOR II

08

26/09/19 a
03/10/19

ELIANE SALOMÃO

04/4404/2019

10/17.055

PROFESSOR

14

09/05/19 a
22/05/19

JAIRO FERREIRA
MARTINS

04/6933/2019

10/17.982

ROBERTA GARCIA LIMONATO
RODRIGUES

04/6936/2019

JOSÉ CARLOS
SANTOS FERREIRA

CARGO

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

PORTARIA Nº4464/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,
Secretária Municipal de Administração
em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E no Artigo nº 64 da Lei Complementar
Matrícula nº 60/60.430
nº 083/2006.
ERRATA:
R E S O L V E:
NA PORTARIA Nº 179 DE 21 DE JANEIRO DE 2019, publicada no Jornal Hora H de
CONCEDER ABONO DE FALTAS
22/01/2019, referente à Leila Soares Sampaio Barbosa.
NOME
PROCESSO
MAT.
CARGO
DIAS
PERÍODOS
Onde se lê: ......PERÍODO AQUISITIVO 22/04/2018 a 22/04/2003........
DECIO LUIZ SOAAG. DA GUARDA
04/4853/2019
10/25.518
04
Julho/2018
Leia-se: ......PERÍODO AQUISITIVO 22/04/1998 a 22/04/2003 .......
RES SOUZA
MUNICIPAL
ALINE DOS SANTOS
GOMES

04/4864/2019

10/25.789

AUXILIAR DE
ENF.

05

03/06/19 a
07/06/19

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº4465/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e
com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORARIA pelo período de 60(sessenta) dias de 23/05/2019
a 21/07/2019, formulado pela Servidora ELIANE SALOMÃO SOARES da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Professor, matrícula nº 10/17.055, conforme contido nos autos
do processo nº 04/4404/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro
nos assentamentos funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 045/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.000360/2019.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EDITORA JORNAL POPULAR EIRELI ME.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 332.606,45 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 1.04.131.005.2030, Elemento da DesPORTARIA Nº4466/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
pesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, DATA DA ASSINATURA: 04 de outubro de 2019.
em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova redação
caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.
Chefe de Gabinete do Prefeito
R E S O L V E:
Conceder a LEONIDES DA ROCHA PITA, ocupante do Cargo Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/06.131, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar
de 26/09/2019, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/3619/2019. A publicação
deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 07/000222/2018.
CONTRATO: 018/SEMED/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JOTA 3 LOJA DE CONVENIÊNCIA EIRILI - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAPORTARIA Nº4467/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
DES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em VALOR DO CONTRATO: R$ 279.547,00 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quaconformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 31/10/1997, e Artigo 64, da renta e sete reais).
Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,						
PRAZO: O prazo será de 06 (seis) meses, e começará a fluir a partir da data da emissão
da Ordem de Fornecimento, exaurindo-se com a entrega total dos alimentos objeto deste
R E S O L V E: CONTRATO.
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO: 07.01.12.361.016.2.039.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
NOME
PROCESSO
MAT.
CARGO
DIAS
PERÍODO
FONTE: 00 – Ordinário não vinculado.
NOTA DE EMPENHO: 1279/2019.
FABIO SOARES DA
21/09/19 a
04/6865/2019
10/44.829
PROFESSOR
30
SILVA
20/10/19
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07,
PATRICIA DOS REIS
2.510/09 e 4.570/18.
20/09/19 a
NOGUEIRA DA
04/6869/2019
10/52.998
PROFESSOR
30
19/10/19
DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2019.
SILVA
MARGARETH ROSE
GUTERRES CARDOSO

