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Quem disse que a primeira-dama 
do Sarau Prata Prosa e Poesia, Shir-
ley Silva, de Nova iguaçu, deixou 
o 31 de outubro passar em branco? 

Festeira convicta, Shirley se pre-
para anualmente para o Halloween 
e se projeta nas redes sociais carac-
terizada conforme a foto deste sá-
bado. aquele abraço, Shirley!!! 

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

o teatro Firjan SESi Caxias 
recebe na sexta-feira (8), às 20h, 
a peça olhos d’Água. Baseado 
no conto de Conceição Evaristo 
e nas poesias de Elaine Freitas, 
o espetáculo chega aos palcos 
com o objetivo de conectar as 
escritoras e propor uma visão 
poético corporal a partir do ele-
mento água. a apresentação é 
da artista Tatiana villela. 

a nova montagem cênica 
do grupo Emú se propõe a re-
alizar um mergulho nas poesias 
dessas três mulheres a partir de 
uma visão poético-corporal que 
nasce da percepção da misci-
genação corpórea brasileira. 
Sabendo que o corpo brasileiro 
se manifesta por meio de vários 
códigos gestuais, refletindo a 
alma de um povo miscigena-
do, a peça tem como objetivo 

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Cornos e cornas em clima de halloween

o Pombal Chifre de ouro amanheceu na última 
sexta-feira, 31 de outubro, com fantasias diferen-
tes das habituais. os machos trocaram os chifres na 
cabeça por roupas dos castelos dos horrores e suas 
senhoras vestiram-se de bruxas ou dominadoras de 
homens. dona Cândida, a vó Candinha, aqui da co-
luna conta mais detalhes.

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

político se solta na dança dos vampiros
“até um dos políticos da cidade com jeito e cara 

de mau entrou na dança dos vampiros e se esbaldou 
acompanhando o desfile macabro entre os blocos de 
apartamentos. Todos estavam felizes em suas rou-
pas horrorosas”, informa nossa agente sênior. 

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

Até político teve na festa dos chifrudos 

Segundo Vó Candinha, figura bastante conhe-
cida e ex-prefeito, chamou mais atenção pela sua 
condição de chifrudo assumido. “dentro da fanta-
sia vermelha, representando um tomate cercado de 
aranhas e dentões, o rapaz não ligou quando a turma 
gritou: ‘Falaê seu ladrão! além de gatuno é cornão’. 
No mais, a farra rolou até altas horas da madrugada 
e dignificou o lugar, exaltado durante o ano como 
Paraíso dos Cornos”, finaliza.

“o amor no
caos” é o 
show de
Zeca Baleiro

o Teatro Rival Pe-
trobras recebe, no dia 9 
deste mês, Zeca Baleiro 
apresentando “o amor 
no caos”, um show de 
voz e violões. Há qua-

tro anos sem se apre-
sentar na casa, o cantor 
e compositor mara-
nhense fará uma retros-
pectiva de sua carreira, 
valorizando suas can-

ções em arranjos acús-
ticos e nem por isso 
menos contagiantes. 
Para a apresentação, 
Zeca Baleiro prepara 
uma seleção especial, 

incluindo canções au-
torais, como “Telegra-
ma” e a recém-lançada 
“Sete vidas”, além de 
releituras de músicas 
de outros artistas.

divulgação

palhaço topetão
Com o tema “vila dos Brin-

quedos”, a decoração de natal 
do TopShopping promete en-
cantar crianças e adultos. Com 
um cenário mágico, composto 
por ursos de pelúcia, soldadi-
nhos de chumbo, aviãozinho de 
madeira, bonecas e muito mais, 
a decoração será inaugurada 
neste domingo (3) e contará, 
ainda, com a chegada do bom 
velhinho.

Às 14h, o Topetão e sua 
Trupe comandará a festa com 
muita música e malabarismo 
para a garotada. Já às 15h, está 
marcada a chegada do Papai 
Noel para abertura oficial do 
Natal, que irá para o seu trono 
tirar fotos com as crianças. o 
TopShopping está localizado 
na av. governador Roberto Sil-
veira 540, Centro – Nova igua-
çu. Telefone: (21) 2667-1787.

“Olhos d’Água” é atração no Teatro Sesi Caxias

apontar uma linguagem física 
fundamentada nesse legado, em 
que marcas ancestrais dialogam 
com um corpo/signo atemporal.

a trilha musical do espetácu-
lo foi criada a partir da junção de 

ritmos aquáticos percussivos 
articulados com a musicalidade 
proposta pelo grupo carioca 
dembaia, coletivo responsá-
vel por pesquisas de ritmos 
Mandé, oriundos da África do 

roberto valleck apresenta suas
obras tops no “Ble erótico” - rio

No dia 7 de no-
vembro, a par-
tir das 20h, o 

artista plástico e tatu-
ador Roberto valleck 
apresentará suas obras 
voltadas ao universo 
adulto com belíssimos 
trabalhos de nu artísti-
co em realismo, na ter-
ceira edição do “BlE 
ERÓTiCo”, na “BlE 
galERia”, em Bota-
fogo, na Zona Sul.

o evento é comanda-
do pela diva do indie-
porn, artista plástica e 
atriz, gween Black, e 
também contará com 
a participação dos ar-
tistas de Clauk e Jota 
Carneiro.

a exposição ainda 
terá flash tattoo com 
Zombie.ttt, perfoman-
ces da Miss Tattoo 
Cris lamartine, strip 
burlesco com adda-
ra Macedo, vídeos de 
artPorn no telão com 
o melhor do indiePorn 
e indiePorn/Horror, 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

oeste em especial das regiões 
do Mali e guiné Conacry.

a água estará em cena a 
partir das piscinas criadas pela 
cenógrafa Mina Quental e pre-
tendem transmitir a mística e 

a beleza estética proporcio-
nadas por essas mulheres 
enquanto elas estão na água, 
na gira e batem na superfície 
para criar uma bela tapeçaria 
rítmica de percussão aquá-
tica e uma exibição visual 
hipnótica.  Água, poesia e 
percussão estarão articula-
dos com a estética cênica do 
grupo Emú que realiza um 
trabalho de investigação tea-
tral pautado no corpo negro e 
nas diversas formas de cons-
trução de subjetividades.

