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            fantasma tira ex-prefeito 
da disputa eleitoral em 2020

Guerra sangrenta 
Confronto entre duas facções na região metropolitana do rio deixa mais dois 
mortos no maior banho de sangue pela disputa por pontos de venda de drogas.
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divisão de homicídios da baixada fluminense  agar-
ra suspeitos de comandar grupo paramilitar
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resenha Cultural
Cantor neco trindade 
lança Cd no teatro sylvio 
monteiro em nova iguaçu

7

dois mortos em choque 
de caminhões na baixada
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Congresso aprova mínimo 
de r$ 1.040 a partir de 2020

belford roxo inicia
 vistoria de táxis e 
transporte escolar 

fique atento! 
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o abraço especial de hoje vai para o 
jornalista e ambientalista Ricardo Por-
tugal, de Nova iguaçu, homenageado 
pela Câmara de vereadores da cidade 
com a Medalha da ordem do Mérito 
Comendador Soares. Há 30 anos ele 
luta em prol do meio ambiente, espe-
cialmente a Rebio-Tinguá. Parabéns, 
Ricardo Portugal! aquele abraço, ir-
mão! 

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

no mundo
 da lua - 
o musiCal

Está em cartaz na Sala de 
Espetáculos amir Haddad, 
mais uma produção da Ofi-
cina de atores Nova igua-
çu, “No mundo da lua - o 
MuSiCal”. o espetáculo 

conta a história de lua uma 
menina moradora de Nova 
iguaçu, estudante de teatro 
que sonha em ser atriz de um 
grande musical. a montagem 
é inspirada no musical ‘a Ni-

ght on Broadway’. direção 
cênica: Marcyelle Fialho e 
Thiago Morelatto. direção 
musical: Max Cunha. dias: 
11, 18 e 19 de outubro. Sex-
tas, às 20h, e sábado, às 19h. 

onde? Na Sala de Espetácu-
los amir Haddad - av. getú-
lio de Mouta, 1302, centro, 
Nova iguaçu. ingressos a 
partir de R$ 15. informações: 
21 37689250.

teatro e 
gargalhada

o dia das Crianças será 
comemorado com muita gar-
galhada, em Queimados. isto 
porque a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação, e a 
companhia teatral Queimados 
Encena apresentarão a peça 
“detetive ló e o Sumiço da 
Joia”, no sábado (12). a atra-
ção começa às 17h, no Teatro 
Marlice Margarida (av. ver. 
Marinho Hemetério de oli-
veira, 1180, vila Pacaembu) e 
a entrada é franca. Com pro-
dução e direção de Marcelo 
viégas, o espetáculo gira em 
torno do desaparecimento da 
joia preciosa na casa da dona 
amnésia e promete muita di-
versão durante a investigação 
feita pelo detetive ló.

‘estação primeira de Cartola’ pede passagem

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Na véspera dos 111 
anos de nascimento 
do grande compositor 

e poeta angenor de oliveira, 
mais conhecido como Cartola, 
referência do samba, o Tea-
tro Rival Petrobras será palco 
de uma bela homenagem. os 
cantores Marcos Sacramento 
e Nina Wirtti se unem no show 
“Estação Primeira de Cartola”, 
um musical de bolso, que traz o 
lirismo e a genialidade das can-

111 anos do mito

ções do compositor e de outros 
tantos célebres mangueirenses.

Nina e Sacramento já esti-
veram juntos em muitos palcos 
e tiveram atuações de destaque 
nos espetáculos “Cuíca do lau-
rindo” e “Rosa de ouro”. Neste 
recital brasileiro e teatral, eles 
revisitam a obra do compositor 
e a poesia do morro-escola de 
Mangueira.

Mangueira, escola que se 
consagrou, mais uma vez, no 
Carnaval de 2019, fez escola e é 
escola!

divulgação

Os cantores Marcos Sacramento e Nina Wirtti apresentam o show em homenagem ao baluarte mangueirense

neco trindade lança 
Cd e clipe em
 nova iguaçu

o músico, cantor, compositor e ator, Neco 
Trindade (foto), vai comemorar com show espe-
cial o lançamento de seu novo Cd na segunda-
-feira, dia 14 deste mês. o evento começará às 
19h, no Teatro Sylvio Monteiro, na Casa de 
Cultura Ney alberto - Rua getúlio vargas, 51, 
Centro, Nova iguaçu. Neste trabalho intitulado 
“Relembrar” (nome de sua banda), além de mú-
sicas inéditas, o artista de Belford Roxo recria 
com pegada mais dançante os hits inesquecíveis 
e consagrados da MPB. Neco Trindade é um 
nome marcante e sempre presente nos movi-
mentos artísticos e culturais da Baixada Flumi-
nense. “Teremos participações especiais e uma 
sequência de ritmos que não deixará ninguém fi-
car parado”, informa Neco, prestigiado pelo can-
tor e compositor Tunai em um vídeo-divulgação 
nas redes sociais. “alô, Nova iguaçu! Convido 
a todos para prestigiar esse show do meu ami-
go Neco Trindade”, convoca Tunai. o acesso é 
grátis e a produção do evento é da alP - Editora 
Produções artísticas e Culturais.

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

mandona e chegada a um babado
Nossa agente sênior, vó Candinha, trouxe uma 

boa para quem gosta de saber da vida dos outros. 
“Sabe aquela mandona que mete cabresto naquele 
político babaca? Pois é, amigo SoMBRa, uma abe-
lhinha voadora disse no meu ouvido que ela também 
gosta de ‘fazer sabão’ de vez em quando”, conta.

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

Casadas, evangélicas e safadas
“de repente alguém da igreja dela ouviu quando 

a dita falava no celular com outra mulher: ‘que isso 
bicha! você tá que tá naquela foto, hein! Se seu bofe 
pega, os irmãos todos iam saber a safadona que você 
é. Nem sonha de o pastor saber que temos um caso 
por fora do casamento’”, continua vó Cândinha.

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

Chamou outra m pra bater virilha

“ainda não acabou: em outro intervalo do culto 
a ovelha do carneiro do chifre redondo convidou a 
outra. ‘Bicha, o bofe lá de casa viajará para tratar de 
assuntos da prefeitura na semana que vem. apare-
ce lá em casa para batermos aquela virilha, que só 
nós duas sabemos bater. vou comprar aquele vinho 
importado para regar o encontro’. viu só, compadre 
SoMBRa? Quem vê cara, não vê coração. Braba 
no trabalho e batedora de virilha com outra mona, 
na ausência do maridaço”. Pode isso, arnaldo!?

Teatro Rival Petrobras - Rua Álvaro Al-
vim, 33/37 - Centro/Cinelândia - Rio de 
Janeiro. 
Data: 10 de outubro (quinta-feira). 
Horário: 19h30. abertura da casa: 18h. 
Ingressos: R$60,00 (inteira) R$40,00 (pro-
moção para os 100 primeiros pagantes) 
R$30,00 (lista amiga). 
Censura: 18 anos. 
www.rivalpetrobras.com.br. 
Informações: (21) 2240-9796. Capacidade: 
350 pessoas. Metrô/vlT: Estação Cinelândia.

Serviço

 divulgação
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fique atento às datas!

prefeitura de belford roxo começa 
a vistoriar táxis e transporte escolar

RaFaEl BaRRETo/PMBR

 A vistoria dos 96 táxis cadastrados no município termina no dia 11 de outubro. Na sequência, será a vez do transporte escolar 

O período para licenciamento anual do primeiro grupo com o final da placa dos veículos 0,1 e 2 vai até amanhã. Os 
com o final da placa 3,4 e 5 do dia 14 a 18 de outubro, e por fim, final 6,7,8 e 9, de 21 a 25 de outubro

a S e c r e t a r i a 
de Seguran-
ça Pública e 

Mobilidade urbana 
de Belford Roxo 
começou a fazer 
vistoria nos 96 tá-
xis cadastrados que 
fazem ponto no 
município e nos 40 
transportes escola-

res. o período para 
licenciamento anu-
al do primeiro gru-
po com o final da 
placa dos veículos 
0,1 e 2 vai até o dia 
11 de outubro (sex-
ta-feira). os com o 
final da placa 3,4 e 
5 do dia 14 a 18 de 
outubro, e por fim, 
final 6,7,8 e 9, de 
21 a 25 de outubro. 
Em novembro será 

a vez das 112 vans 
de transporte alter-
nativo, que é reali-
zado por linha, do 
dia 4 de novembro 
ao dia 13 de dezem-
bro. as vistorias 
são realizadas na 
sede da Mobilidade 
urbana, situada na 
avenida Joaquim 
da Costa lima, 
286, Centro, das 9h 
às 17h.  

PROCeDIMeNTO 
é feITO 

ANuAlMeNTe 
de acordo com o 

diretor de Transpor-
te, anderson alves, 
a vistoria tem que 
ser realizada para 
a secretaria fisca-
lizar se os veículos 
estão em condições 
de uso. “Exemplos 
são como o estado 
dos pneus estão e se 

os documentos obri-
gatórios pelo CTB 
(Código de Trânsito 
Brasileiro) estão nos 
veículos. a vistoria 
é realizada anual-
mente para também 
renovar a permis-
são dos motoristas 
continuarem exer-
cendo a função. o 
descumprimento de 
regra impossibili-
ta os motoristas de 

conseguirem a li-
cença anual ficando 
impossibilitado de 
circular”, explicou 
anderson, que ain-
da informou que em 
2005 foi publicado 
no diário oficial do 
município algumas 
observações quan-
to às exigências do 
CTB e do Contran 
(Conselho Nacional 
de Trânsito).

antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

Contratação de “fantasma” deixa ex-prefeito inelegível meriti intensifica a aplicação 
da vacina contra o sarampo

Para realizar a vis-
toria dos táxis é ne-
cessário apresentar 
uma foto 5x7, CNH 
(Carteira Nacio-
nal de Habilitação), 
comprovante de re-
sidência, certidão 

criminal, certidão 
negativa de iSS (im-
posto Sobre Servi-
ço), CRlv (Certidão 
de Registro e licen-
ciamento do veícu-
lo), curso resolução 
456/2013, iSS im-

posto Sobre Servi-
ços) pago, documen-
to do iPEM (instituto 
de Pesos e Medidas) 
– órgão que vistoria 
taxímetros-, taxa de 
vistoria, CSv (Cer-
tificado de Serviço 

veicular) na valida-
de e a cópia do car-
tão anterior. Para o 
transporte escolar 
é necessária a se-
guinte documenta-
ção:  comprovante 
de residência, certi-

dão criminal, certi-
dão negativa de iSS, 
CRlv, curso de dire-
ção defensiva e con-
dução de escolares, 
iSS pago, taxa de 
vistoria, CSv na va-
lidade, cópia do car-

tão anterior, faixa la-
teral amarela e luzes 
de posicionamento 
superiores, além de 
uma foto 5 X 7. Mais 
informações podem 
ser obtidas pelo tele-
fone 2761-2985.  

Se não conseguir reverter a si-
tuação em instância superior, o 
ex-prefeito de Santo antonio de 
Pádua, Jose Renato Padilha (foto) 
– apontado como adversário mais 
forte do grupo do prefeito Josias 
Quintal – não poderá participar das 
eleições de 2020. É que o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro manteve a condenação dele a 
cinco anos de inelegibilidade. José 
Renato foi denunciado pelo Mi-
nistério Público pela contratação 
da assistente social luciane Silva 
Red Rocha, que, de acordo com a 
denúncia do MP, recebeu salários 
sem ter prestado serviços à Se-
cretaria Municipal de assistência 
Social, onde, pelo menos no papel, 
esteve lotada. Ela também foi con-
denada na ação e terá que ressarcir 
os cofres da municipalidade dos 

valores recebidos.
a sentença imposta aos dois é a 

mesma: ressarcimento integral do 
dano ao município, suspensão dos 
direitos políticos pelo prazo de cin-
co anos, multa civil de duas vezes o 
valor da remuneração recebida e a 
proibição de contratar com o poder 
público ou receber benefícios ou in-
centivos fiscais.

Em sua defesa a assistente social 
sustentou que “trabalhou efetiva-
mente durante o prazo em que foi 
contratada para prestar serviços à 
Prefeitura de Santo antônio de Pá-
dua”, mas que não era “obrigada a 
produzir provas dos serviços que 
prestou”. as alegações de luciane 
foram confirmadas pelo ex-prefeito, 
mas isto de nada adiantou.