04/6870/2019

10/14.734

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

30

17/09/19 a
16/10/19

SOLANGE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

04/6873/2019

10/15.022

PROFESSOR II

30

19/09/19 a
18/10/19

MARIA DA PENHA
DOS SANTOS SILVA

04/6879/2019

10/14.955
e
10/05.676

PROFESSOR II

30

23/09/19 a
22/10/109

LENIZE SANTOS
ALVARENGA

04/6871/2019

10/52.729

PROFESSOR

30

19/09/19 a
18/10/19

JOSILENE RAMOS
CARVALHO

04/6876/2019

10/43.370

PROFESSOR

14

19/09/19 a
02/10/19

SHIRLEI MOTTA DA
SILVA DE SÁ

04/6875/2019

10/15.720

INSPETOR DE
DISCIPLINA

30

23/09/19 a
22/10/19

SANDRA MARIA DE
LIMA PAULA

04/6868/2019

25/62.854

MERENDEIRA

05

21/09/19 a
25/09/19

FERNANDA LISBOA
CARVALHO CAPILLUPPI

04/6809/2019

10/47.239
e
10/05.528

SUPERVISOR
ESCOLAR

09

19/09/19 a
27/09/19

CLAUDIA DA SILVA
MACHADO

04/6951/2019

25/64.357

INSPETOR DE
DISCIPLINA

15

16/09/19 a
30/09/19

ROSIMERI JACINTHO GUIMARÃES

04/6950/2019

10/05.566

PROFESSOR II

30

24/09/19 a
23/10/19

VALDECI VIANA DA
SILVA

04/6953/2019

10/18.403

GARI

30

24/09/19 a
23/10/19

MAISA JOAQUIM DA
SILVA DE FREITAS

04/6949/2019

10/05.852

PROFESSOR

30

25/09/19 a
24/10/19

MARIA CRISTINA
GALVES RAMOS

04/6954/2019

10/47.789

PROFESSOR

30

18/09/19 a
17/10/19

FERNANDA CHAGAS RODRIGUES
VITORINO

04/6942/2019

10/54.555

PROFESSOR

30

19/09/19 a
18/10/19

INGRID COSTA DA
SILVA

04/6943/2019

60/69.500

ASSESSOR DE
GABINETE

15

15/08/19 a
29/08/19

ANGELA DA SILVA
ROCHA

04/6944/2019

10/14.963
e
10/44.686

PROFESSOR

60

23/09/19 a
21/11/19

MILTON CÉSAR DE
MEDEIROS OLIVEIRA

04/6939/2019

10/17.619

MÉDICO

05

30/09/19 a
04/10/19

INÊS DE ALMEIDA
CAMBINA

04/6940/2019

60/66.909

AUXILIAR DE
SERV. GERAIS

15

15/09/19 a
29/09/19

LUIZ MEIRELES

04/6938/2019

10/18.284

ELETRICISTA DE
ALTA TENSÃO

30

19/09/19 a
18/10/19

ALESSANDRA ALMEIDA RODRIGUES

04/6941/2019

10/56.290

PROFESSOR

18

24/09/19 a
11/10/19

BARBARA CRISTINA
DA SILVA BARCELOS

04/6934/2019

10/47.834

PROFESSOR II

03

24/09/19 a
27/09/19

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcional.
PORTARIA Nº4468/SEMAD/2019 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 50.000010/2019.
CONTRATO N°: 006/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI.
OBJETO: OBRAS DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 1.725.375,88 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos).
PRAZO: 90 (noventa) dias corridos, e começará a fluir a partir do 5° (quinto) dia útil seguinte ao da emissão da OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela Secretaria Municipal
de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00.
NOTA DE EMPENHO: 1327/2019.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 01/10/2019.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO
DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 002/SEMEL/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 30 (trinta) dias e começará a fluir a partir
da assinatura do contrato.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.06.422.082.1029.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENHO: 1337/2019.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07,
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.
ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

10 ATOS OFICIAIS

quarta-feira, 09 de outubro de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
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EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000088/2017.
CONTRATO N°: 007/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: OBRAS DE REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO
À MULHER DE BELFORD ROXO – CEAMBEL, SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM DA
COSTA LIMA, 2490, SANTA AMÉLIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 122.571,90 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos).
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos, e começará a fluir a partir do 1° (primeiro) dia
útil seguinte ao da emissão da OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela Secretaria
Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 1388/2019.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 02/10/2019.

adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 491 a 494
e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral as fls. 255 á 259 e da Controladoria Geral
do Município as fls. 508 e 509. Em 04 de Outubro de 2019.
ODAIR CUNHA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Projetos, Captação de Recurso e Convênios
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Educação, Sr. Denis de Souza Macedo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Educação-CME de Belford Roxo, para participarem de Reunião Extraordinária
a ser realizada no dia 10/10/2019 (quinta-feira) as 10h na sede da Câmara de Vereadores,
sito a Avenida José Mariano dos Passos, nº 1214, Bairro Prata, Belford Roxo – RJ.
DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO
DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 49.000016/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07//0044/ 2019
CONTRATO: 019/SEMED/2019.
PREGÃO PRESENCIAL-(SRP) Nº 15/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
OBJETO: –Contratação de Empresa especializada para futura e eventual aquisição de botiCONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
jões cheio de GÁS GLP – P13 KG E P45 KG (que serão substituídos quando esgotamento
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CON- do gás), para preparo da merenda escolar de 75 (setenta e cinco) Unidades Escolares do
DUTOR.
Município de Belford Roxo-RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 30 (trinta) dias e começará a fluir a partir DATA, HORA E LOCAL: Dia 22 de outubro de 2019 às 11:00h, na sala Departamento de
da assinatura do contrato.
Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Belford Roxo/RJ.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.12.361.017.2040.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, mediante
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel A4 e de um pen
FONTE: 15 - FUNDEB.
drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial.
NOTA DE EMPENHO: 1333/2019.
Telefone: (21) 2103-6870.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07,
Cassio da Rocha Brum
2.510/09 e 4.570/18.
Pregoeiro
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.
60/61.939
EXTRATO DO CONTRATO

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Despacho do Secretário (Processo nº 03/0375/2016). AUTORIZO a COFECÇÃO de TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO referente ao Termo de Colaboração 002/SEMASPROCESSO: 49.000016/2019.
DH/2016, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2016, cujo objeto é EXECUÇÃO DE SERVICONTRATO: 006/SECOM/2019.
ÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS NO MUNICIPIO
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
DE BELFORD ROXO – RJ conforme pareceres da Secretaria Executiva de Assuntos JuríOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CON- dicos – SEMASC as fls. 244 a 246 e da Controladoria Geral do Município às fls. 259. Em
DUTOR.
04 de Outubro de 2019.
VALOR DO CONTRATO: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 30 (trinta) dias e começará a fluir a partir
Vander Louzada de Araújo
da assinatura do contrato.
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.04.1312.081.2083.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
Despacho do Secretário (Processo nº 03/000374/2016). AUTORIZO a COFECÇÃO de
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO referente ao Termo de Colaboração 003/SENOTA DE EMPENHO: 1336/2019.
MASDH/2016, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2016, cujo objeto é EXECUÇÃO DE SERFUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, VIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2.510/09 e 4.570/18.
PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS NO MUNICIPIO
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.
DE BELFORD ROXO – RJ conforme pareceres da Secretaria Executiva de Assuntos JuríEXTRATO DO CONTRATO

ANDRE ROCHA MACHADO
Secretaria Municipal de Comunicação Social
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000163/2019.
CONTRATO N°: 005/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: OBRAS DE REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA DOS SANTOS PURCINO, SITUADA NA RUA ANÍBAL DA MOTA, 3014, BAIRRO SÃO JOSÉ – BELFORD –ROXO/RJ.
VALOR: R$ 614.422,32 (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e
trinta e dois centavos).
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, e começará a fluir a partir do 5° (quinto) dia
útil seguinte ao da emissão da OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela Secretaria
Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.019.1013.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 1322/2019.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 01/10/2019.

dicos – SEMASC as fls. 215 a 217 e da Controladoria Geral do Município às fls. 230. Em
04 de Outubro de 2019.
Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Despacho do Secretário (Processo nº 03/0376/2016). AUTORIZO a COFECÇÃO de TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO referente ao Termo de Colaboração 001/SEMASDH/2016, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2016, cujo objeto é EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA (PCD) NO
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO – RJ conforme pareceres da Secretaria Executiva de
Assuntos Jurídicos – SEMASC as fls. 339 a 341 e da Controladoria Geral do Município às
fls. 354. Em 04 de Outubro de 2019.
Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO
DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