Texto e adaptação: Cássio 
duque. direção: Juracy de 
oliveira e Sol Miranda. o 
Teatro Firjan SESi Caxias 
fica na Rua Arthur Neiva, 
100, no centro. Classifica-
ção: 16 anos.

produtos sex shop e a 
dJ luana Paiva. além 
de um bar completo 
com cervejas e drinks.

“o evento é volta-
do ao universo adulto, 

com belíssimos traba-
lhos de nu artístico em 
realismo. vale a pena 
conferir a arte de um 
mestre dos traços que 
encanta os famosos”, 

recomenda a jornalis-
ta, graça Paes, CEo da 
agência Zapp News, 
responsável pela asses-
soria de imprensa de 
Roberto valleck.

O nu artístico em realismo é uma das marcas nos traços de Valleck

gRaça PaES / agêNCia ZaPP NEwS

tatoo dos bons
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a mais famosa do brasil

aRQuivo PESSoal

Pizzaiola ficou famosa nas redes sociais depois que passou a ser ‘orquestrada’ pelo 
‘Rei do Instagram’, conhecido em Penedo como ‘anjo’ que puxa todo mundo para o alto

Da sala de aula para o mundo da beleza

Nayane e o empresário Luciano Lemos, fã do trabalho do influenciador digital Carlinhos Maia

empresário do rio conhece história de 
personagem da vila de Carlinhos Maia 

a vila Primavera de 
Maia, conhecida no 
mundo inteiro atra-

vés do trabalho do humo-
rista Carlinhos Maia, que 
ganhou o título de ‘Rei dos 
instagram’, também pode 
ser chamada de berço da 
superação e sucesso na ge-
ração de renda. Pelas mãos 
do artista, os personagens 
da vila em Penedo, cidade 
histórica de 64.497 habi-
tantes, no Baixo São Fran-
cisco, em alagoas, sairam 
do anonimato e ganharam 
as redes sociais, com mi-
lhões de seguidores. 

um deles em especial 
chamou a atenção do em-
presário luciano lemos, 
de Nova iguaçu. Fã do tra-
balho de Carlinhos Maia e 
dos personagens da famosa 
vila, ele conheceu Nayane 
vieira, a Nay, de 22 anos, 
na mídia social, se encan-
tou com sua história de 
vida e a apresentou ao Hora 
H. “admiro o que ele faz 
como influenciador digital 
e como pessoa. acompa-
nho o trabalho do Carlinhos 
há pouco tempo, mas o su-
ficiente para perceber que 
o sucesso não lhe subiu a 
cabeça. E quanto a Nayane, 
chama atenção por ser uma 
jovem esforçada, com o pé 
no chão que ganhou apoio 
do humorista para seguir 
com seu negócio”, destaca. 

ChaMadO de 
‘aNjO’ 

o Hora H conversou com 
a microempresária através 
do aplicativo whatsapp e 
descobriu porque Carlinhos 
Maia é chamado de ‘anjo’ 
na vila Primavera. Naya-

antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

ne, que mora que nasceu e 
vive no local, começou um 
pequeno negócio em casa. 
Hoje ela fala com orgulho 
que é proprietária da Pi-
zzas da vila, que começou 
a bombar após o humorista 
dar seu ‘toque de anjo’.

“Eu o conheço desde a in-
fância. aqui é uma rua sem 
saída e a maioria é família. 
via que Carlinhos gosta-
va de aparecer nas redes 
sociais. Foi radialista e fo-
tógrafo até chegar no que 
é hoje por ser humilde de 
coração. Ele é aquele tipo 
de pessoa que sobe degraus 
e leva a gente junto”, diz a 
pizzaiolo, orgulhosa. 

Nayane lembra que Pene-
do, mesmo sendo uma ci-
dade histórica, estava es-
quecida, e o humorista foi 
o maior responsável por 
apresentá-la ao mundo. 
“Ele alavancou o turismo 
na região, trouxe famo-
sos. acho incrível por-
que onde Carlinhos põe 
a mão, acontecem coisas 
boas. Há dois anos estou 
tocando o meu negócio. 
depois que ele passou a 
me ajudar, ganhei mais 
clientes. Tudo o que falam 
dele é verdade porque é 
um anjo. deus o abençoa 
porque ele tem um cora-
ção bom”, afirmou acres-
centando que sua meta 
agora é adquirir um forno 
industrial. Ela conta que 
utiliza o fogão comum 
para assar a pizza e o pe-
dido demora duas horas 
para ficar pronto. “Com 
o forno industrial consi-
go agilizar mais rápido o 
atendimento à clientela. 
Com Carlinhos do meu 
lado e as bênçãos de deus 
vou conseguir”, afirma. 

aRQuivo PESSoal

É em meio à parafernália 
formada por pincéis, secado-
res e produtos de maquiagem 
que a empresária Michele 
andrade (foto) vive sua nova 
rotina de trabalho em Belford 
Roxo. Formada em educação 
física desde 2005 e pós-gra-
duada em ciências e biologia, 
a professora deixou a sala de 
aula para se lançar em um ni-
cho de mercado que fatura mi-
lhões anualmente (segundo o 
instituto Brasileiro de geogra-
fia e Estatística - IBGE - o bra-
sileiro com renda entre dois e 
dez salários mínimos gastam 
1,3% do que ganham por mês 
para cuidar dos cabelos e das 
unhas). 

depois de dez ano trabalhan-
do numa tradicional escola em 
São João de Meriti, onde con-
quistou o respeito profissio-
nal, Michele visualizou outros 
horizontes e enveredou pelo 
caminho do empreendedoris-
mo. “decidi fazer um curso de 
maquiador profissional, ainda 

trabalhando na minha área. 
Mas no final de 2014 pedi 
demissão e passei a atender 
como maquiadora a domicílio 
em hotéis, spas e salões de fes-
tas”, disse.