Para tomar a decisão a Justiça 
ouviu quatro testemunhas, que rela-

taram nunca terem visto a assistente 
social no setor onde ele deveria tra-
balhar. “Como se vê, inegável que 
a nomeação da segunda apelante 
como assistente social do município 
de Santo antônio de Pádua, por in-
dicação do primeiro apelante (José 
Renato Padilha), configurou típica 
hipótese de funcionário-fantasma”, 
concluiu em seu voto o desembar-
gador adolpho andrade Mello, re-
lator do processo.

- REPRodução 

o setor de imunização 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de São João de 
Meriti está intensificando 
a campanha de vacinação 
tríplice viral, que previne 
também contra o saram-
po. A intensificação da 
campanha teve início em 
10 de agosto, ocorrerá em 
duas etapas, para dois di-
ferentes grupos: crianças 
e adultos. a primeira eta-
pa começou no dia 7 de 
outubro, e vai até o dia 25. 
No dia 19 será realizado o 
dia d.

Na primeira etapa serão 
vacinadas crianças a par-
tir de 6 meses até menores 

de 5 anos, de acordo com 
os seguintes critérios: reco-
mendação para crianças de 
6 a 11 meses e 29 dias; com 
registro de dose recente: 
não vacinar; sem registros 
de vacina: fazer uma dose 
extra da vacina (que, neste 
caso, será uma exceção ao 
calendário, uma forma de 
prevenção da doença para 
esse público, nessa faixa 
etária), que não contará 
para a cobertura. ao com-
pletar 12 meses a criança 
receberá a primeira dose do 
calendário vacinal. locais: 
postos aníbal viriato, Coe-
lhão, vila união e Sumaré. 

Recomendação para 

crianças de 12 meses a 
menores de 5 anos: com 
registros de duas doses: 
não vacinar; com registro 
de uma dose da vacina: 
completar o esquema va-
cinal com mais uma dose. 
locais: vacinação em to-
dos os postos de saúde; 
sem nenhum registro da 
vacina – fazer esquema 
de duas doses, com inter-
valo de 30 dias entre as 
doses. locais: vacinação 
em todos os postos de 
saúde. a etapa da vacina-
ção contra sarampo para 
adultos, de 20 a 29 anos, 
começará no dia 18 de 
novembro.

exigência para realizar o processo 

ldo: mínimo de r$ 1.040 em 2020
o projeto de lei de diretri-

zes orçamentárias (ldo) par 
ao próximo ano foi aprovado 
ontem pelo plenário do Con-
gresso Nacional. o texto segue 

para sanção do presidente Jair 
Bolsonaro. a ldo é a base 
utilizada pelo governo para ela-
borar a proposta de orçamento 
da união. o texto relaciona as 

metas e prioridades da adminis-
tração federal.

Entre os pontos a serem desta-
cados está o reajuste do salário 
mínimo em 4,2%, passando dos 

atuais R$ 998 para R$ 1.040. o 
valor será pago nos contrache-
ques de fevereiro. o percentual 
que será aplicado ao mínimo 
corresponde à previsão de in-
flação para este ano do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (iNPC). Por se tratar de 

uma estimativa, é possível que 
ocorra, até o fim do ano, alguma 
variação no valor fixado. 

outro ponto da ldo é o rea-
juste de servidores. de acordo 
com o projeto, a ampliação do 
rol de servidores só terá aumento 
salarial se houver recursos para a 

concessão destes benefícios. o 
texto inicial, enviado pelo gover-
no, estabelecia que, se houvesse 
verbas disponíveis no orçamen-
to e autorização da ldo, milita-
res e seus pensionistas poderiam 
obter a “concessão de vantagens 
e aumentos de remuneração”. 
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conscientização

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Entre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde estão palestras 
sobre importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer e doação de cabelos

meriti inicia campanha outubro rosa

mais segurança i
implantado em Nova 

iguaçu, primeiro município 
da Baixada Fluminense a 
receber o programa, o Segu-
rança Presente poderá ser im-
plantado em todo o Estado. 
É o que determina o projeto 
do deputado Rosenverg Reis 
(MdB) aprovado em segun-
da discussão pela alerj. 

o governo vetou um projeto de lei que obri-
gava escolas públicas a contratar profissionais 
de psicologia e de assistência social. o veto 
vê “inconstitucionalidade e contrariedade ao 
interesse público” na proposta aprovada pelo 
Congresso em setembro.

o plenário do Congresso Nacional apro-
vou ontem o texto-base do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias (ldo) de 2020, 
que é a base utilizada pelo governo para 
elaborar a proposta de orçamento da união 
para o próximo ano. 

desperdício i
Com um déficit de arre-

cadação de R$ 130 milhões, 
segundo dados do Portal da 
Transparência, a Prefeitura 
de Seropédica prevê gastar 
aproximadamente R$ 720 
mil nos cachês dos artistas 
que vão se apresentar na 
festa de aniversário do mu-
nicípio, dia 12 de outubro. 

um projeto de lei da deputada Martha Rocha-PdT 
(PdT) aprovado em segunda discussão pela assembleia 
legislativa do Estado do Rio de Janeiro (alerj) na útima 
terça-feira, propõe que policiais civis que ganharem Me-
dalha de Mérito Policial ou de Mérito Especial terão, auto-
maticamente, pontos para promoção na carreira. a norma 
será encaminhada ao governador Wilson Witzel, que terá 
até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

pontos para promoção de policiais 
sanção de witzel ii
a norma foi encaminhada 

ao governador Wilson Wit-
zel, que terá até 15 dias úteis 
para decidir pela sanção ou 
veto. Segundo Reis, a au-
sência de segurança nas ruas 
deixa a população refém da 
violência e restritiva, “evi-
tando alguns lugares a noi-
te”, disse o parlamentar. 

sem hospital ii
Enquanto isso, Seró-

pedica não conta com ne-
nhum hospital público de 
alta complexidade. Em ca-
sos graves de emergência, a 
população precisa procurar 
atendimento nos hospitais 
municipais Rocha Faria e 
Pedro ii, ambos no Rio de 
Janeiro. 

a punibilidade de agres-
sores de mulheres ganhou 
mais força com a lei que 
prevê a “apreensão ime-
diata de arma de fogo sob a 
posse do infrator em casos 
de violência doméstica”. 
Sancionada pelo presidente 

da República, Jair Bolsona-
ro, e publicada pelo diário 
Oficial da União, a medida 
altera a lei Maria da Pe-
nha e manda verificar se o 
agressor possui registro de 
porte ou posse de arma de 
fogo. Em caso da inexistên-

cia, a informação será jun-
tada aos autos do processo 
de agressão. a lei determina 
ainda que a instituição res-
ponsável pela concessão do 
registro ou da emissão do 
porte, nos termos do Esta-
tuto do desarmamento, seja 

notificada da ocorrência. O 
projeto Relógios da violên-
cia do instituto Maria da 
Penha (iMP) aponta que a 
cada 7,2 segundos uma mu-
lher sofre agressão física no 
Brasil. É dado alarmante e 
assustador. 

medidas mais duras para autor de violência doméstica 

                                   divulgação 

direto ao ponto

 divulgação/PMSJM

a postagem da imagem 
não é tão atual assim, mas 
a situação das ruas do bair-
ro Roseiral é de cortar o 
coração e revoltante. Em 
tempos de chuva, um lon-
go trecho da via fica cheio 
de buracos cobertos pela 
lama. o problema impede 
o livre tráfego de veículos 
e a acessibilidade dos mo-
radores que já estão cansa-
dos de cobrar das autorida-
des obras de melhoria para 
a região. uma calamidade 
só!

nos bairros

rua de lama é dor de cabeça para moradores em Caxias 
horahmunicipios@gmail.com salles diz que óleo

 é da Venezuela 
BRASÍLIA - 

durante audiência 
pública na Co-
missão de Meio 
ambiente e de-
s e n v o l v i m e n t o 
Sustentável da 
Câmara dos depu-
tados, o ministro 
do Meio ambien-
te, Ricardo Salles, 
participa de audi-
ência pública na 
Comissão de Meio 
ambiente e desen-
volvimento Sus-
tentável da Câma-

 REPRodução/FaCEBook 

BRASIL

ra dos deputados.
“Esse petróleo que 

está vindo, muito 
provavelmente da 
venezuela, como dis-
se o estudo da Petro-
bras, é um petróleo 
que veio por um na-
vio estrangeiro, ao 
que tudo indica, na-
vegando próximo à 
costa brasileira, com 
derramamento aci-
dental ou não, e que 
nós estamos tendo 
enorme dificuldade 
de conter”, disse.

Que banquinho caro, prefeito!
a Prefeitura de Jape-

ri divulgou que a  Praça 
leni Ferreira, no centro 
da cidade, está sendo 
revitalizada e que “os 
antigos blocos de con-
cretos estão dando lu-
gar a novos bancos em 
madeira de ipê, com 
base de ferro, para ofe-

recer maior conforto a 
quem busca momento 
de lazer”, mas faltou 
um detalhe: o preço 
dos bancos adquiridos 
junto à empresa WP 
Pereira Soluções, que 
vai receber R$ 66.400 
por 50 unidades de “em 
material ecológico”.

a coordenação 
do Programa 
de Prevenção 

ao Câncer, da Secre-
taria Municipal de 
Saúde de São João 
de Meriti, iniciou 
ontem, as atividades 
da campanha outu-
bro Rosa. até o final 
do mês acontecerão 
ações de conscien-
tização sobre a im-
portância da preven-
ção e do diagnóstico 
precoce do câncer de 
mama e do câncer de 
colo do útero.

o Programa de 
Prevenção ao Câncer 
funciona no segundo 
andar do PaM Meri-

ti. “antigamente este 
local era conhecido 
como Espaço Fêmina, 
pois tratava funda-
mentalmente da saúde 
da mulher. Hoje, além 
de ginecologia e mas-
tologia, aqui também 
funciona o setor de 
urologia. Neste mês, 
para a campanha ou-
tubro Rosa, vamos ter 
essencialmente ações 
de conscientização”, 
explica a médica e 
coordenadora do pro-
grama, Chistina Fi-
dalgo Santoro.

 PROgRAMAçãO 
as ações do se-

tor acontecerão 
toda quarta-feira. 
Na abertura houve 

palestra com o dr. 
Benedito de Sou-
za Firmino, médico 
mastologista. No dia 
16 haverá depoimen-
tos de pacientes que 
venceram o câncer. Já 
no dia 23, palestra e 
dia da Beleza, com 
maquiagem, limpeza 
de pele e corte de ca-
belo. “No último dia 
teremos um momento 
especial, onde pesso-
as poderão cortar os 
seus cabelos em doa-
ção para a Fundação 
laço Rosa, institui-
ção que, entre outras 
atividades, possui um 
banco de perucas para 
pacientes com qual-
quer tipo de câncer”, 
completa Chistina.  As palestras fazem parte da programação da campanha
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flamengo monta operação para não 
sofrer tanto com os desfalques 
Seleção Brasileira também ‘cria problemas’ para o comandante

alEXaNdRE vidal / CRF

uma operação de guerra 
para minimizar os desfal-
ques gerados por convo-

cações para a Seleção Brasileira. 
Essa foi a decisão do Flamengo 
para não ser prejudicado na luta 
pelo título do Campeonato Bra-
sileiro que lidera com 52 pontos, 
cinco a mais que o segundo colo-
cado Palmeiras. o clube montou 
um esquema para que o zagueiro 
Rodrigo Caio e o atacante gabigol 
possam participar do duelo com o 
Fortaleza na quarta-feira da próxi-
ma semana, dia 16, às 20h, na are-
na Castelão, em Fortaleza (CE).

os dois jogadores, no dia 13 
vão jogar contra Nigéria pela Se-
leção Brasileira em amistoso em 
Singapura, na Ásia. após o jogo 
eles viajarão até a Holanda e, de 
lá, seguirão diretamente para For-
taleza. o Rubro-Negro enviou um 
fisioterapeuta para acompanhar 
os jogadores nos voos de retorno 
para fazer com que eles cheguem 
em boa forma no dia do jogo na 
capital cearense.

a pressa do Flamengo se deve 
ao fato de que o meia Reinier vai 
se apresentar no dia 15 de outubro 
para defender a Seleção Brasileira 
sub-17 no Mundial da categoria, 

lesões e convocações

no Brasil. o técnico Jorge Jesus 
segue sem poder contar com o la-
teral-esquerdo Filipe luís e com 
o meia uruguaio de arrascaeta, 
ambos se recuperando de lesão 
no ligamento colateral medial do 
joelho esquerdo. o primeiro corre 
para participar no dia 23 de outu-
bro do jogo contra o grêmio pela 
rodada de volta das semifinais da 
Copa libertadores. Já o uruguaio, 
que também sofre com uma lesão 
no menisco medial do joelho es-
querdo, tem retorno previsto para 
novembro.

além deles, o meia diego, 
que teve que se submeter a uma 
cirurgia por conta de lesão liga-
mentar no tornozelo esquerdo, e 
o atacante lincoln, lutando con-
tra estiramento muscular na parte 
posterior da coxa direita, seguem 
sem previsão de retorno.