Despacho do Secretário (Processo nº 03/0443/2016). AUTORIZO a COFECÇÃO de TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO referente ao Termo de Colaboração 004/SEMASDH/2016, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2016, cujo objeto é EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
PARA ATENDIMENTO A IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS NO MUNICIPIO DE BELFORD
ROXO – RJ conforme pareceres da Secretaria Executiva de Assuntos Jurídicos – SEMASC
as fls. 181 a 183 e da Controladoria Geral do Município às fls. 195. Em 04 de Outubro de
2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
CONVÊNIOS-SEMOCAP.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

PORTARIA Nº 028/SEMOCAP/2019 DE 04 DE 0UTUBRO DE 2019
INSTITUI a comissão de fiscalização, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, POSTO
DE SAÚDE E DA CRECHE NOVO EL DOURADO NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Vinicius Resende Mamede
matrícula 60/70.170, Roberto Lucas Santana Juvêncio matrícula 60/70.713 e Felipe Gonçalves Pedro matrícula n° 60/67.422 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem as
obras de construção da praça, posto de saúde e da creche Novo El Dourado , na Rua Ouro
Fino s/nº - Bairro Shangrilá- neste município de Belford Roxo, bem como o contido nos
autos do processo administrativo n.º 52/101/2018, Contrato nº 002/SEMOCAP/2019, Concorrência Pública 003/2019 produzindo seus efeitos a contar da publicação desta portaria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios
Despacho do Secretário (Processo nº 50/0026/2019). HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2019, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS LAGRADOUROS NO BAIRRO JARDIM ALMO - BELFORD ROXO - RJ, adjudico seu objeto, a
empresa TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI, no valor de
R$1.744.431,63 (Um milhão e setecentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e
um reais e sessenta e três centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de

Despacho do Secretário (Processo nº 02/0235/2018). HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS
(GASOLINA COMUM) E DIESEL S-10 PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO - RJ, adjudico seu objeto, a empresa POSTO DE
GASOLINA SÃO SEBASTIÃO DE BELFORD ROXO LTDA, no valor de R$2.279.100,00
(Dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, e cem reais) conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão Procedimentos
de Licitação na Modalidade de Pregão Presencial as fls. 248 a 251 e ainda, pareceres da
Douta Procuradoria Geral as fls. 84 a 87 e da Controladoria Geral do Município as fls. 259.
Em 04 de Outubro de 2019.
João Sant’anna Junior
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde.

Joelho de porco na
cerveja
Ingredientes
1 joelho de porco
de 1kg/ Sal a gosto/ Pimenta do reino a gosto/ 1 colher
(chá0 de cominho
em grãos/ 500ml de
cerveja/ 2 batatas
com casca/ 1 colher (sopa) de azeite/ 50g de bacon
defumado cortado
em tiras/ 1 cebola
pequena cortada
em tiras finas

Modo de preparo
Faça alguns cortes
na pele do joelho
de porco.
Escalde a peça
em água fervente
e polvilhe-a com o
sal, a pimenta e o
cominho.
Coloque-a em uma
travessa refratária e
leve ao forno preaquecido, a 250C.
Quando começar
a corar, vire a peça
e regue com metade da cerveja.
Depois de 20 minutos, diminua a temperatura do forno
para 200C.
Vire a carne, de vez
em quando, e regue com mais cerveja, caso a carne
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas
com a casca em
água e sal.
Descasque-as
e
corte-as em rodelas
grossas.
Em uma frigideira
com o azeite, doure o bacon e a cebola.
Junte as batatas
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos
de porco em uma
travessa e sirva com
as batatas.