NãO pReteNde 
abaNdONaR 

CaRReIRa 
Com a carreira de professora 

consolidada, Michele afirma 
que consegue conciliar as duas 
atividades. O boom da profis-
são de maquiadora aconteceu 
em janeiro deste ano. ao acor-
dar em um belo dia de verão 
acendeu a ideia de abrir o pró-
prio negócio. Nascia então o 
Studio Michele andrade, o pa-
raíso da mulherada antenada 
com as novidades do mundo 
da beleza.  

“o Studio oferece servi-
ços de maquiagem, pentea-
do, sombracelhas, extensões 
de cílios. Tem ainda o dia da 
noiva e da debutante”, destaca 
Michele. Para ampliar o ne-

gócio, a empresária resolveu 
apostar em preparar outros 
profissionais para o mercado 
que, assim como ela, podem 
galgar degraus e chegar ao 
sucesso, através de curso de 
automaquiagem vip, em gru-
po e maquiador profissional. 
“o objetivo é especializar 
maquiadores que já trabalham 
na área. Estou sempre me es-
pecializando para oferecer o 
melhor para minhas clientes”, 
enfatizou, otimista. 

a empresária também está 
bombando no instagram, onde 
o número de seguidores vem 
crescendo. “o resultado é o 
aumento de parcerias que tra-
zem mais comodidade à clien-
tela”, disse. Michele mostra 
que o sucesso profissional é 
conquistado com esforço, de-
dicação, persistência e amor. 
Quer conhecer mais sobre 
trabalho da empresária basta 
acessar as redes sociais: @stu-
diomicheleandrade/Facebook/
bonitatodososdias . 

aos 27 anos, o também in-
fluenciador digital (influencer 
digital) Carlinhos Maia, atua na 
internet há apenas três, o sufi-
ciente para conquistar espaço 
no mundo das celebridades. 

Em junho ele entrou no ranking 
internacional, ficando em se-
gundo lugar entre os perfis mais 
vistos nos stories do instagran 
perdendo apenas para a socia-
lite americana Kim Kardashian. 

São mais de 8 milhões de visu-
alizações por dia que ele conse-
gue na internet.

a fama do ‘Rei dos insta-
gram’ conquistou o planeta até 
chegou até o brasileiro radicado 

nos Estados unidos, Romero 
Brito, que presenteou os mo-
radores da vila Primavera de 
Maia com várias telas do pintor 
que hoje ‘iluminam as fachas-
das das casas. 

Mais de 8 Milhões de visualizações por dia 
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Estratégia do Democratas é se tornar a maior legenda no Rio e o crescimento começa pela Baixada Fluminense. 

DeM planeja crescimento nos 92 
municipios a partir da Baixada

economia solidária i
a Prefeitura de Belford 

Roxo sediará, na próxima 
sexta-feira, o Circuito Flu-
minense de Economia So-
lidária. Mais de mil expo-
sitores estão inscritos para 
participar do evento. o 
circuito é um programa de-
senvolvido pelos governos 
municipal e estadual.

o instituto de Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (inpe), com sede em São José dos Cam-
pos, informou que o óleo que atinge o litoral do 
Nordeste pode chegar ao Espírito Santo e Rio. 
o órgão foi acionado pelo comitê de crise do 
governo federal. 

o Conselho de Supervisão de Regime de 
Recuperação Fiscal rejeitou a proposta do 
governo do RJ para compensar os gastos 
com a lei que altera a estrutura de carreiras 
da uERJ (um aumento de R$ 217 milhões 
até 2023, segundo o órgão federal). 

Flagrante i
os proprietários de ca-

minhões de lixo que forem 
flagrados, em vias públicas, 
com vazamento de choru-
me poderão ser punidos. 
É o que determina a lei Nº 
8598/19, que foi sanciona-
da pelo governador wilson 
witzel e publicada no diá-
rio Oficial de ontem. 

o projeto ‘Caminhos do Brasil-Memória’, criado pela 
assembleia legislativa do Rio de Janeiro (alerj), realiza 
nova atividade hoje, com objetivo de atrair cariocas e tu-
ristas para visitar o Centro Histórico da cidade. Como par-
te da programação, o Palácio Tiradentes recebe, a partir 
das 11h, o grupo de choro Chorando Baixinho, da Escola 
de Música villa-lobos.

‘Caminhos do Brasil-Memória na alerj  
visibilidade ii

o objetivo é dar visibi-
lidade e gerar renda para 
pequenos empreendedores. 
Quem se interessar pela 
pauta, por favor, procure o 
Clébio luiz pelo telefone 
964262762 ou pelo e-mail 
jornalismobelfordroxo@
gmail.com .   

vazamento i 
o texto, de autoria do deputado 

anderson Moraes (PSl), deter-
mina que o proprietário do cami-
nhão com vazamento seja primei-
ramente advertido, tendo o prazo 
de sete dias úteis para o conserto 
e para encaminhar à Secretaria de 
Estado do ambiente e Sustentabi-
lidade a declaração de correção da 
impropriedade ou recurso. 

o Brasil está dispos-
to a conversar com a 
organização dos Países 
Exportadores de Petró-
leo (opep) sobre a pos-
sibilidade de integrar o 
bloco, mas descarta que 
se unira ao ‘cartel’ for-

mado pelos produtores. 
A afirmação feita pelo 
ministro da Economia, 
Paulo guedes, destaca 
que o país ocupa hoje 
o ranking de décimo 
maior produtor de pe-
tróleo do planeta. 

“Tem a dimensão ge-
opolítica que te aproxi-
ma, você sabe a diferen-
ça que tem em relação a 
outros. Então, partici-
par da opep como um 
fato de termos reuniões 
de produtores é uma 

coisa, se for orienta-
ção econômica, que é 
justamente de remover 
cartéis, integrar uma 
economia globalizada, 
permitir a prosperida-
de de todos os povos. 
(...)”, destacou. 