Com todos estes problemas 
o Flamengo encerrou ontem, a 
preparação para o jogo de hoje, 
às 20h, contra o atlético-Mg no 
Maracanã, pela 24ª rodada do 
Brasileirão. a escalação do time 
que vai a campo só deverá ser re-
velada minutos antes do confron-
to, mas a base será a que derrotou 
a Chapecoense por 1 a 0 no fim de 
semana, em Santa Catarina. (Fon-
te: gazeta Press)

Técnico Jorge Jesus está ‘entrando em parafusos’ com as várias contusões no elenco

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Zagueira thayná reencontra projeto
social no estadual feminino deste ano

domingo (13), às 15 
horas, no Estádio de 
laranjeiras, as meni-
nas do Fluzão estreiam 
na segunda fase do 
Campeonato Estadual 
Feminino adulto, em 
busca do título inédi-
to. depois de se classi-
ficar de forma invicta, 
com 100% de aprovei-
tamento, o time da téc-
nica Thaissan Passos 
recebe o lgd/karan-
ba na primeira rodada. 
Em meio à disputa, 
uma personagem se 
destaca por conhecer 
o Projeto karanba, de 
onde saiu para ser jo-
gadora do Tricolor: a 
zagueira Thayná.

Surgido de um pro-
grama social no Rio 
de Janeiro, o Projeto 
karanba usa o fute-
bol como instrumen-
to de transformação, 
ajudando crianças e 
jovens carentes, pro-
venientes de comu-
nidades, a atingirem 
desenvolvimento pes-
soal e educacional por 
meio do esporte. Por 
conhecer os resulta-
dos, Thayná fala da 
experiência da qual 
tem boas recordações. 
“Comecei a jogar no 
Tigres do Brasil e de 
lá fui para o projeto. 
Tive a oportunidade de 
viajar para a dinamar-

ca, Suécia e Noruega. 
Fui campeã de dois 
torneios internacio-
nais e tudo foi muito 
importante”, lembrou 
a atleta de 23 anos. 
No Carioca, o lgd/
karanba se classificou 
em segundo lugar do 
grupo C, que contava 
com Botafogo e amé-
rica, entre outros.

“Tenho certeza que 
será um grande jogo. 
durante nossa prepara-
ção, jogamos contra o 
karanba e fico feliz de 
o encontrar novamen-
te, desta vez na com-
petição. o programa é 
de grande importância 
para o futebol femini-

no do Rio de Janeiro, 
sempre revelando ta-
lentos, além de grande 
contribuição na parte 

educacional das atle-
tas. a treinadora Nata-
ne é uma grande amiga, 
fico muito feliz de ver o 

crescimento profissio-
nal dela”, destacou a 
técnica Thaissan Pas-
sos.

 Atleta fez parte do Karanba, de São gonçalo, adversário do Tricolor na 
segunda fase do Carioca

 MailSoN SaNTaNa/ FFC

henriquez vê time do Vasco 
confiante fora de São Janu

Zagueiro acredita em bom jogo da equipe mesmo atuando na Ressacada
 

o vasco volta a campo 
pelo Campeonato Brasi-
leiro hoje, quando enfren-
ta o avaí, na Ressacada. 
os cruzmaltinos preci-
sam de um bom resultado 
após a derrota em casa 
na rodada passada para 
o Santos. o lado positivo 
é que os cariocas vence-
ram dois dos últimos três 
jogos longe do Rio de Ja-
neiro.

o zagueiro osvaldo 
Henriquez admitiu que o 
bom retrospecto fora de 
casa ajuda os jogadores 
para uma atuação mais 
segura.

“Dá muita confiança. É 
importante romper esses 

jejuns. Já tivemos outras 
partidas em que poderí-
amos trazer os três pon-
tos. Sempre que jogamos 
fora, tentamos propor 
jogo, jogar de igual para 
igual. infelizmente nas 
partias em casa não temos 
conseguido obter a sequ-
ência. Mas nossa menta-
lidade vai ser sempre jo-
gar igual dentro e fora de 
casa”, disse.

Henriquez também co-
mentou sobre a dificulda-
de que o vasco tem tido 
na parte ofensiva, com o 
desperdício de boas chan-
ces de gol. Para o defen-
sor, os jogadores estão 
sentindo a pressão pela 

busca por resultados no 
Campeonato Brasileiro.

“o campeonato repre-
senta muito para nós. isso 
faz com que a gente sin-
ta um pouco essa pressão 
na hora em que temos 
oportunidades. Quando 
temos, precisamos apro-
veitar. Quando as coisas 
não saem como a gente 
quer, geram um pouco de 
pressão e ansiedade”, de-
clarou.

Com 27 pontos, o vas-
co precisa de um bom re-
sultado para seguir com 
a recuperação dentro do 
Campeonato Brasileiro e 
acabar de vez com o risco 
de rebaixamento.

CaRloS gREgóRio/CRvg
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bolsonaro diz que não pretende sair do 
psl “de livre e espontânea vontade”

6

“Comigo fora da legenda, a tendência do PSL é murchar”, disse o presidente
 alaN SaNToS/PR

   “Vamos começar campanha para prefeito, sem o partido dizer a que veio”, 
observou Bolsonaro

o presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) afir-
mou ontem (9), em 

entrevista ao site o antago-
nista, que não pretende sair 
do PSl “de livre e espontâ-
nea vontade”. a possibili-
dade de Bolsonaro deixar a 
legenda é cogitada há meses, 
mas aumentou na terça-feira 
(8) após ele dizer para um 
apoiador “esquecer” o PSl” 
e afirmar que o presidente do 
partido, luciano Bivar, está 
“queimado para caramba”.

Na entrevista, Bolsonaro 
alegou que Bivar tem o “di-
reito” de expulsá-lo do PSl, 
mas ressaltou que uma even-
tual expulsão faria o PSl 
“murchar”. “Comigo fora da 
legenda, a tendência do PSl 
é murchar. Se eu sair, é natu-
ral que muita gente saia tam-
bém”, opinou.

o presidente comentou 
a declaração de terça-feira, 
feita a um jovem que se apre-
sentou como pré-candidato 
do PSl em Recife. Bolsonaro 
disse que não quis vincular 
seu nome a nenhum candida-
to, e ressaltou que a referên-
cia a Bivar foi sobre a situa-
ção dele Pernambuco, estado 

pelo qual é deputado federal.
“o rapaz falou que era can-

didato a vereador. Se começar 
a vincular nome a partido, à 
minha imagem, pode ter pro-
blema de campanha antecipa-
da. Ninguém tem que se an-
tecipar como candidato, cria 
ciúmes. Quando falei que ele 
(Bivar) estava queimado, é 
que ele não está bem no estado 
dele”, ressaltou.

Bolsonaro disse ter feito 
uma “reclamação do bem” so-
bre o funcionamento do PSl e 
afirmou querer que o partido 
funcione.

“Não integro a Executiva, só 
estou filiado ao partido, mais 
nada. Essas são as reclama-
ções. Eu não quero esvaziar o 
partido. Quero que funcione. 
o PSl caiu do céu para muita 
gente, inclusive para o Bivar. 
o que faço é uma reclamação 
do bem. o partido tem que 
funcionar, tem que ter a verba 
distribuída, buscar solucionar 
os problemas nos diretórios. 
Todo partido tem problema. o 
presidente, o tesoureiro, eles 
têm que solucionar isso”, afir-
mou.

PReOCuPAçãO COM 
eleIçõeS

Bolsonaro demonstrou preo-

cupação com a falta de planeja-
mento do PSl para as eleições 
municipais de 2020. “vamos 
começar campanha para pre-
feito, sem o partido dizer a que 
veio”, disse. “Cada estado tem 
que ter um comandante. Tem 
que se organizar, ter um com-
pliance. investir fundo partidá-
rio”, acrescentou.

o presidente reclamou de al-
guns “espertalhões” que “quei-
maram a largada” das eleições.

“a gente está bem politi-
camente. a gente pode fazer 
muitos prefeitos. Mas alguns 
da liderança não estão enxer-
gando isso. Ficam olhando 
para o próprio umbigo. o par-
tido pega um pouco mais de 
R$ 8 milhões por mês. Pelo 
que sei, posso estar equivo-
cado, nem todos os diretórios 
recebem isso todo mês. Como 
fica para 2020 as eleições mu-
nicipais? alguns espertalhões 
queimam a largada. a tendên-
cia é não dar certo”, salientou.

Bolsonaro disse ainda que 
o PSl tem “excelentes parla-
mentares”, mas ressaltou que 
a Executiva “tem que mostrar 
que é diferente” e criticou a 
“vaidade” de membros do 
partido, sem mencionar no-
mes.

“a bancada é coisa pra bur-

pGr mantém em Gt da lava Jato 
procuradores de gestão anterior

 JoSÉ CRuz / agêNCia BRaSil

ontem, o procura-
dor-geral da Repú-
blica, augusto aras, 
designou sete procu-
radores para atuarem 
no grupo de trabalho 
responsável pelos in-
quéritos da operação 
lava Jato que trami-
tam no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). 
Entre os escolhidos, 
estão cinco que exer-
ceram a mesma função 
na gestão da ex-procu-
radora-geral Raquel 
dodge.

os cinco procura-
dores reintegrados ao 
gT haviam pedido 
demissão coletiva de 
seus postos nos últi-
mos dias do mandato 
de Raquel dodge, em 
setembro. Na ocasião, 
eles disseram que o 
ato se deu por dis-

cordância pelo modo 
como ela conduziu a 
operação, sem entrar 
em detalhes.

Entretanto, eles já 
haviam concordado 
em voltar para o gT da 
lava Jato, conforme 
anunciado pelo procu-
rador-geral da Repú-
blica interino, alcides 
Martins, que ocupou o 
cargo por poucos dias. 
São eles luana vargas, 
Maria Clara Noleto, 
Hebert Mesquita, vic-
tor Riccely e alessan-
dro oliveira.

além dos cinco, ago-
ra confirmados por 
aras, integrará o grupo 
o procurador leonar-
do Sampaio de almei-
da. o coordenador do 
gT da lava Jato será 
José adonis Callou 
de araújo Sá, que fi-

cará a cargo de fazer 
as sustentações orais 
na Segunda Turma do 
Supremo nos casos 
da operação. a porta-
ria com as nomeações 
foi publicada no di-
ário oficial da união 
(dou) de quarta-feira 
(9).

o gT da lava Jato 
na PgR tem como atri-
buição auxiliar o PgR 
nos casos que envol-
vam pessoas com foro 
privilegiado no Supre-
mo, como parlamenta-
res e ministros. Cabe 
aos membros do grupo 
realizar oitivas, parti-
cipar da produção de 
provas, de audiências 
judiciais, requisitar 
documentos e infor-
mações, entre outras 
tarefas. (Fonte: agên-
cia Brasil)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, preside a 8ª sessão ordiná-
ria do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF)

ro. Tem que deixar a vaidade 
de lado, a arrogância, a petu-
lância de alguns... É só anular 
isso daí. Não existe prazer 
maior que ver o meu parti-
do votando coisa séria, todo 

mundo se comunicando, con-
versando. a gente quer o bem 
do país. Não podemos entrar 
numa linha de ser um parti-
do que já tem alguns hábitos. 
Temos excelentes parlamenta-

res… Mas não é tanto os par-
lamentares, é a Executiva que 
tem que mostrar que é diferen-
te”, completou Bolsonaro.