Sopa de espinafre
Ingredientes
1 ½ cubo de caldo
de frango sem gordura para 2 litros
de água/ 1 maço
de espinafre (só as
folhas)/ 1 colher
(sopa) de farinha
de trigo/ 1 xícara
(chá) de leite desnatado/ Noz-moscada ralada a gosto/ Sal a gosto

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e leve ao
fogo por 20 minutos.
Após colocar no
prato, regue com
um fio de azeite extravirgem.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 33/2019, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A RECONTAGEM DE VOTOS, APURAÇÃO DOS VOTOS E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA 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 alterações, que dispõe sobre a regulamentação do processo de escolha dos Conselheiros
PORTARIA Nº243/GDP/PREVIDE/2019, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019:
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Tutelares do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 19/2019, de 23 de julho de 2019, que dispõe sobre o procedimento eleitoral referente ao processo de escolha dos Conselheiros Tutelares
										
RESOLVE: do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
RETIFICAR a Portaria nº 00062/GDP/PREVIDE/2019, publicada em 19/02/19, no Jornal CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 26/2019, de 30 de agosto de 2019, que dispõe
Hora H e que APOSENTOU, por Idade e Tempo de Contribuição, a servidora MARIA JOSÉ sobre a reorganização de locais de votação referente ao processo de escolha dos ConseDE SOUSA, matricula nº: 10/006.113, efetiva no cargo de Professora 1ª a 4ª Série “D”, lheiros Tutelares do Município de Belford Roxo para mandato 2020/2023;
admitida no Município em 02/03/95, lotada na SEMED, com fundamento no art. 6º da EC CONSIDERANDO a eleição do Conselho Tutelar de Belford Roxo 2019, com votação que
41/03 c/c art. 40, § 1°, inciso III, “a” e § 5° da CF/88, art.62, incisos I, II, III e §§ 1° e acontecerá no dia 06 de outubro de 2019;
2° da Lei n.º 083/06, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 2.679,98 (dois CONSIDERANDO que compete exclusivamente ao CMDCA – Conselho Municipal dos Dimil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), valor total alcançado reitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo a realização de todo o pleito eleitoral;
com a soma de R$ 1.985,17 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centa- CONSIDERANDO a não entrega da Urna Eletrônica nº 35 no dia 06 de outubro de 2019
vos), a título de vencimento base do cargo (previsto na Lei 723/98), mais a importância para apuração de votos, pela mesma ter sido esquecida no local de votação e ter aparecido
de
R$ 694,81 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), no dia de 07 de outubro de 2019;
correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio CONSIDERANDO a realização da apuração de votos da eleição do Conselho Tutelar de
(art. 67 da Lei Municipal 014/97), conforme contido nos autos do processo administrativo Belford Roxo 2019, realizada no dia 06 de outubro de 2019, na Câmara Municipal de Belford
PREVIDE n°00049/2012 e PMBR n.º 04/0000409/2012. Esta portaria entrará em vigor na Roxo, com a presença de Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente, candidatos, representante do Ministério Público Dra. Letícia Xavier de Paula Antunes, Vereadores
data de sua publicação.
Markinho Gandra e Matheus Ricardo e público em geral.
PORTARIA Nº244/GDP/PREVIDE/2019, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019:
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELFORD ROXO – CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas
Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
de atendimento a criança e ao adolescente, através do seu Presidente e Coordenador da
										
RESOLVE: Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 2020/2023,
RETIFICAR a Portaria nº 175/GDP/PREVIDE/2019, publicada em 25/06/19 e que APOSEN- no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 1.382, de 08 de outubro de
TOU voluntariamente, por Idade, a servidora Lucia Helena da Silva, matrícula nº10/015.328, 2010 e pela Resolução CMDCA nº 02/2019,
efetiva no cargo de Merendeira, admitida no Município em 04/03/98, lotada na SEMED,
RESOLVE:
com fundamento no art. 40, §1º, III, “b” da Constituição federal e art. 63 c/c art. 88, Lei
nº 083/06, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 1.089,85 (um mil e oi- Art. 1º. Fica apurada a votação da Urna Eletrônica nº 35, do local de votação COLÉGIO EStenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes à proporcionalidade (na TADUAL BAIRRO NOVA AURORA - RUA THOMAZ, S/N, NOVA AURORA conforme boletim
razão de 7.784/10.950), conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR nº de urna nº 858.670 – Código de Verificador nº 7.967.002.044:
04/0007075/2017 e PREVIDE nº 2017/00724. Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.
NOME DO CANDIDATO
Nº CANDIDATO
VOTOS
PORTARIA Nº245/GDP/PREVIDE/2019, DE 08 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:
RETIFICAR a Portaria nº 2175/GP/2018, de 18/09/18, publicada em 19/09/18, no Jornal
Hora H e que APOSENTOU, voluntariamente, por Idade, o servidor José Augusto Ribeiro
da Silva, matrícula nº 10/025.328, efetivo no cargo de Médico – Especialidade Clínico Geral
- admitido no Município em 01/09/04, lotado na SEMUS, com fundamento no art. 40, §1º, III,
“b” da CF/88 e art.63 c/c art. 88 da LC nº 083/06, com proventos mensais e proporcionais
no valor de R$ 2.013,93 (dois mil e treze reais e noventa e três centavos), quantia referente
à proporcionalidade de 6.823/12.775), conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 04/8586/2017 e PREVIDE nº 2017/00903. Esta portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.