Brasil quer ficar longe do cartel do petróleo 

                                   divulgação 

dirEto ao Ponto

BETo FRaNZEN/PMSJM

Deputado quer o afastamento do prefeito do rio
o deputado federal 

Marcelo Carelo (Ci-
dadania) encaminhou 
representação ao Mi-
nistério Público no sen-
tido de que seja pedido 
à Justiça o afastamento 
do prefeito da capital 
fluminense, Marcelo 
Crivella. Calero tam-
bém pede que o con-
trato de concessão da 
linha amarela – via 

expressa explorada pela 
concessionária lansa – 
seja investigado através 
de um inquérito civil. 
Na representação entre-
gue ontem ao MP, Mar-
celo solicita que sejam 
apurados “eventuais 
prejuízos à Prefeitura e 
aos cariocas”; o afasta-
mento do prefeito “por 
improbidade adminis-
trativa. 

a presença de 
políticos de 
várias par-

tes do estado do 
Rio de Janeiro na 
solenidade de filia-
ção do prefeito de 
São João de Meri-
ti ao democratas, 
é a demonstração 
de que o dEM está 
se preparando para 
avançar pelos 92 
municípios flumi-
nenses. João Ferrei-
ra Neto, dr. João, 
teve a ficha abona-
da pelo presidente 
da Câmara dos de-
putados, Rodrigo 
Maia, consolidando 
a legenda na cidade 
pelo presidente da 
Câmara de verea-
dores, davi Perini 
vermelho, o didê. 
“o dEM sempre foi 
visto como partido 
da capital. Estamos 
mudando isto. Será 
o partido do estado 
do Rio de Janeiro”, 
disse Maia, que 
destinou para rede 
de saúde de Meriti 
emendas parlamen-
tares que somam 
R$ 12 milhões.

Presente à sole-
nidade, o deputado 
federal otoni de 

Paula fez um discur-
so que revela bem o 
seu destino político. 
Ex-vereador no Rio, 
elegeu-se no ano 
passado pelo PSC, 
falou ontem como 
se já tivesse ingres-
sado no democra-
tas.

 NOVOs
 NOMes Na 
LegeNda 

o avanço do de-
mocratas na Baixa-
da começou ontem 
em São João de Me-
riti, mas a legenda 
deverá receber no-
vos nomes em Niló-
polis, Nova iguaçu, 
Mesquita, Belford 
Roxo, Queimados e 
Japeri.

a proposta é lançar 
candidaturas pró-
prias em pelo menos 
40 municípios flu-
minenses, podendo 
compor chapa com 
candidatos a vice-
-prefeito em outras 
cidades. Presente ao 
encontro de hoje, o 
ex-prefeito de Rio 
das ostras Carlos 
augusto Balthazar 
tem a indicação de 
Rodrigo Maia para 
liderar a cabeça de 
chapa.

“Estou assinando 
hoje a minha ficha 

de filiação ao demo-
cratas e o faço com 
muita satisfação, 
pois não sou eu ou 
o dEM que estamos 

ganhando com isto, 
mas a população de 
São João de Meri-
ti”, disse dr. João, 
destacando que sua 

gestão só conseguiu 
fechar as contas da 
Saúde referentes ao 
exercício de 2018 
por causa do dinhei-

ro recebido através 
das emendas inse-
ridas por Rodrigo 
Maia no orçamento 
da união.

  Ao lado de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Dr. João assina a ficha de filiação ao Democratas
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Flamengo vê chances de igualar 
recorde no Brasileirão cair
 Segundo a FGV, probabilidade de atingir a marca desceu para 21,7% 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

alExaNdRE vidal / CRF

vasco: rossi espera por
clássico difícil e quer vitória Jesus minimiza discussão entre 

jogadores gabigol e arão

Atacante define como complicado o jogo frente ao Fluminense 

 Empate diminuiu chances do Mengão ser campeão com antecedência mais rápida, diz estudo

 RaFaEl RiBEiRo/vaSCo

o técnico vanderlei luxembur-
go terá um reforço para o clássico 
deste sábado (2), às 19h, diante do 
Fluminense, no Maracanã. o ata-
cante Rossi cumpriu suspensão 
diante do grêmio e deve retornar ao 
time. o jogador falou sobre o bom 
momento individual e ressaltou 
que um confronto contra um rival 
regional é uma excelente oportuni-
dade para retornar ao time e ganhar 
confiança para a sequência final do 
Campeonato Brasileiro.

- Estou me sentindo bem. Foi 
uma pena ficar fora do último jogo. 
Fiquei triste pelo resultado, mas te-
mos um clássico pela frente e nada 
melhor que isso para nos dar con-
fiança na sequência do Campeonato 
Brasileiro. vencendo o jogo, acredi-
to que chegaremos com muita força 
para a reta final da temporada - disse 
o camisa 7, antes de analisar o mo-
mento do adversário.

- o Fluminense está numa si-
tuação difícil na tabela. Não queria 
estar na pele de nenhum jogador do 
time deles, na zona de rebaixamento 
faltando apenas nove rodadas para 
terminar o campeonato. Temos que 

levar isso como estratégia. Precisa-
mos aproveitar esse desespero deles, 
com tranquilidade, colocar nossa 
ideia de jogo. o professor vanderlei 
já tem passado o que precisamos fa-
zer para sair com a vitória.

Rossi estreou pelo vasco jus-
tamente contra o adversário deste 
sábado, também no Maracanã. Foi 
na final da Taça guanabara, quan-
do o Cruzmaltino venceu por 1 a 
0 e saiu campeão. de lá pra cá, ele 
se tornou uma das referências da 
equipe, mas teve uma lesão que o 
atrapalhou. desde então, passou por 
um período de atuações abaixo da 
média, mas fez gols e assistências 
importantes nos últimos jogos e fa-
lou sobre isso.