(Fonte: Último Segundo - 
ig)

crise?

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

servidor municipal
alessandro machado
é homenageado 
pela Cmni

de autoria do verea-
dor Mauricio Morais, 
uma Moção de Con-
gratulações e aplausos 
foi entregue ao analis-
ta legislativo alessan-
dro Machado (foto), 
concursado da Câma-
ra Municipal de Nova 

iguaçu. Nas palavras 
do vereador Mauricio, 
a homenagem é mais 
do que merecida pelo 
trabalho de excelência 
que alessandro de-
sempenha na Casa.

Parabéns, alessan-
dro!

divulgação

Maurício Morais homenageia Alessandro, ladeado por colegas vereadores
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Cerco fechado contra milícia
7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Polícia Civil faz operação contra grupo paramilitar que atua na Baixada 
Fluminense. Entre os presos está ex-secretário de Obras de Nova Iguaçu

REPRodução/REdE SoCial

uma operação da Po-
lícia Civil contra a 
milícia que aterroriza 

a Baixada Fluminense pren-
deu três suspeitos de integrar 
o grupo paramilitar. um dos 
presos pelos agentes da divi-
são de Homicídios (dHBF) 
é Marcos antonio do Santos 
amaral, o Marquinho alemão, 
que também vai responder por 
porte ilegal de arma de fogo.

Segundo as investigações 
conduzida pelo delegado Moi-
sés Santana, titular da especia-
lizada, Marquinhos é um dos 
chefes da milícia de austin. o 
outro preso é o ex-secretário 
de obras de Nova iguaçu, Je-
ferson Ramos de oliveira. Se-
gundo as investigações, ele faz 
parte do grupo paramilitar que 
atua em austin, em Nova igua-
çu, e disputa o controle pelo 
território. além dele, foi preso 
demétrio Menezes Barbosa, 
suspeito de chefiar a milícia do 
bairro aliança, em Nova igua-
çu. Segundo as investigações, 

ele é apontado como responsá-
vel pela cobrança de transporte 
alternativo e sinais clandestinos 
de Tv a cabo na região.

Ele havia sido preso em 2016 
durante operação para combater 

o grupo organizado por um sub-
tenente da Polícia Militar. 

demétrio é irmão de lean-
dro, conhecido como “Batata da 
aliança”, que também é aponta-
do por chefiar a milícia da área.

DOIS ASSASSINATOS 
eM AuSTIN 

de acordo com a Polícia 
Civil, as investigações come-
çaram há cerca de dois me-
ses após os homicídios de 

Bruno Tavares Ribeiro, de 
21 anos, e Maicon José 
Jovem de oliveira, de 26. 
Eles, que faziam parte do 
grupo paramilitar, foram 
executados após uma dis-

puta por pontos de moto-
táxis na região de austin. 
Seus corpos foram encon-
trados com marcas de tiros 
no arco Metropolitano no 
dia seguinte.

O veículo pegou fogo e as chamas se espalharam pelo combustível

investigação

Titular da DHBF, delegado Moisés Santana conduziu a operação que prendeu suspeitos, como Demétrio Menezes Barbosa, que lidera milícia no Aliança

Santana informou 
ainda que Bruno foi o 
responsável por parti-
cipar da chacina do bar 
london, que deixou 
três mortos e vários fe-

ridos na região. 
Segundo o delegado, 

Marquinhos alemão, 
que seria um dos líde-
res da milícia da re-
gião, tinha uma estreita 

relação com Jeferson: 
“ambos têm uma re-
lação muito forte e es-
treita com a milícia. 
vamos instaurar um in-
quérito de organização 

criminosa para apurar 
os serviços que eles 
exploravam”, afirmou 
Santana.

agentes da especiali-
zada estão em diversos 

municípios. um dos 
endereços é em austin, 
em Nova iguaçu, onde 
os milicianos são acu-
sados de diversos ho-
micídios. os policiais 

estão atrás de provas 
contra paramilitares 
que veem aterrorizan-
do cidades como Bel-
ford Roxo, Nova igua-
çu e Queimados.

polícia busca provas

motorista arma esquema de roubo de cargas 
Jonas Ferreira foi preso com os 

comparsas João victor e andré de 
almeida sob acusação de recepta-
ção qualificada por agentes da 54ª 
dP (Belford Roxo). os dois últi-
mos foram conduzidos a unidade 
com uma suposta carga roubada. 
Em depoimento, eles confessaram 
o crime.

os policiais então iniciaram 
as investigações para identificar o 
motorista do caminhão da trans-
portadora que supostamente havia 
sido roubado. após identificação 

do motorista, Jonas, que registraria 
o roubo da carga que na verdade 
foi tombada, com apoio dos agen-
tes da 64ª dP (São João de Meriti), 
foi possível deter o suspeito, que 
também confessou o crime. 

Segundo a Polícia Civil, ele era 
motorista de uma transportadora e 
combinou com os outros dois acu-
sados de desviarem a carga, ava-
liada em mais de R$ 30 mil. após 
entregar a carga para João e andré, 
logo em seguida, Jonas registraria 
o roubo da carga, que seria vendi-

da por João e Jonas, e o lucro seria 
repartido entre os três. 

o trio foi preso e as investiga-
ções seguem, pois de acordo com 
a polícia, Jonas, que trabalhava 
na transportadora há mais de dois 
anos, possa ter desviado cargas 
outras vezes, causando um preju-
ízo muito maior à empresa. Toda 
a carga foi recuperada e, como era 
perecível, entregue à vigilância 
sanitária para, caso esteja em con-
dições de consumo, ser doada no 
município. 

o choque entre dois ca-
minhões que transportavam 
combustível deixou duas 
pessoas mortas na manhã de 
ontem, na BR-465, antiga 
Rio-São Paulo, altura de Se-
ropédica. a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) informou 
que uma das carretas trans-
portava óleo diesel. Com a 
colisão, o veículo pegou fogo 
e as chamas se espalharam 
pelo combustível.

A Polícia Civil confirmou 
a morte dos dois motoristas 
dos caminhões e informou 
que agentes da 48ª dP (Se-
ropédica) realizaram uma 
perícia no local do aciden-
te. Às 14h, a rodovia estava 
totalmente interditada pelos 
agentes para o trabalho do 
Corpo de Bombeiros. 

Segundo informações, o 
fogo atingiu uma área que era 
preparada para receber uma 

Choque de caminhões deixa dois mortos na baixada 

exposição em comemoração 
ao aniversário de Seropédica. 
Técnicos do instituto Estadual 
do ambiente (iNEa) também 

chegaram ao local para avaliar 
possíveis impactos ambientais 
causados pelo derramamento 
de combustível.

CV abate aliados de chefão 
rival na guerra do tráfico 
Cerca de 24 horas após 

o ataque realizado por tra-
ficantes do TCP (Terceiro 
Comando Puro), liderados 
por Thomas Jayson gomes 
vieira, o 3N, no Complexo 
do Salgueiro, Região Me-
tropolitana do Rio, bandi-
dos ligados a facção rival, o 
Comando vermelho (Cv) 
executaram dois integran-
tes do tráfico de drogas do 
Jardim Miriambi, durante 
invasão na noite da última 
terça-feira.

de acordo com infor-
mações do aplicativo onde 
Tem Tiroteio (oTT-RJ), a 
troca de tiros começou por 
volta das 22h. um dos mor-
tos durante a invasão teria 
sido uma das lideranças do 
tráfico de drogas naquela 
região, conhecido como 
080 ou Paizão. Ele era um 
dos homens de confiança 
de 3N e apontado como 
uma das lideranças do TCP 
em São gonçalo.

ReCADO NAS 
ReDeS SOCIAIS 

de acordo com infor-
mações preliminares, 3N, 
acompanhado de cerca de 
20 homens fortemente ar-
mados, foram até uma lo-
calidade conhecida como 
Central e trocaram tiros 
com integrantes da fac-
ção rival. durante o con-
fronto, dois criminosos do 

Comando vermelho (Cv) 
foram mortos pelo “Bonde 
do 3N”, em uma espécie de 
“baque” do TCP em um dos 
“quartéis-generais” da fac-
ção rival no Estado do Rio.

MORTe De 
SCHuMAKeR fOI 

O eSTOPIM PARA 
gueRRA De 

fACçõeS 
após a morte de Schu-

maker antonácio do Rosá-
rio, o Piloto ou F1, em abril 
deste ano e a iminente saída 
de 3N do Comando verme-
lho, uma nova guerra pelo 
controle do tráfico de drogas 
de São gonçalo era esperada 
pela polícia desde então.

3N deixou o Complexo do 
Salgueiro após matar Schu-
maker antonácio do Rosario, 
o Piloto ou F1 e mais três ‘se-
guranças’ dele, na localidade 
de itaóca, no Salgueiro. as 

mortes, segundo investiga-
ções da divisão de Homi-
cídios de Niterói, itaboraí 
e São gonçalo (dHNiSg) 
teriam ocorrido pelo fato 
de Piloto, líder do Cv no 
Jardim Catarina, ter se re-
cusado a acompanhar 3N 
na mudança de facção.

 gueRRA
a polícia investiga se o 

ataque na comunidade foi 
realizado pelo traficante 
Thomas Jayson gomes 
vieira, o 3N, antiga lide-
rança do local antes de 
pular de facção criminosa. 
3N, atualmente uma das 
principais lideranças do 
Terceiro Comando Puro 
(TCP), teria ido até o Com-
plexo do Salgueiro tentar 
retomar a comunidade. o 
tráfico de drogas da região 
é chefiado pelo Comando 
vermelho (Cv). 

 Os dois marginais foram mortos por facção rival 

REPRodução/REdE SoCial

REPRodução/REdE SoCial
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procon dá dicas para compras de 
brinquedos para o dia das Crianças
Com a proximidade 

do dia das Crianças, 
o Procon Estadual do 
Rio de Janeiro, vin-
culado à Secretaria de 
Estado de desenvol-
vimento Econômico, 
Emprego e Relações 
internacionais, dá al-
gumas dicas para os 
pais e responsáveis 
sobre cuidados que 
devem ser tomados 
quando forem comprar 
algo que costuma estar 
entre os maiores dese-
jos delas: brinquedos.

a primeira coisa que 
deve ser procurada no 
brinquedo que se quer 
comprar é se ele tem o 
selo de certificação do 
inmetro. Este selo é a 
garantia de que aquele 
produto foi avaliado e 
apresenta as condições 
mínimas de segurança 
para o seu uso. o selo 
deve estar presente 
mesmo nos produtos 
importados.

outro fator muito 
importante é a fai-
xa etária para a qual 
aquele brinquedo é 

protestos deixam mais de 100 mortos
iRaQuE- autorida-
des iraquianas in-
formam que já pas-
sa de 100 o total de 
mortos em confron-
tos entre manifes-
tantes antigoverno e 
forças de segurança. 
os protestos  (foto)
tiveram início na 
capital, Bagdá, no 
dia 1º, contra a alta 
taxa de desemprego 
e a precariedade dos 
serviços públicos. 
Em seguida, se es-
palharam por cida-
des do sul do país.
um porta-voz do 
Ministério do inte-
rior disse a jornalis-
tas que 104 pessoas 
morreram, incluin-
do oito agentes de 
segurança. o total 
de feridos chega a 
6.107. o porta-voz 
negou que forças 
de segurança dispa-
raram munição real 
contra manifestan-
tes. Segundo ele, 
havia “mãos mali-
ciosas” por trás de 
ações que tiveram 
por alvo manifes-
tantes e pessoal de 
segurança.

REuTERS/THaiER al-SudaNi

mundo

indicado pelo fabrican-
te. Brinquedos reco-
mendados para crian-
ças mais velhas, por 
exemplo, podem con-
ter peças pequenas que 
se soltam e podem ser 
perigosas para crian-
ças mais novas. outro 
caso é o de alguns brin-
quedos para crianças 
mais velhas que podem 
ter elementos tóxicos 

em suas composições, 
como massa de mode-
lar e slime, e por isso 
não devem ser levados 
a boca – um ato abso-
lutamente natural em 
crianças muito novas. 
Este cuidado deve ser 
redobrado se a criança 
que ganha o brinquedo 
convive com outras de 
faixa etária diferente 
em sua casa.