Lourdes Milheiros

119

0001

Thiago Rocha

123

0008

Pastor Luiz Carlos

170

0018

Joice Souza

188

0031

Cássio Silva

234

0002

Daniele Sudré

235

0001

Professor Guilherme

505

0002

Eleitores Aptos: 4140
Total de votos Nominais: 0063
Brancos: 0000
Nulo: 0004
Total Apurado: 0067
Código de identificação da carga: 331.344.094.382.156.719.858.670

Art. 2º. Fica a votação apurada, homologada e eleitos Conselheiros Tutelares do Município
de Belford Roxo, com mandato de 10/01/2020 até 10/01/2024, tomando posse no dia 10 de
janeiro de 2020, em local e hora a serem definidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da
PORTARIA Nº 246/GDP/PREVIDE/2019, 08 DE OUTUBRO DE 2019.
Considerando a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro exarada Criança e do Adolescente de Belford Roxo:
no processo nº 237.529-6/2018, O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no CLASSIFICAÇÃO
Nº DO CANVOTOS VÁLINOME DO CANDIDATO
DA VOTAÇÃO
DIDATO
DOS
uso de suas atribuições legais,
										

1º

Pastor Luiz Carlos

170

747

2º
Joice Souza
188
457
RESOLVE:
3º
Thiago Rocha
123
363
RETIFICAR a Portaria nº 2206/GP/2018 de 22 de outubro de 2018, publicada em 23/10/2018
4º
Cássio Silva
234
304
e que aposentou voluntariamente, por Idade e Tempo de Contribuição, a servidora Elionor
5º
Nininha
139
282
Ferreira, matrícula nº 10/005256, efetiva no cargo de professora de Língua Portuguesa - E,
6º
Daniele Sudré
235
255
admitida no Município em 02/03/1995, lotado na SEMED, com fundamento no art. 83 c/c art.
7º
Lourdes
Milheiros
119
245
62, §1º da LC 083/2006 e art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 da CRFB/1998 da art. 83, Lei
8º
Alexander
Macedo
137
229
nº 083/06, com proventos mensais e integrais, no valor de R$ 2.794,39 (dois mil setecentos
9º
Vitão de Deus
112
189
e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo 2.069,92 (dois mil e sessenta e
nove reais e noventa e dois centavos), a título de vencimento base do cargo e R$ 724,47
10º
Sônia Castro
138
129
(setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento), devidos por triênio, de acordo com o art. 67 da LC 14/1997, conforme Parágrafo único. A diplomação dos Conselheiros Tutelares eleitos constantes nesse artigo
contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 04/0000252/2017 e PREVIDE nº ocorrerá em local e horário ainda a ser definido pelo Conselho Municipal dos Direitos da
2017/00010. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Criança e do Adolescente de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 247/GDP/PREVIDE/2019, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019
Art. 3º. Os candidatos abaixo relacionados estão com suas candidaturas sub judice, sendo,
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município portanto, tornado nulos seus votos:
de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
										