- Fiquei triste porque quando 
voltei da lesão estava sem força e 
sem ritmo de jogo. uns quatro jogos 
fiquei devendo, acabei indo para 
o banco, voltei contra o atlético-
-Mg, fiz gol, dei passe. É um bom 
momento agora, nada melhor que 
voltar nessa reta final do campeo-
nato, num clássico. Nosso torcedor 
vai lotar nossa parte no Maracanã e 
vamos lutar por esse resultado.

Na última quinta-feira, o 
Flamengo ficou no empate 
pelo placar de 2 a 2 com o 
goiás, no Serra dourada. 
Logo após o apito final, o 
técnico Jorge Jesus teve de 
separar uma discussão áspe-
ra entre gabigol e willian 
arão, que estavam visivel-
mente exaltados. Na entre-
vista coletiva, contudo, o 
Mister minimizou o fato.

“Sofremos dois gols nos 
últimos minutos e a equipe 
ficou estressada. Nesse time 
todos têm opinião, todos co-
bram uns aos outros. Não foi 
mais que isso, foi o calor do 
jogo, o futebol é um esporte 
com muitas emoções, muita 
adrenalina. Não há tempo 

Os grandes jogadores devem cuidar mais do emocional, diz o comandante

alExaNdRE vidal / CRF

Mesmo com o 
empate dian-
te do goiás, 

o Flamengo ainda tem 
uma boa vantagem na 
liderança do Campeo-
nato Brasileiro, estando 
a oito pontos de distân-
cia para o segundo co-
locado Palmeiras. Con-
tudo, o Rubro-Negro 
pode estar mais longe de 
sagrar-se campeão até a 
34ª rodada, igualando 
os recordes de Cruzeiro, 
em 2013, e São Paulo, 
em 2007. Segundo es-
tudo da Fvg EMap, o 
time da gávea passou 
de 50,7% de chances 
de atingir a marca para 
21,7%.

Por outro lado, o time 
comandado por Jor-
ge Jesus ainda pode se 
manter otimista em re-
lação à possibilidade 
de equiparar o aprovei-
tamento recorde da era 
dos pontos corridos, 
estabelecido pelo Cru-
zeiro, também em 2003. 
Na ocasião, a Raposa 

foi campeã com apro-
veitamento de 72% dos 
pontos disputados. de 
acordo com o relató-
rio, o Rubro-Negro tem 
93,3% de chances de al-
cançar o feito, conquis-

tando pelo menos 82 
pontos.

a missão de obter o 
melhor aproveitamen-
to de todos os tempos, 
porém, é mais difícil, 
já que o time precisaria 

chegar a 96 pontos para 
conquistar 84,2%. o re-
corde pertence ao inter-
nacional que, no ano de 
1976, levantou o troféu 
com um desempenho de 
84,1%.

o estudo divulgado 
pela Fgv EMap ainda 
revelou probabilidades 
relacionadas ao rebai-
xamento. Segundo o 
relatório, a média histó-
rica de 43 pontos deve 

ser suficiente para que 
as equipes escapem do 
descenso. os dados in-
dicam que há 95,3% de 
chances de evitar o Z4 
ao final do campeonato 
com essa pontuação.

para arrefecer qualquer situa-
ção emocional que os jogado-
res possam ter. isso faz parte 
dos grandes jogadores e dos 
grandes times”, disse.

Na sequência, contudo, o 
treinador citou o temperamen-
to de gabigol como um fator 
a ser trabalhado pelo jogador. 
Com o cartão amarelo recebi-
do nesta quinta-feira, inclusi-
ve, o atacante ficará de fora do 
duelo diante do Corinthians.

“os grandes jogadores não 
são só os grandes jogadores. 
Tecnicamente e taticamen-
te, também são os que têm o 
equilíbrio emocional acima 
do normal. Esse é um aspecto 
que o gabigol tem que traba-
lhar”, afirmou.

Sobre o resultado da parti-
da, Jorge Jesus evitou lamen-
tar o empate, mas disse que 
faltou um pouco de equilíbrio 
emocional para o time.

“No futebol não há justi-
ça ou injustiça, é como aca-
ba. Mas é verdade, depois de 
estar ganhando de 2 a 0, nos 
últimos 15 minutos, tanto eu 
como a equipe não esperáva-
mos que pudesse acontecer 
uma volta no resultado. o fu-
tebol tem essas coisas impre-
visíveis. a expulsão do Cé-
sar colocou a equipe… Hoje 
poderíamos ter saído daqui 
com os três pontos. Nitida-
mente perdemos dois pontos 
pelo fato de nos últimos 15 
minutos, tudo que aconteceu 

no jogo, não conseguimos 
ter um equilibro emocional, 
fomos surpreendidos com 
as duas possibilidade de gol 
da equipe do goiás. Mas são 
20 jogos que a equipe não 
perde. Claro que sentimos 
que perdemos dois pontos, 
mas também contabilizamos 
um ponto. Portanto, faltando 
nove rodadas, todos os pon-
tos são importantes”, decla-
rou.

o Flamengo volta a entrar 
em campo no domingo, às 
16h, quando recebe o Corin-
thians, no Maracanã. líder 
do Campeonato Brasileiro, o 
Rubro-Negro agora tem oito 
pontos de vantagem sobre o 
segundo colocado Palmeiras.