REPRodução

Governo do estado reforça investimentos em exames de diagnóstico e 
tratamento da doença. Outubro Rosa é mês de maior conscientização 

a S e c r e t a r i a 
de Estado de 
Saúde inves-

tiu, desde janeiro des-
te ano, mais de R$ 
35,3 milhões em exa-
mes de diagnóstico 
de diversas doenças 
e tem disponibiliza-
do cerca de R$ 6 mi-
lhões para tratamen-
to oncológico. Em 
comum entre os dois 
cofinanciamentos está 

o câncer de mama. o 
aporte financeiro aos 
municípios de todo o 
estado contribuiu para 
a redução do tempo 
de início de tratamen-
to da doença, que tem 
durante este mês, com 
o outubro Rosa, seu 
maior momento de 
conscientização.

No ano passado, 
56% dos casos diag-
nosticados de câncer 
de mama levavam 
mais de 60 dias para 
iniciar o tratamento 

no estado. Em 2019, 
em apenas nove meses 
de novas políticas pú-
blicas, esse percentual 
caiu para 18%, segun-
do dados do Painel-
-oncologia do Minis-
tério da Saúde/inca. 
atualmente, a lei dos 
60 dias estabelece 
que o tratamento seja 
iniciado em até dois 
meses da confirmação 
do câncer.

Para o secretário 
de Estado de Saúde, 
Edmar Santos, a pre-

venção e diagnóstico 
precoce do câncer de 
mama não se limita 
só a um mês e, desde 
janeiro, o tema foi de-
finido como priorida-
de, com o reforço dos 
cofinanciamentos e in-
tensificação das ações.

“a detecção precoce 
da doença aumenta em 
até 90% as chances de 
cura, por isso são tão 
importantes os inves-
timentos que temos 
feito para auxiliar as 
prefeituras em exames 

de rastreio. Caso o 
diagnóstico seja con-
firmado, nossa meta é 
que todas as pacientes 
comecem o tratamento 
em até dois meses no 
Rio de Janeiro. Temos 
um compromisso im-
portante”, aponta.

COMBATe eM 
DuAS fReNTeS 
o câncer de mama 

tem sido combatido 
em duas frentes no 
estado. No eixo do 
diagnóstico precoce, 

mamografia e biópsia 
de mama guiada por 
ultrassom são dois dos 
exames previstos pe-
los cofinanciamentos. 
Já para o tratamento 
da doença, radiotera-
pia, quimioterapia e 
cirurgia oncológica 
estão inseridas no ter-
mo de cofinanciamen-
to com municípios que 
possuem unidades ou 
Centros de assistência 
Especializada em on-
cologia (uNaCoN ou 
CaCoN).

Aporte financeiro contribuiu para a redução do tempo de início de tratamento do câncer de mama nos municipios do estado do Rio

divulgação/govERNo do ESTado 

Combate ao câncer de mama

seCretaria de ComuniCação 
soCial das prefeituras 

do rio de Janeiro 

o novo formato das 
uPas, que substitui 
as estruturas de con-
têiner por alvenaria 
a partir do ano que 
vem, também vai 
abranger o diagnós-
tico precoce de cân-

ceres – entre eles, o 
de mama. No térreo 
da uPa remodelada 
funcionará a assis-
tência médica como 
já funciona hoje; e 
num segundo andar, 
consultórios ambu-

latoriais especiali-
zados ou Centros de 
diagnóstico Preco-
ce do Câncer, com 
mamografia, ultras-
som, endoscopia e 
colonoscopia. Para 
esses atendimentos, 

os pacientes serão 
inscritos no Sistema 
Estadual de Regula-
ção.

outro projeto de 
referência oncológi-
ca no estado que está 
saindo do papel é o 

Hospital do Câncer 
de Nova Friburgo. 
“Em trabalho con-
junto com a Empre-
sa de obras Públicas 
(EMoP), estamos 
estudando alternati-
vas para reiniciar as 

obras abandonadas 
nos últimos anos e 
atender a demanda 
por oncologia da po-
pulação da Região 
Serrana, proporcio-
nando o tratamento 
perto de casa”, diz.

mais unidades de diagnÓstico e tratamento

Agentes do Procon em loja de brinquedos no Rio 
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saúde bucal de excelência
Com área de abrangência de quase 30 mil moradores, a COC no Santa Cruz é 
um exemplo do serviço prestado pela rede municipal de Saúde de Volta Redonda

Luis Eduardo
(Luisinho)

Odontologia oferece serviços de qualidade à população da Zona Oeste do Rio 

Quase 500 mil 
procedimen-
tos foram re-

alizados desde 2017 
na rede; em clíni-
ca do bairro Santa 
Cruz, inaugurada há 
dois anos, fila de es-
pera foi zerada. Com 
área de abrangên-
cia de quase 30 mil 
moradores, a Clí-
nica odontológica 
Concentrada (CoC) 
no Santa Cruz é um 
exemplo do serviço 
de excelência pres-
tado pela rede mu-
nicipal de Saúde de 
volta Redonda. Em 
pouco mais de dois 
anos de funciona-
mento, encerrou a 
demanda reprimida 
dos bairros Santa 
Cruz e Santa Rita do 

zarur.  inaugurada 
em julho de 2017, 
a unidade passou a 
oferecer o tratamen-
to aos moradores, 
que antes eram as-
sistidos nas clínicas 
do aterrado e Santo 
agostinho.

COMPROMeTIMeNTO 
o prefeito de vol-

ta Redonda, Samuca 
Silva lembrou que 
entregou a clínica 
funcionando efeti-
vamente em 20 de 
julho de 2017. “o 
c o m p r o m e t i m e n t o 
da equipe de profis-
sionais e a estrutura 
da clínica oferecem 
segurança e conforto 
durante o tratamento 
odontológico. além 
disso, a proximidade 
de casa facilitou o 
acesso ao dentista”, 

afirmou.
Somente no CoC 

Santa Cruz, da data 
de inauguração até 
setembro de 2019, 
2.940 pacientes fo-
ram assistidos, so-
mando 13.506 
consultas e 1.887 
atendimentos emer-
genciais. Com uma 
equipe de oito den-
tistas, quatro auxi-
liares, uma técnica, 
duas recepcionistas e 
uma auxiliar de ser-
viços gerais, a uni-
dade funciona de se-
gunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h, com 
uma média de 60 
atendimentos/dia. a 
estrutura conta com 
quatro consultórios 
em uma mesma sala 
e três isolados para 
prótese, endodontia 
e odontopediatria.  

volta redonda

divulgação/PREFEiTuRa

exapicor de resende foi sucesso garantido 
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 Público lotou a exapicor para acompanhar os shows 

divulgação/PMR
Terminou no úl-

timo domingo, dia 
6 de outubro, a 52ª 
edição da Expo-
sição agropecu-
ária, industrial e 
Comercial de Re-
sende, tradicional-
mente abreviada 
como “Exapicor”. 
o evento, gratuito 
e democrático, mais 
uma vez obteve 
sucesso, tanto em 
presença do públi-
co, quanto na pro-
gramação cheia de 
novidades, visando 
garantir uma expe-
riência marcante 
para toda a família. 

Em 10 dias de 
festa, a Expicor re-
cebeu mais de 30 
atrações musicais 
regionais e locais 
no Palco Resen-
de, além dos shows 
principais, no Palco 
Principal, com 8 ar-
tistas consagrados, 
de visibilidade e 
fama em todo o país. 
a sequência contou 
com Xande de Pila-
res, onze20, lexa, 
Jorge & Mateus, 
gabriela Rocha, 
Simone & Simaria, 
Cesar Menotti & 
Fabiano e kevin o 

Chris. um dos dias 
de festa, como de 
costume, foi reser-
vado especialmente 
para a música gospel, 
com a participação 
de inúmeras igrejas 
da região. Nos dias 
sem atrações no Pal-
co Principal, o “Ha-
ppy Hour da Exapi-
cor” proporcionou 
aos visitantes até te-
lão para exibição de 
jogo da libertadores. 

Esta também foi 
uma edição memo-
rável para o públi-
co infantil, já que a 
programação incluiu 

a Fazendinha, para a 
criançada ter contato 
com animaizinhos, 
um circo de entra-
da gratuita, atrações 
musicais, com “Baby 
Shark – Brincando e 
aprendendo”, “Fro-
zen” e uma tarde 
especial com a peça 
teatral baseada no su-
cesso de várias gera-
ções da Walt disney 
“o Rei leão”. Tam-
bém teve as diversas 
atrações do Parque 
infantil, composto 
por atrações para os 
pequenos e para os 
adultos. 

porto real elege novos conselheiros tutelares 

Os novos conselheiros eleitos para 2020-2023

divulgação/PMPR

No último domingo foi 
realizada a eleição para os 
novos conselheiros tutelares 
para exercício do mandato 
2020/2023. os sete colégios 
eleitorais do município recebe-
ram um total de 1566 eleitores. 
Foram eleitos cinco conselhei-
ros titulares e cinco suplentes, 
que tomarão posse no dia 10 
de janeiro de 2020. Júnior al-
barelo foi o mais votado com 
um total de 297 votos; seguido 
por Nilcelaine oliveira com 
230 votos; em terceiro lugar fi-
cou Sidney azevedo que con-
tabilizou 220 votos; andreia 
Eurico teve 195 votos; lucas 
oliveira foi o quinto mais vo-
tado com 129 votos.

a apuração aconteceu na 
Secretaria Municipal de as-
sistência Social direitos Hu-
manos e Habitação e contou 
com a presença do Ministério 
Público, dos Conselheiros do 
Conselho Municipal dos di-

reitos da Criança e do adoles-
cente (CMdCa); da secretária 
de assistência Social direitos 
Humanos e Habitação, Creusa 
Martins Mothé; dos candidatos 
e de representantes da popula-
ção.

“o Conselho Tutelar, um 
órgão permanente, autônomo 
e não jurisdicional, é de suma 
importância para a garantia dos 
direitos da criança e do ado-

lescente. Ele é encarregado, 
diretamente pela sociedade, 
mediante voto popular, de zelar 
por esses direitos. ao lado de 
outras entidades, tais como o 
Ministério Público e os diver-
sos órgãos da administração 
Pública, desempenha função 
extremamente relevante para a 
coletividade”, declarou o presi-
dente do CMdCa, Jarbas José 
dos Santos domingos.

mais de mil cadastros para atendimento 
a gerente da unidade, 

Cláudia Christina Ro-
drigues gonzaga, lem-
brou que um dia após a 
inauguração foram ca-
dastrados 1.608 mora-
dores à procura de aten-
dimento. “Esse número 
chegou perto dos três 
mil, mas conseguimos 
atender a todos e zerar 
essa demanda reprimi-
da”, explicou Claudia, 

reforçando que, agora, 
os pacientes são referen-
ciados pelas unidades da 
atenção Básica do San-
ta Cruz e Santa Rita do 
zarur. “Hoje, são cerca 
de 90 inscritos para co-
meçar o tratamento”.

lúcia Helena Martins 
é moradora do bair-
ro Santa Cruz há mais 
de dez anos e, antes da 
inauguração da clínica 

odontológica no bairro, 
frequentava consultó-
rios de dentistas parti-
culares. “Comecei o tra-
tamento aqui há alguns 
meses e fui muito bem 
atendida. Não vejo dife-
rença no atendimento na 
clínica em comparação 
com qualquer consultó-
rio particular. aliás, tem 
uma diferença ótima: 
aqui é de graça. Fora a 

equipe nota dez desde o 
acolhimento, da recep-
cionista aos dentistas”, 
falou lúcia.

katheryn Taiane 
acompanha a filha Júlia, 
de 9 anos, nas consultas 
e confirma o atendimen-
to diferenciado. “Minha 
filha se sente segura na 
clínica. Crianças, nor-
malmente, não gostam 
de dentistas, mas aqui 

ela aprendeu a impor-
tância de cuidar dos 
dentes e da prevenção”, 
contou.

Rosana Frizas de Mi-
randa, da área técnica de 
Saúde Bucal da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
afirmou que o trabalho 
de prevenção acontece 
em várias frentes. “Por 
meio do Programa Saú-
de na Escola (PSE) e em 

parceria com os Centros 
de Referência à assis-
tência Social (Cras) e 
os Centros de assistên-
cia Psicossocial (Caps), 
os profissionais dentis-
tas fazem palestras e as 
crianças criaram até o 
“Cine dentinho”, que 
incentivam e ensinam a 
escovação correta, por 
meio de filme de anima-
ção”, explicou. 