Nº DO CANVOTOS
NOME DO CANDIDATO
PROCESSO JUDICIAL
DIDATO
NULOS
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria 0047/GP/2018 de 21 de dezembro de 2018, publicada no Jornal Hora H no dia 22/12/2018, no Jornal Hora H, com fundamento na Súmula STF 473,
conforme contido nos autos do processo do PREVIDE nº 957/2018. Esta portaria entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de dezembro
de 2018.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
ERRATA:
Na PORTARIA Nº383/GP/2018, DE 08 DE MARÇO DE 2018, publicada em 09/03/2018,
Onde se lê art. 7º, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993
Leia se art. 67 da LC 14/1997

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

Lincoln Rodrigues

0018152-09.2019.8.19.0008

150

565

Daniele Vitória

0018959-29.2019.8.19.0008

105

491

Professor Guilherme

0019975-18.2019.8.19.0008

505

364

Nilda

0017888-89.2019.8.19.0008

131

171

Angélica Silva

0016909-30.2019.8.19.0008

494

63

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Belford Roxo/RJ, 08 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 33/2019, de 08 de outubro de 2019,
fazendo surgir todos os efeitos jurídicos e administrativos necessários ao seu fiel cumprimento.
Wagner dos Santos Carneiro
PREFEITO MUNICIPAL
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quarta-feira, 09 de outubro de 2019

Está completa à espera
dos amistosos preparatórios
em singapura

Com as chegadas de Marcinho, Rodrigo Caio, Gabriel Barbosa e
Weverton,
seleção de Tite conta com os 23 convocados

Lucas Figueiredo / CBF

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

C

om as chegadas de Marcinho, Rodrigo
Caio, Gabriel Barbosa e Weverton, a Seleção Brasileira está
completa em Singapura, local dos dois
próximos
amistosos
da equipe.
O quarteto indo do
Brasil se
apresentou
na
tarde de
ontem,
no JW
Mar-

Quem também se
apresentou à Seleção
foram os jogadores do
Manchester City, Gabriel Jesus e Ederson,
além dos laterais Renan Lodi e Alex Sandro e o meia Arthur.
O Brasil terá pela
frente a seleção de
Senegal, nesta quinta-feira (10), às 20 horas
(9 horas de Brasília).
O palco do amistoso
será o Estádio Nacional de Singapura,
com capacidade para
55 mil torcedores. Na
sequência, no mesmo
local, Tite comanda a Seleção contra a
Nigéria, no domingo
(13), no mesmo horário.
Lodi (foto)
preparado
para o
trote

riot
South Beach, concentração
Na manhã
da delegação no de
ontem,
o
país asiático.
lateral-esquerdo Re-

nan Lodi realizou sua
primeira
entrevista
coletiva na Seleção
Brasileira. Entre os
assuntos abordados,
o atleta falou sobre
a recepção dos novos companheiros e
sua recente chegada
ao Atlético de Madrid. Sobre o primeiro
contato com o grupo,
Lodi apontou: “Agora
estou muito feliz de
ver grandes jogadores
como Alex, Neymar,
Thiago…É um sonho
que estou realizando.”
Assim como todos
os
recém-chegados
na Seleção, o lateral-esquerdo deverá participar de um trote e
cantar na frente de
todo o grupo. Ao ser
perguntado sobre o
assunto, Lodi afirmou
já ter escolhido a música. “Uma hora vai
vir e tenho que estar
preparado para fazer
uma grande apresen-

tação. Estou estudando toda hora quando
vou dormir a música
do Revelação, ‘Tá
Escrito’.”
O jogador de 21
anos também comentou sobre seus primeiros momentos no
Atlético de Madrid,
destacando a relação
com o técnico Simeone. “Desde a minha
chegada lá, quando
tive reunião com o
Simeone, ele me colocou na frente da televisão e me mostrou
o que tinha que melhorar.”
“Na marcação, no
um contra um na defesa, ele disse, “Vamos trabalhar, te ensinar aqui”. E depois
de três meses ele me
chamou e disse que eu
estava evoluindo, que
estou de outro jeito,
disse para continuar
assim. Todos lá estão
me ajudando muito”,
completou Lodi.