BRaSilEiRão
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Waguinho e feirantes definem 
mudança da feira de areia Branca

6

Encontro foi no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - Previde
Secretaria de Comunicação

Social

RaFaEl BaRRETo/PMBR

   jonas josé gostou da mudança da feira e agradeceu ao prefeito Waguinho

o prefeito de 
Belford Roxo, 
wagner dos 

Santos Carneiro, o wa-
guinho, se reuniu ontem 
(01/11), no instituto de 
Previdência dos Servi-
dores Públicos (Previ-
de), com mais de 50 fei-
rantes de areia Branca. 
a pauta em questão foi 
para definir o novo local 
em que eles irão vender 
suas mercadorias para 
que a Prefeitura pos-
sa prosseguir com as 
obras da principal praça 
do bairro. atualmente, 
a feira funciona na Es-
trada da Mineira e vai 
até metade da Rua da 
Margem direita, com 
uma extensão de 778 
metros. as barracas vão 
passar para a Rua Mar-
gem direita, em areia 
Branca, a partir do dia 
cinco de janeiro do ano 
que vem.

durante a reunião, o 
prefeito apresentou pro-
postas para que pudes-
sem, através de diálogo, 
escolherem em conjun-
to o novo local. Entre 
eles estavam a avenida 
Nunes Sampaio, bair-
ro andrade araújo, e 
a Rua Julio Braga, em 
areia Branca. durante 
os meses de novembro 
e dezembro, a Prefei-
tura irá distribuir pan-
fletos e colocar faixas 
pelo bairro avisando 
aos moradores sobre a 
mudança da feira.

de acordo com o pre-

feito waguinho, a rua es-
colhida pela maioria dos 
feirantes já foi asfaltada 
e as calçadas já são pa-
dronizadas, mas, ela re-
ceberá alguns retoques 
para a chegada deles. “É 
importante esse diálogo 
que tivemos com os fei-
rantes, pois não quere-
mos impor nada a eles e 
sim proporcionar melho-
rias à população. Muitos 
deles moram na cidade 
e já têm seu negócio há 
mais de 20 anos. Preci-
samos prosseguir com a 
obra em areia Branca, 
sem atrapalhar a feira”, 
resumiu waguinho, ao 
lado da sua chefe de ga-
binete, Renata almeida 
e dos secretários Merhi 
daychoum (Projetos 
Especiais), Robenilson 
vasques (defesa Civil e 
ordem urbana), andré 
Rocha (Comunicação 
Social), Marcos artei-
ro e seu adjunto aramis 
Rodrigues (Ciência e 
Tecnologia) e Flávio 
vieira (Casa Civil).

COMeRCIaNtes 
apROVaRaM

Morador do bairro He-
liópolis, Jonas José, 67 
anos, possui uma bar-
raca de cereais na feira 
de areia Branca há 28 
anos. Ele achou exce-
lente o novo local. “a 
reunião foi proveitosa. 
Pedimos para o prefeito 
que essa mudança acon-
teça somente no ano que 
vem, pois agora com o 
final do ano, as pesso-
as compram bem mais. 

bElford roxo

Conversa sobre gênero e sexualidade na saúde de Mesquita
 FoTo dE MÁRCio Maio/PMM

 Assistência Social promove nesta segunda uma sensibilização 
para melhorar o atendimento a gays e transgêneros do município

a Coordenadoria de diversi-
dade Sexual de Mesquita pro-
move nesta segunda-feira, dia 
4 de novembro, das 14h às 17h, 
uma roda de conversa específica 
para profissionais da rede mu-
nicipal de saúde. a ação acon-
tecerá no auditório da própria 
Secretaria Municipal de Saúde, 
em Santa Terezinha, e envolve-
rá médicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, agentes 
comunitários de saúde e outros 
funcionários da prefeitura. a in-
tenção é sensibilizar o grupo so-
bre uma questão que é uma das 
prioridades de Paulinha Única, 

a coordenadora de diversidade 
Sexual de Mesquita, que é vin-
culada à assistência Social de 
Mesquita.

“Muitos pacientes têm medo 
de passar por situações de trans-
fobia ou homofobia e, por isso, 
não procuram as unidades de 
saúde. Às vezes, mesmo sem a 
intenção, um profissional pode 
não agir da forma mais adequa-
da e acontecerem ruídos na co-
municação”, diz Paulinha.

“acho que a melhor maneira 
de evitar qualquer equívoco é 
juntar transgêneros e gays com 
esses profissionais de saúde, 

em uma conversa aberta e que 
estimule esse público a se apro-
ximar da rede municipal de saú-
de”, avalia Erika Rangel, secre-
tária municipal de assistência 
Social de Mesquita.

Para a conversa, Paulinha 
convidou dois representantes 
da classe lgBT+: Jordhan 
lessa e laura Mendes. os 
dois são trans e falarão com 
os profissionais de saúde sobre 
situações que já enfrentaram e 
relatos que ouviram de outras 
pessoas. “Essa troca de expe-
riências é bastante rica para 
todo mundo. Não é sempre 

que estabelecemos um diálogo 
aberto com o poder público e 
vejo Mesquita dando inúmeros 
passos nesse sentido. É um or-
gulho poder ajudar nessa cami-
nhada”, exalta laura.

Em agosto, uma roda de con-
versa semelhante foi promovi-
da em Mesquita. Na época, o 
encontro aconteceu na Clínica 
da Família Jacutinga. “Fiquei 
impressionada com a quantida-
de de gente que quis participar. 
Minha intenção é realizar uma 
em cada clínica da família e 
unidade básica de saúde de 
Mesquita”, avisa.

Enquanto isso, o prefei-
to nos garantiu que iria 
preparar o local para a 
nossa chegada”, disse 
Jonas.

Também morador de 
Heliópolis, feirante há 
16 anos, dionísio Nasci-
mento, 56, saiu satisfei-
to da reunião. Para ele, 

tudo o que foi pensado 
pelo prefeito foi para a 
melhorar o comércio. “a 
proposta foi boa, pois 
visa o crescimento da ci-

dade. Eu já trabalhei na 
Rua Margem direita e 
gostava. É até mais pró-
ximo da minha casa”, 
destacou dionísio.