Corrida promete movimentar angra
Para a felicidade dos aman-

tes e adeptos da corrida de rua, 
está marcada para o dia 10 de 
novembro, às 8h, a 3ª edição 
da Corrida Porto Bracuhy, no 
Condomínio do Bracuhy, em 
angra dos Reis, com percur-
sos de 5km e 8km. o evento 
recebe o apoio da Prefeitura 
de angra e esse ano está sendo 

organizado pela empresa dE 
EliTE - renomada em eventos 
esportivos no estado do Rio de 
Janeiro.
os atletas da região Sul Flu-
minense podem contar com 
um percurso de tirar o fôlego, 
com inúmeras belezas natu-
rais e históricas. além disso, 
haverá muita diversão para os 

participantes e seus familiares 
durante toda a manhã.
Todos que se inscreverem e 
terminarem a prova receberão 
a medalha de participação. 
ainda haverá a premiação 
geral, por categoria e para as 
maiores equipes. as inscrições 
podem ser realizadas pelo site: 
www.deelite.com.br.



É um bom dia para 

realizar negociações e 

para resolver recursos 

compartilhados. O 

momento pede desapego 

de recursos materiais que o mantiveram 

seguro por muito tempo, mas que 

agora devem ser administrados de 

outra forma. O céu favorece a venda e 

a aquisição de bens materiais.

Há curas significativas 

para promover as 

metas futuras. O céu 

colabora com acordos 

e com negociações 

comerciais. A fase pede organização 

e comprometimento total com a 

carreira. Cuide do emocional e aceite 

os fatos que não estão sob o seu poder.

Áries

Uma pessoa o auxilia a 

promover os projetos. 

É importante encarar 

as responsabilidades 

com entendimento 

sobre os efeitos delas em sua vida. 

Avalie as possibilidades e tome 

decisões com base na ética e no 

comprometimento. Há abertura para 

acordos e resoluções de documentos.

Touro

O foco está em 

sua carreira e nas 

metas que exigem 

c o m p r o m e t i m e n t o 

e empenho. O céu 

promove acordos e negociações para 

que seja possível obter a estrutura que 

você almeja em sua rotina ou na sua 

forma de produzir. É essencial fazer 

um planejamento e agir com estratégia.

Gêmeos

A felicidade bate à 

porta, mas exige de 

você flexibilidade 

para perdoar e curar 

as feridas do passado. 

É momento para fortalecer a sua 

fé e ter compreensão de que certos 

fatos foram necessários para o seu 

desenvolvimento. O relacionamento 

pede amadurecimento e 

comprometimento.

Câncer

Leão

Uma pessoa importante 

para a sua experiência 

é responsável pelo 

momento de cura que 

você vem transitando. 

É um excelente dia para 

expor as suas ideias e para ter uma 

conversa franca e curativa. Você está 

em condições de estruturar novas 

pontes profissionais e administrativas.

Virgem

É um excelente dia 
para promover os 
projetos profissionais 
e utilizar recursos 
financeiros para o 
local de trabalho ou 

para as necessidades da família. Você 
está em condições de perceber melhor 
os recursos e de tomar decisões com 
consciência das responsabilidades 
envolvidas em sua rotina.

Libra

A fase é de 
amadurecimento e de 
consciência das suas 
competências. O céu 
favorece as posturas 
direcionadas aos filhos 

ou para promover o lazer e o bem-
estar. O céu lhe deixa em destaque para 
avaliar os movimentos. É essencial agir 
com flexibilidade.

Escorpião

Uma pessoa importante 
conversa com você em 
particular, e isso gera 
decisões favoráveis para 
o seu desenvolvimento 
financeiro e profissional. 
Você está numa fase de 

curas e de compreensão dos efeitos 
de pessoas muito próximas e de 
familiares em sua vida. É momento de 
soltar e ressignificar.

Sagitário

Uma pessoa amiga 
o ajuda a interagir 
com decisões 
significativas para o 
seu desenvolvimento, 

principalmente no que se refere a 
projetos de curto prazo. Você deve 
olhar mais para as suas necessidades, 
mas com maturidade e sabedoria. É um 
bom dia para se expressar.

Capricórnio

É um dia para olhar 
para os planos 
futuros e para realizar 
movimentos com 
flexibilidade, se 
a intenção é criar 
oportunidades para 

o seu desenvolvimento profissional. 
O céu favorece os investimentos e os 
acordos comerciais. Você está numa 
fase nova, então deve ressignificar o 
que não deu certo no passado.

Aquário

É um dia inspirador, 
então você deve levar em 
consideração a intuição. 
O céu promove cursos, 
ideias e crenças. Você stá 
consciente do que está 

transitando e de como pode desapegar-
se de comportamentos e de situações 
que bloqueiam os seus planos. É um dia 
ótimo para promover os projetos.

Peixes
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 109/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 23 de Outubro 
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 109/2019 

na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQuISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGuA 
MINERAL para atender a SECRETARIA MuNICIPAL 
DE SAÚDE conforme especificações contidas no edi-
tal e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 4227/2019. O Edital poderá ser re-
tirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 

os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
9.405,00 (nove mil, quatrocentos e cinco reais).

Porto Real, 09 de Outubro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Câmara Municipal de Belford Roxo
PORTARIA  Nº165  DE   09  OUTUBRO  DE    2019
RETIFICAR o nome da servidora MARA LUCIA PEREIRA 
MARIANO, matrícula nº109662005, Auxiliar Técnico Legislativo da 
Câmara Municipal de Belford Roxo, que passou a assinar-se MARA 
LUCIA PEREIRA MARIANO CORTEZ, por ter contraído matrimônio, 
de acordo com o processo nº 01824/2019.
PORTARIA  Nº166  DE   09  OUTUBRO  DE    2019
Conceder Licença para tratar de Assuntos Particulares e sem 
Remuneração ao servidor ROMILDO BRASIL FREIRE, Auxiliar de 
Manutenção, matr. 115372011, de acordo com o artigo 91 da Lei 
Complementar nº 014/97, no período de 26.08.2019 a 25.08.2020, 
conforme processo nº 01661/2019.

PORTARIA  Nº167  DE   09  OUTUBRO  DE    2019
Conceder Licença MATERNIDADE de 120 (cento e vinte) 
dias, a servidora AMANDA MAIA DA SILVA, Auxiliar Técnico 
Legislativo, matr. 115402011, a partir de 19 de Julho de 2019, de 
acordo com o processo nº 01702/2019.
PORTARIA  Nº168  DE   09  OUTUBRO  DE    2019
NOMEAR, a contar de 01/10/19, FÁBIO DOS SANTOS ARAÚJO, 
no Cargo em Comissão de Diretor Administrativo, Símbolo D1, da 
Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme processo n°01900/2019.
PORTARIA  Nº169  DE   09  OUTUBRO  DE    2019
NOMEAR, a contar de 01/10/19, VALERIA DE SOUSA LIMA, no 

Cargo em Comissão de Chefe de Protocolo, Símbolo CF1, da 
Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme processo n°01901/2019.
PORTARIA  Nº170  DE   09  OUTUBRO  DE    2019
NOMEAR, a contar de 01/10/19, EDILEA DA SILVA ROZEIRA, no 
Cargo em Comissão de Chefe de Recursos Humanos, Símbolo 
CF1, da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Belford 
Roxo, conforme processo n°01902/2019.

Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 09 de Outubro de 2019.

   NELCI PRAÇA
Presidente
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  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

09 DE OuTuBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
10/10/2019 – CÓD-PMBR 188.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4453/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 3991/SE-
MAD/2019 DE 09/09/2019, publicada em 10/09/2019. 

PORTARIA Nº4454/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ELIZABETh DE FARIAS DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4455/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JEFERSON CLEMENTE SALVADOR, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4456/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JENIFER FERREIRA FORTuNATO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4457/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Excluir, GLAuCO LEONARDO DA SILVA FERREIRA, 
da PORTARIA Nº 4276/SEMAD/2019, DE 27/09/2019, 
publicada no Jornal hora h em 28/09/2019.

PORTARIA Nº4458/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JOSE ROBERTO SANT’ANNA DE MACEDO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Seguran-
ça Pública e Mobilidade urbana.

PORTARIA Nº4459/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, EVANDRO PINhEIRO VENTuRA,  do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4460/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GERALDO ROChA DE SOuZA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 

na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4461/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, SERGIO MEIRELLES DE ANDRADE, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Comunicação Institucional, símbolo CC-3, na Secretaria 
Municipal de Comunicação Social.

PORTARIA Nº4462/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 4189/SE-
MAD/2019 DE 25/09/2019, publicada em 26/09/2019. 

PORTARIA Nº4463/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ELISSON DA SILVA PERES, do cargo em comissão de 
Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Procuradoria 
Geral do Município.

PORTARIA Nº4464/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VAILTON PEREIRA LEITE, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4465/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TEREZA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, para exercer 
o cargo de Vice Diretor de Escola, símbolo CC-9, na 
Escola Municipal SÃO BENTO, na Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº4466/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Secretário Execu-
tivo, símbolo CC-2, na Secretária Municipal de Saúde.

ANA PAuLA BOTELhO

BRuNO DE CARVALhO BORGES

DANIEL CuNhA DIAS DA ROChA

ERICA LIMA COuTO

LuCIANE MARINS CARDOSO

LuCIENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA

REGINA FERNANDES VIEIRA DIAS

PORTARIA Nº4467/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, KARINA DE AMORIM GuIMARAES, 
para exercer o cargo em comissão na COORDENADO-
RIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, 
símbolo CC-3, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4468/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.

Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LIGIA MAGNA AMORIM PEREI-
RA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR 
DA UNIDADE MISTA DO LOTE XV, símbolo CC-3, na 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4469/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, PAuLO hENRIQuE SANTOS 
DO PATROCINIO, para exercer o cargo em comissão 
de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À 
SAÚDE MENTAL, símbolo CC-3, na Secretária Munici-
pal de Saúde.

PORTARIA Nº4470/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, RODOLFO COSTA DE SOuSA, para 
exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO DEPAR-
TAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, símbolo CC-3, 
na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4471/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, SIMONE DOS SANTOS FLOREN-
TINO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO REGIONAL IV, símbolo CC-3, na 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4472/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VALERIA DOS SANTOS SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO DE-
PARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/
IMuNIZAÇÃO, símbolo CC-3, na Secretária Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº4473/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, WILLIAM CABRAL JESuS DE 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de DI-
RETOR DO hOSPITAL MuNICIPAL, símbolo CC-3, na 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4474/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, na Secretária Municipal de Saúde.

ADMILSON FIGuEIREDO DA SILVA

ALEXANDRE PINHEIRO

ANDRESSA RuFINO DA SILVA

CAMILA VAZ NASCIMENTO

ChRYS DE OLIVEIRA CAVALCANTI DOS SANTOS

FERNANDA DE SOuZA NASCIMENTO

https://www.portoreal.rj.gov.br
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ingredientes

modo de preparo

batata doCe frita

batata doce/ sal a 
gosto/ Óleo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
frite em óleo quen-
te.
depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

ingredientes

modo de preparo

bolo de puba 
amanteiGado

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

modo de preparo

bolo de milho
 Verde 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
sirva em seguida.