Cemitério Municipal deve receber
5 mil pessoas no Dia de Finados

o Cemitério Munici-
pal de Belford Roxo está 
pronto para receber mi-
lhares de pessoas no dia 
de Finados. a Secretaria 
Municipal de Serviços 
Públicos estima que, so-
mente no sábado (02/11), 
aproximadamente cinco 
mil pessoas irão ao “cam-
po santo” para homenage-
ar seus mortos. a paróquia 
de Nossa Senhora da Con-
ceição informou que have-
rá celebração de missas no 
local.

o público poderá aces-
sar o cemitério a partir 
das 8h. durante todo o 
dia e até às 17h, quando 
o cemitério será fechado, 
a guarda Municipal e a 
Polícia Militar farão o po-
liciamento da área. uma 
ambulância da Secretaria 
Municipal de Saúde fará, 
se necessário, o primeiro 
atendimento médico. os 
visitantes poderão acender 
velas somente em locais 
apropriados e designados 
pela administração do es-

paço público.
a venda de qualquer pro-

duto no interior do cemité-
rio é proibida.  No local, 
as missas serão realizadas 
nos seguintes horários: 
8h, 10h e 15h. o Cemité-
rio Municipal de Belford 
Roxo está localizado na 
Rua virgínia Bicchiere, 
s/nº, bairro Solidão.  Na 
igreja Nossa Senhora da 
Conceição, na Rua Padre 
José Beste, 701, no Cen-
tro, as celebrações aconte-
cerão às 8h, 10h e 19h.

RaFaEl BaRRETo/divulgação

O campo santo está pronto para receber os que visitarão túmulos dos entes queridos

bElford roxo
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oito mortos em confronto em angra
7Polícia

Editoria de 
Polícia

PM realiza ação para reprimir ação do tráfico na comunidde do Frade. Foram apreendidos 
três fuzis, além de quatro pistolas automáticas e uma grande quantidade de drogas 

REPoRodução/REdE SoCial 

uma operação 
para repri-
mir o trafi-

co de drogas deixou 
oito suspeitos mortos 
na Comunidade do 
Frade, em angra dos 
Reis, na Costa verde 
fluminense. A Polícia 
Militar informou que 
todos podem ter envol-
vimento com a venda 
de drogas. Eles foram 
levados para o Hospi-
tal de Japuíba, mas não 
resistiram aos ferimen-
tos. durante a ação 
agentes apreenderam 
três fuzis, além de qua-
tro pistolas automáti-
cas e uma quantidade 
de drogas. 

a prefeitura de an-
gra implantou o servi-
ço disque-denúncia e 

BRuNa FaNTTi/REPRodução 

missão CumPrida

instalou câmeras de alta 
resolução para acompa-
nhar a movimentação 
nos principais pontos 
de acesso ao município. 
o prefeito Fernando 
Jordão chegou a decre-
tar estado de emergên-
cia na segurança públi-
ca em 21 de agosto do 
ano passado, devido à 
onda de violência e aos 
confrontos entre fac-
ções rivais que lutam 
pelo domínio do tráfico 
de drogas na região.

“a grave situação 
enfrentada pela nossa 
cidade está cerceando 
o direito fundamental 
de ir e vir dos cidadãos, 
impedindo que servi-
ços públicos essenciais 
sejam realizados em 
determinadas localida-
des controladas pelo 
tráfico. A situação está 
insustentável. Não po-

promotora Carmen elisa com camisa de bolsonaro 

DrF agarra bando integrada por militar
agentes da delegacia de 

Roubos e Furtos (dRF) pren-
deram quatro homens que 
planejam um grande assalto 
em Cabo Frio na madrugada 
de ontem. o bando teria par-
tido do Rio. antes da prisão, 
houve troca de tiros e uma 
perseguição que se estendeu 
por cerca de 1.500 metros, na 
rodovia que dá acesso à Cabo 
Frio. Três criminosos ficaram 
feridos e encaminhados para o 
Hospital Municipal de Cabo 
Frio.

a especializada infornou 
que a quadrilha era integra-
da pelo soldado do Exército 
Hugo gil Rosa Pinheiro, por 
Roberto Carlos Silva dos San-
tos, vulgo Juninho, por Tito 
gonçalves do lírio Filho e por 
Edmilson vieira lopes, vulgo 
almir - que já tinha anotação 
criminal por roubo à residên-
cia e já havia sido preso em 
flagrante pela DRF em 2010, 
quando se preparava para se-
questrar dois comerciantes 
em Cosmos, na Zona oeste 

do Rio. Segundo informações 
da época, Edmilson e seu ban-
do também eram investigados 
pelo sequestro da gerente de 
um banco na mesma região.

Roberto Carlos e Tito gon-
çalves tinham mandado de 
prisão preventiva por roubo 
majorado. os quatro foram 
autuados pelos crimes de por-
te de arma de fogo de uso res-
trito e homicídio tentado e se-
rão encaminhados ao sistema 
prisional, onde permanecerão 
à disposição da Justiça.

rapaz se prostitui para pagar 
pensão e leva calote de casal gay

suspeitos de espancar vascaínos rodam
Policiais da 59ª dP (du-

que de Caxias) prenderam 
ontem dois suspeitos (foto) 
de espancar torcedores do 
vasco em um posto de gaso-
lina em Caxias. Identificados 
como Edson Costa Ferreira, 
o Edinho, e Tiago Silva Ba-
tista, o alemão, eles tiveram 
a prisão decretada pela Jus-
tiça por tentativa de homicí-
dio. a Polícia Civil informou 
que ambos pertencem a uma 
torcida organizada do Fla-
mengo.

as prisões dos dois sus-
peitos ocorreram durante a 
primeira fase da operação 
Hooligans. Edinho e alemão 
foram identificados pelos 
policiais da 59ª dP graças à 
análise de um vídeo do es-

divulgação/PolíCia Civil 

um tiro no próprio  pé. É 
o que pode definir a prisão 
de um paulistano garoto de 
programa, de 26 anos, no 
Rio, na última quinta-feira. 
Ele foi detido após ir a 14ª 
dP (leblon) registrar ocor-
rência por levar calote de 
um casal gay que o con-
tratou para uma noitada de 
sexo na cobertura de um 
apartamento no bairro da 
Zona Sul carioca, com du-
ração de 48 horas. 