GISELLE AUXILIADORA RIBEIRO GUIMARÃES

JAQuELINE MARIA DOS SANTOS SILVA

JOSÉ VALTINEI GOMES DE MORAIS

KELLY CRISTINA FRAJALI DOS SANTOS

ROBERTA SILVA COELhO

ROSANGELA MATTOS MENDES GONZALEZ

SERAFIM CAMPOS ARMESTO

ThALLES LAuRINDO DE SOuZA SILVA

PORTARIA Nº4475/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ANDERSON DOS SANTOS SALES, 
para exercer o cargo em comissão de ChEFE DA DIVI-
SÃO DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, sím-
bolo CC-5, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4476/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANGELICA CAMPOS GAMA, para 
exercer o cargo em comissão de ChEFE DE DIVISÃO 
DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL, símbolo CC-5, na 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4477/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO DA 
CRuZ FERNANDES, para exercer o cargo em comis-
são de VICE-DIRETOR DA uNIDADE MISTA DO LOTE 
XV, símbolo CC-5, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4478/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ISABEL DA S. LOPES BATINGA, 
para exercer o cargo em comissão de ChEFE DE FI-
SIOTERAPIA DA POLICLÍNICA, símbolo CC-5, na Se-
cretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4479/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, IVAN SILVA GONÇALVES, para 
exercer o cargo em comissão de ChEFE DA DIVISÃO 
DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, símbolo CC-5, na 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4480/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JAQuELINE DA COSTA, para exer-
cer o cargo em comissão de ChEFE DA DIVISÃO DE 
ATENÇÃO BÁSICA (EFS, EBS e NASF), símbolo CC-5, 
na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4481/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JEFFERSON DOMINGOS PIO, para 
exercer o cargo em comissão de ChEFE DA DIVISÃO 
DA ATENÇÃO AO IDOSO, símbolo CC-5, na Secretária 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4482/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MAuRO SERGIO VIEIRA DE MELO, 
para exercer o cargo em comissão de ChEFE DA DIVI-
SÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, 
símbolo CC-5, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4483/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, WAGNER VIANA, para exercer o 
cargo em comissão de ADMINISTRADOR DE POLICLÍ-
NICA, símbolo CC-5, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4484/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, na Secretária Municipal de Saúde.

CLAuDIA MARIA RIBEIRO LIMA

GABRIEL DA SILVA DE SOuZA

SUZANA GONÇALVES BARBOSA FELIX

PORTARIA Nº4485/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ADMINISTRADOR 
DE uNIDADE BÁSICA, símbolo CC-7, na Secretária 
Municipal de Saúde.

ALESSANDRA OLIVEIRA SANTOS

ALINE CASSIA VENTuRA DA SILVA OLIVEIRA

ANTONIA VANIA PAIVA OLIVEIRA

ANTONIO MARCOS DA ROChA

CLEBER ORÇAY LIMA

MIRIAN LOPES SGRO DA SILVA

RONALDO SALEMA PEREIRA

SERGIA TERESINhA PAuLA DOS SANTOS

TELMA LuCIA DE SOuZA MENDONÇA

PORTARIA Nº4486/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de ADMINISTRADOR 
DE uNIDADE BÁSICA, símbolo CC-7, na Secretária 
Municipal de Saúde.

DAIANA PRISCILA CANDIDO

hELENA MARIA DA SILVA CRuZ

PORTARIA Nº4487/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Saúde.

ADILSON JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR

ADRIANA CANDIDO GOMES

ADRIANO ALEX DOS SANTOS PORTO

ADRIANO DA COSTA

ALAIN RODRIGuES DOS SANTOS

AMAuRÍLIO ALVARES CASSIANO DE MOuRA

ANA CAROLINA LOBACK VIANNA

ANDERSON DE CARVALhO SILVA JuNIOR

ANTÔNIO OCTÁVIO MENEZES DE CARVALhO JuNIOR

CARLA DAMASCENO PEREIRA

CARLOS hENRIQuE LIMA

CAROLINE DE SOuZA NOGuEIRA

ChRISTINE ELLEN DA SILVA MELO

CINTIA DE MELO VASCONCELOS DE SOuZA

CLAuDILENE DOS SANTOS MIRANDA RODRIGuES

CLEBER FERNANDES PIRES

DAMIÃO FERREIRA DE SOuZA

DANIANE FAuSTINO DE PAuLA LIMA

DANIEL SOuZA ANDRADE

DENISE MARIA SOARES LEITE

DIEGO LOPES DE JESuS

EDILAINE FERREIRA VENTuRA

ELIANE RAMOS DA FONSECA WEIS

ELIAS DE LIMA DANTAS JuNIOR

ELIZETE LOPES DA SILVA

FÁBIO ALVES DOS SANTOS

FABRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS

FLÁVIA TAVARES DOS SANTOS

FLAVIO BARRETO FERREIRA

FRANCINY FERREIRA DE ARAuJO

GUSTAVO FERREIRA PEIXOTO

HELINTON PEIXOTO MERCANTE

IVAN MINEIRO DA SILVA

JACIARA RIBEIRO FERREIRA

JONAS ROBERTO DOS SANTOS PORTO

JORGE LuIZ DA CRuZ PORTO BELGA

JOSÉ EDSON MARINhO

JOSIAS ALVES MOREIRA

JuLIA GOMES DE FREITAS

JuLIA VENTuRA TELLES BARBOSA

JuLIANA hELENA SANTOS DE ALCÂNTARA

KARLA BRITTO DA COSTA

LAÍS DOS SANTOS ELOI

LORENA DE SOuZA GOMES DA SILVA

LuÃ BARREIROS MARTINS

LuANA CRISPIRIANA DA SILVA DE ALMEIDA

LuCAS DANIEL SILVA DA CRuZ

LuIS CARLOS SIQuEIRA DE OLIVEIRA

MAICON ROBERTO SILVA DA CONCEIÇÃO

MARCELA AuRÉLIO DIAS

MARCIA PAChECO DA SILVA

MARCIA PORTO DE ARAGÃO NOGuEIRA

MARCIO LuIZ DO NASCIMENTO

MÍDIA COELhO RODRIGuES

MONIQuE DE CARVALhO SILVA VIEIRA

PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA

PATRICIA GOMES SAMPAIO COELhO

PhILLIPE PORTO DE ALMEIDA BASTOS

RAFAELA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA

RICARDO GRAÇA TOLEDO JuNIOR

ROBSON CARNEIRO MARTINS BARRETO

ROGÉRIO DE PAuLA PORTO

ROSANGELA BRITTO DE MELLO

ROSEMERE EuGENIA BARCELLOS SANTIAGO

ROSEMERI PEREIRA DA SILVA 

SAMuEL ROBERTO SOuZA DA SILVA

SEVERINA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

SILVANIA LuCIA BRANDÃO

TAILING GAuDÊNCIO CORRÊA

VALÉRIA DE ARAÚJO PEÇANhA CRESPO

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SARAIVA

VANESSA MARINS DE CARVALhO

WESLEI FONTES CORREA

WILLIAM DE OLIVEIRA COSTA

PORTARIA Nº4488/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de 
Saúde.

ADEMIR SANTOS DA SILVA

ALICE NAVEGA MARNE SARMENTO

ALINE BEThANIA DA SILVA DuTRA

ALINE DINIZ DA SILVA

ALINE FERNANDES FRANCISCO

ALINE SANTOS RIBEIRO

ANA CLAuDIA ALVES AMORIM

ANA CLAuDIA MONTEIRO DOS REIS

ANA LuISA PORTELLA DE ELIZEu

ANA PATRÍCIA SIQuEIRA CESAR DA SILVA

ANA PAuLA NEVES

ANDRÉ LuIS CARDOSO DOS SANTOS

ANDREA ALMEIDA DO NASCIMENTO

ANDRESSA DE SÁ NAZARÉ 

ANDRESSA SANTANA NuNES

ANDRIELLE DA MASCENA NASCIMENTO

ANGELA MENDONÇA DOS SANTOS FREZA

APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA BELLO

ARINE FERREIRA CARDOSO

BRuNA DA MOTA REIS DE FRANÇA

BRuNO DE OLIVEIRA BATALhA

CARLOS EDuARDO FERREIRA TORRES

CARLOS RENATO DA SILVA

CAROLINE DOS SANTOS VIANA

CASSIA hELENA S. C. LIMA

CASSILANE OLIVEIRA ARAuJO

CLAuDIA SANTOS DE MELO

CLAuDIO APOLINARIO DOS SANTOS

CLEBER ALVES FARIA

CRISTIANE O. DOS SANTOS

DAIANE DO NASCIMENTO

DEBORA CRISTINA PORTELA

DIOGENES ALVES

DOuGLAS DE OLIVIERA RODRIGuES

DOuGLAS NOGuEIRA

EDNEIDE SILVA DE OLIVEIRA

ELISANDRA BARBOSA DA SILVA DE ALBuQuERQuE

ELISANGELA DOS SANTOS DE ALMEIDA 

EMERSON hENRIQuE TEÓFILO DANTAS

ERICA CRISTINA CARVALhO GONÇALVES

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES

FABIANA BARCELOS DE MATTOS FIGuEIRÊDO

FLAVIA ONOFRE PAChECO

GEIVA MARIA DA SILVA

GuILhERME GAIÃO LOuRENÇO

GuSTAVO DA COSTA MAChADO 

INGRID TuANE DO NASCIMENTO PIETROLuONGO

ITAMAR ALVES FILhO

JESSICA BARRETO DE BRITO

JESSICA DuARTE DOS SANTOS

JOÃO VITOR DOS SANTOS LIMA

JOSELENA LIMA BATISTA DA SILVA

JOYCE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

JOYCE DuARTE DOS SANTOS

JuSSARA DOS SANTOS ALT

KARINA MuNIZ DOS SANTOS RODRIGuES

LETICIA TEIXEIRA DE ANDRADE

LILIAN DuARTE DIAS

LINDEMBERG GuIMARÃES CABRAL

LIVIA AZEVEDO DA CRuZ BORGES

LuAN PEREIRA BRAVO

LuCAS CARDOSO VIEIRA

MAIARA GREYCE DA SILVA CRISÓSTOMO

MARCOS FELIPE MARINhO CORREA

MARCELLY ANGELICA CALDEIRA DA SILVA GONÇAL-
VES

MARIA CRISTINA GERARD DA SILVA



quinTa-feiRa, 10 de ouTubRo de 201912

 l
u

C
a

S 
Fi

g
u

Ei
R

Ed
o

 / 
C

B
F

esPoRTe

joTa CaRvalHo

jota.carvalho@yahoo.com

Jogo de ida

 na Gávea, fla vence o Vasco e 
 sai na frente pela final do OPG
Dirigentes da Colina reclamaram da arbitragem após o confronto

Na manhã de ontem 
(9), o Flamengo 
bateu o vasco por 

2 a 1 no primeiro jogo da 
decisão do Torneio octá-
vio Pinto guimarães. o 
confronto na Gávea ficou 
marcado pelo “erro de 
arbitragem” no segundo 
gol do adversário. Yuri e 

Weverton fizeram os gols 
da vitória rubro-negra e Fi-
gueiredo descontou.

O JOgO
o vasco começou em 

cima. logo aos 4 minu-
tos, alexandre recebeu na 
entrada esquerda da área e 
arriscou um chute rastei-
ro, mas o goleiro fez boa 
defesa. aos 5 minutos, o 
Flamengo abriu o placar 
no chute certeiro de Yuri. 

a chuva atrapalhava o an-
damento do jogo e as equi-
pes apostavam na ligação 
direta. aos 15, Pec recebeu 
em velocidade, mas a bola 
parou na poça. aos 30, Te-
nório cobrou falta com ca-
tegoria, e o goleiro fez boa 
defesa. 

aos 43, o vasco assustou 
novamente em cobrança de 
falta. Caio lopes bateu for-
te e o goleiro fez boa defesa 
mandando pra escanteio. a 

persistência vascaína deu 
resultado aos 45 minutos. 
após cobrança de escan-
teio, ulisses chutou, o go-
leiro defendeu parcialmen-
te. No rebote, Figueiredo 
encheu o pé para empatar 
(1 a 1.

a segunda etapa come-
çou sem muita diferença 
do que o jogo havia apre-
sentado até então. a chuva 
até diminuiu, mas o campo 
ainda mostrava reflexos e 

prejudicava o bom anda-
mento da peleja. Sem mui-
ta alternativa, os times abu-
saram da ligação direta. os 
minutos iniciais foram com 
o vasco apostando na bola 
longa em Figueiredo, mas 
a defesa adversária conse-
guiu suportar bem. aos 44, 
o Flamengo marcou mais 
um através de Weverton e 
colocou 2 a 1 no placar fi-
nal.

Na volta, marcada para 

o próximo dia 20, em São 
Januário, às 10h, o Fla joga 
pelo empate para ficar com 
o título. o vasco precisa 
vencer por diferença de 
dois gols. vitória simples 
do cruzmaltino levará a 
disputa para os pênaltis.

vale lembrar que vasco 
e Flamengo decidirão o 
Estadual Sub-20, em dois 
jogos. Sinal de que haverá 
“Clássicos dos Milhões” 
até o final do ano.

O gramado alagado pela chuva intermitente atrapalhou o andamento do jogo e prejudicou a parte técnica
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seGundo Caderno

ingredientes

modo de preparo

banana Comprida 
reCheada

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

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA

MARIA DO CARMO SALuSTIANO SANTOS

MARIANGELA COSTA SILVA DE MELO

MILENA LIMA CRuZ

MILLENA SOuZA DE OLIVEIRA

MIRIAM IARA ALEXANDRINO GARCIA

MONIQUI PEIXOTO VALENTIM

NILCE BRAGA DOS SANTOS

PABLO GABRIEL MOTA DE SOuZA LEITE

PAMELLA BARCELLOS DE ALMEIDA

PAuLO MAGALhÃES 

RAFAEL DA SILVA FERNANDES

ROBERTO RICARDO

RODOLFO PIPE MuSSATO VARIANE

RODRIGO DuRAES DE SOuZA

ROSIANA EVALDO DE SOuZA

ROSILANDIA RODRIGuES DA COSTA

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

SHEILA ALONSO PEIXOTO DOS SANTOS

ShEILA CRISTINA CORRÊA DA SILVA

ShEILA MARIA DA COSTA DE SOuZA

SILLAS LEANDRO AMARAL DE MORAES

SIMONE DIAS DE CARVALhO

SORAYA CRISTINA hEICK FERREIRA

TAIS DE SOuZA CAVALCANTI

ThAYS GOMES DE FARIAS

uEVILAINE TANIA DE MATOS SILVA

VALESCA RODRIGuES RAMOS

VANESSA DE SOuZA BARRETO

VANIA TEREZA SILVA NOBREGA

VILMA DA SILVA RuEL DE OLIVIEIRA

VINICIuS SANTOS DO NASCIMENTO

VIVIAN CRISTINA VASCONCELLOS TRINDADE

VIVIANE DA CuNhA GREMIÃO GRuDARD DIAS

VIVIANE FRANÇA VIANA

YuRI FERREIRA GONÇALVES

PORTARIA Nº4489/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTuBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exerce-
rem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretária 
Municipal de Saúde.

ADRIANA MARTINS PEREIRA

AIRTON RODRIGuES DA SILVA

ALAN SOuZA DA SILVA

ALBANIZA OLIVEIRA DE SOuZA

ALCIRLEA REGINA CORTES DA SILVA GOMES 

ALINE FARIAS DA SILVA

ALLAN NuNES E SILVA

AMANDA MARIA DOS SANTOS SILVA

ANA PAuLA DE JESuS FERREIRA

ANDRÉA MENDES DE LIMA

BEATRIZ ChRISTINE DA SILVA SANTOS BARBOSA

BRuNA VENTuRA DIONISIO FERREIRA

CARLOS DA SILVA NuNES PEREIRA

ChARLES DuQuE DE OLIVEIRA

CRISTIANE VENTuRA DE ASSIS

DAIANA GuIMARÃES DA SILVA

DAIANA RIMA DE SOuZA

DANIELE FERREIRA DA SILVA

DENISE BATISTA DE SOuZA

DENIZE FIGuEIREDO DE MATTOS

EDILAINE ANTuNES DE OIVEIRA DO NASCIMENTO

EDILSON SILVA SANTOS

EDSON MARLON ZITO QuINTANILhA CRuZ

ELIZANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA

ENILDA DE SOuZA JuNQuEIRA CRuZ

FABIANA GuIMARÃES DA SILVA

FABIANE DE CASTRO FIGuEIREDO

FERNANDO TAVARES DA SILVA

FLAVIA DIAS BATINGA

GABRIELA SANTOS MEDEIROS

GABRIELLE MORAES DE ALMEIDA

GLAuCILENE LuNA COSTA DA CONCEIÇÃO

JAIME DE SOuZA SÁ

JOÃO PAuLO GOMES LEMOS

JOCELINA T. SALDANhA

JOCINEIA CORDEIRO DA SILVA

JOICE ALESSANDRA DA COSTA PINhEIRO

JOICE MARQuES MARINhO

JORGE WILSON DE CARVALhO SANTIAGO

JOSÉ MARIO DE GuIMARÃES CARVALhO

JuÇARA CATARINA AVELINO

JuSSARA SANTIAGO MENDES

LORRAINE VENTuRA DE MESSIAS

MARCELO hENRIQuE ROSA DE SÁ

MARCIA CRISTINA FERNANDES CASTRO

MARCIO PEREIRA DA SILVA

MARIA CRISTINA DOS SANTOS CARLOS DE ASSIS

MARIA DE LOuRDES DO CARMO DE OLIVEIRA

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS SILVA

MARINA CALMON DE SOuZA

MARLuCE RIBEIRO DE LIMA DE SOuZA

MARLuCY DE ANDRADE RIBEIRO DO NASCIMENTO

MAYARA CAMARGO DOS SANTOS SILVA

MONICA DE OLIVEIRA LEVATE

MONICA SANTOS DA SILVA 

NATALINA FERREIRA

PAuLO hENRIQuE PEDRO ANDRADE

PETERSON CESAR PEREIRA 

PRISCILA BENTO DOS SANTOS CABRAL LuZ

RAQuEL LERES SOARES

RAYANE LINO GuEDES

RENATA OLIVEIRA CAMPOS

RICARDO GOMES BATISTA

RODRIGO LAGE DE FREITAS

ROMuLO DOS SANTOS

ROSIELE LIMA DE SOuZA

SAMuEL DIAS DE SOuSA FILhO

SAMuEL PERES DOMINGOS

SELMA DA CuNhA JORGE OLIVEIRA

TAÍS OLIVEIRA MARCIANO

TANIA RITA DOS SANTOS

TATIANA DA SILVA

ThAIS KARINE GOMES IACK

VANDETE ANA NETO

VICTOR EDuARDO DE OLIVEIRA

VILMA FARIAS DA SILVA

VILMA LOPES SANTOS ALMEIDA DO NASCIMENTO

VIVANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

WALQuIRIA GARCIA DE FREITAS

PORTARIA Nº4490/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTuBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer 
o cargo em função gratificada de Gerente, símbolo FG-1, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

BRuNA DOS SANTOS MENEZES

MARIA CRISTINA DE MACEDO DO NASCIMENTO

MARINEA DE SOuZA MOREIRA

ROSANE CORREA ROZA LAEBER

SANDRA COELhO MADEIRA

PORTARIA Nº4491/SEMAD/2019 DE 09 DE OuTuBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de setembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer 
o cargo em função gratificada de Supervisor, símbolo FG-1, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

SANDRA REGINA LOuREIRO SOARES

SILVIA DOMINGuES FERNANDES

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
PORTARIA Nº 4390/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019, publicada em 
05/10/2019 
ONDE SE LÊ: EDINEIA DE OLIVEIRA NICOLINI; 
LEIA-SE: EDINÉA DE OLIVEIRA NICOLINI. 
 
ONDE SE LÊ: RENATO DE OLIVEIRA GuEDES; 
LEIA-SE: RENATO DE OLIVEIRA GuEDES JuNIOR. 
 
PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019, publicada em 
05/10/2019 
ONDE SE LÊ: DAYANE RODRIGuES DA SILVA; 
LEIA-SE: DAYANE RODRIGuES DA SILVA SOuTO. 
 
PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019, publicada em 
05/10/2019 
ONDE SE LÊ: DAYANE RODRIGuES DA SILVA; 
LEIA-SE: DAYANE RODRIGuES DA SILVA SOuTO. 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

laGarto À 
portuGuesa

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

molHo:

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

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

filÉ de salmão ao 
forno faCílimo

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

ingredientes

modo de preparo

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

14

 
PORTARIA Nº 4414/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019, publicada em 
05/10/2019 
ONDE SE LÊ: ANA MARIA DOLAVE; 
LEIA-SE: ANA MARIA DOLAVALE. 

PORTARIA Nº 4432/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019, publicada em 
05/10/2019 
ONDE SE LÊ: MONIQUE PEIXOTO VALENTIM; 
LEIA-SE: MONIQUI PEIXOTO VALENTIM. 

PORTARIA Nº 4269/SEMAD/2019 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019, publicada em 
28/09/2019 
ONDE SE LÊ: JuLIANA PINTO BASTO; 
LEIA-SE: JuLIANA LIMA PINTO BASTOS. 

PORTARIA Nº 4433/SEMAD/2019 DE 04 DE OuTuBRO DE 2019, publicada em 
05/10/2019 
ONDE SE LÊ: JOAO PAuLO NE DE SOuZA; 
LEIA-SE: JOAO PAuLO NE DA SILVA. 

 
RAQuEL DE CARVALhO BASTOS

Secretária Municipal de Administração 
Matrícula nº 60/60430

SECRETARIA MuNICPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

COMuNICADO uRGENTE
O Secretario Municipal de Educação, Sr. Denis de Souza Macedo, no uso de suas 
atribuições legais, COMuNICA o adiamento “sine die” da Reunião Extraordinária 
com os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Educação – 
CME de Belford Roxo,  que estava prevista para dia 10/10/2019 (quinta-feira) às 10h 
na sede  da Câmara de Vereadores.

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

 
AVISO:

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no uso de suas atribuições, 
dá publicidade ao Certificado de Inscrição de Programa de Atendimento SERVIÇO 
DE ACOLhIMENTO EM FAMÍLIA ACOLhEDORA emitido pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Belford Roxo, em 06 de 
junho de 2019, conforme a seguir descrito. 

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 82/41842
Omitido da publicação no jornal hora h do dia 07/06/2019.

GABINETE DO PREFEITO – GP

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 
Despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATuRA: 04 de outubro de 2019.

Chefe de Gabinete do Prefeito
RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECuR-
SOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 50.000010/2019.
CONTRATO N°: 006/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TORSOR CONSuLTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EI-
RELI.
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 RECuR-

SOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 50.000010/2019.
CONTRATO N°: 006/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TORSOR CONSuLTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EI-
RELI.
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 CAPTAÇÃODE RECuR-

SOS E CONVÊNIOS.

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 ATENDI-
MENTO 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° (primei-
ro) 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.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECuR-

SOS E CONVÊNIOS.

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° (quin-
to) 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.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECuR-

SOS E CONVÊNIOS.

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

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 NE-
CESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 279.547,00 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos 
e quarenta e sete reais).
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 alimen-
tos objeto deste CONTRATO.
 PROGRAMA DE TRABALhO: 07.01.12.361.016.2.039.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
FONTE: 00 – Ordinário não vinculado.
NOTA DE EMPENhO: 1279/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
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Joelho de porCo na 
CerVeJa

1 joelho de porco 
de 1kg/ sal a gos-
to/ pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

ingredientes

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 prea-
quecido, a 250c.
quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200c.
vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, 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, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

sopa de espinafre

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.
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DATA DA ASSINATuRA: 09 de setembro de 2019.

DENIS DE SOuZA MACEDO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 019/SEMED/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LO-
CAÇÃO DE AuTOMÓVEIS SEM CONDuTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 313.200,00 (trezentos e 
treze mil e duzentos 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: 1.12.361.017.2040.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15 - FuNDEB.
NOTA DE EMPENhO: 1333/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 24 de setembro de 2019.

      
    DENIS DE SOuZA MACEDO 

 SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO 

SECRETARIA MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - 
SEMEL

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 LO-
CAÇÃO 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 De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 24 de setembro de 2019.

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES
SECRETARIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 006/SECOM/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LO-

CAÇÃO DE AuTOMÓVEIS SEM CONDuTOR.
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 da assinatura do 
contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.04.1312.081.2083.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENhO: 1336/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 24 de setembro de 2019.

ANDRE ROChA MAChADO
SECRETARIO MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SO-

CIAL

FuNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BELFORD ROXO - FUNBEL

PORTARIA N°0061/FuNBEL/2019 DE 09 DE OuTu-
BRO DE 2019.
Designar: o servidor JONAS ALVES FRANCISCO  – 
Mat:80/43068  para exercer a função de PREGOEIRO 
desta Fundação, sem prejuízo de suas atribuições pe-
cuniárias e vantagens.

Rosana Francisco de Moura Correia
Diretor Presidente/Mat. 60/60349

FuNBEL/PMBR
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ingredientes

modo de preparo

Carapeba 
Grelhada

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

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

ingredientes

modo de preparo

arroZ de forno

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

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

arroZ de taCaCá

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

ingredientes

modo de preparo

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