Segundo a Polícia Civil, 
contra o homem havia um 
mandado de prisão ativo, 
desde fevereiro deste ano, 
por não pagar a pensão 
ao filho de seis anos, que 
já totaliza o valor de R$ 
12 mil. Na delegacia, ele 
contou a reportagem do 
jornal o dia, que veio ao 
Rio para “uma temporada 
lucrativa”. “Sou casado, 
minha esposa sabe o que 

promotora se afasta do caso Marielle
a promotora Carmen 

Eliza Bastos de Carva-
lho pediu ontem o afasta-
mento das investigações 
do Ministério Público do 
Rio (MPRJ) no caso Ma-
rielle Franco e anderson 
gomes, assassinados em 
14 de março de 2018. a 
decisão foi tomada após a 
repercussão de posts em 
redes sociais que mostram 
ela apoiando a campanha 
do então candidato à Presi-
dência Jair Bolsonaro, em 
2018. 

a Corregedoria-geral 
do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
instaurou procedimento 
para análise das postagens 
de Carmen. 

Na última quinta-feira, a 

REPRodução/iNSTagRaM

cúpula do MP no Rio de Ja-
neiro se reuniu para pedir o 
afastamento. de acordo com 
rerportagem da Tv globo, 
o encontro teve momentos 
tensos e o afastamento da 
promotora era dado como 
certo, entretanto ela se recu-
sou a sair do caso (é prerro-
gativa dos membros do MP 
decidir em quais investiga-

ções desejam atuar).
A saída foi confirmada no 

final da tarde de ontem atra-
vés de nova do MP, segundo 
o qual, “reconhece o zelo-
so trabalho” da promotora, 
“que nos últimos dias vem 
tendo sua imparcialidade 
questionada (...) por exercer 
sua liberdade de expressão 
como cidadã”.

a polícia apreendeu grande quantidade de armas e munições na comunidade

um casal foi brutalmen-
te espancado por traficantes 
numa comunidade em Macaé, 
na Região Noroeste do RJ. o 
motivo seria a suspeita de que 
os jovens teriam agredido o 
filho no bairro Lagomar. Um 
vídeo que circula nas redes 
sociais mostra as vítimas sen-
do cercadas pelos criminosos. 

a mulher aparece sentada 
no chão, enquanto os bandi-

dos armados com pedaços de 
madeira começam a espancar 
o homem e na sequência, a 
mulher. Não há informações 
sobre quando o vídeo foi gra-
vado e o caso está sendo in-
vestigado pela Polícia Civil. 

 pM dIVuLga NOta 
Em nota divulgada on-

tem, o comando da Polícia 
Militar em Macaé informou 

que não foram constatados 
registros nas delegacias de 
abrangência do 32° BPM 
sobre as imagens que circu-
lam nas redes sociais onde 
aparece o casal sofrendo 
agressões. Caso seja consta-
tado que o crime foi come-
tido na área da corporação, 
as medidas pertinentes que 
caibam a PM serão toma-
das, afirmou o comando.

Jovens são torturados pelo tráfico em Macaé

demos aceitar isto”, 
afirmou, na época, o 
prefeito.

INteRVeNçãO
 IMedIata

uma semana depois, 
o decreto foi revogado. 

Ao justificar a revoga-
ção, o prefeito citou “a 
imediata e efetiva inter-
venção dos órgãos de 
segurança pública” no 
combate à criminalida-
de no município e a de-
sobstrução da Rodovia 

Rio-Santos, principal 
entrada e saída da cida-
de, “condição indispen-
sável para a viabilidade 
dos planos de emergên-
cia das usinas nucleares 
angra 1 e 2”.

importante desti-

no turístico do Rio de 
Janeiro, cercada por 
centenas de praias, al-
gumas inexploradas, 
angra dos Reis é sede 
das usinas nucleares-
de angra 1 e 2. Fonte: 
agência Brasil 

pancamento, que viralizou 
em redes sociais.

o crime aconteceu na noi-
te de 16 de outubro passado. 
Cerca de dez homens perse-
guiram Jeferson oliveira, de 

21 anos, e Jorge alexandre da 
Cruz, de 30. os dois estavam 
indo para um ponto de ônibus 
quando foram perseguidos. 
Eles correram e buscaram 
abrigo no posto.

eu faço. Por conta da cri-
se financeira passei a me 
prostituir. Pago minha fa-
culdade, meu apartamento 
e tento ajudar o meu filho. 
Eu paguei parte da pensão 
para a mãe dele, mas a jus-
tiça ainda não deu a baixa 
no mandado”, disse. 

o rapaz (foto) disse ain-
da que chega a arrecadar 
com essa atividade entre 
R$ 10 mil a R$ 15 mil por 
mês e que caiu em uma ar-
madilha, ao ser contratado 
por um brasileiro, que é 
casado com um suíço. “Ele 
me propôs uma fantasia 
sexual com o marido: não 
contou ao suíço, milioná-
rio, que eu sou garoto de 
programa. Na sauna, então, 
nos encontramos e fomos 
para a cobertura. Eles con-
sumiram drogas e eu fiz o 
serviço, transando com o 
suíço até 4 horas da ma-

nhã”, afirmou e acrescen-
tou: “de madrugada, eu 
estava sugado, sem comer 
nada, ele (o brasileiro) só 
me deu R$ 50 para o táxi e 
disse que acertaria o paga-
mento depois. aí, três ho-
ras depois que saí do apar-
tamento, o brasileiro me 
ligou e disse: quero transar 
só com você, em um mo-
tel”, contou, bocejando e 
comendo um lanche que 
havia pedido, na delegacia. 



Para obter os resultados 

que almeja no trabalho, é 

preciso empenhar-se com 

foco e dedicação total. 

Leve em consideração 

como é importante o ato de servir 

ao próximo com amor e esmero. 

Esse é o seu papel neste momento. 

As provações são depositadas nas 

relações próximas.

A justiça está sendo feita e 

você precisa entender como 

isso impacta o seu futuro 

daqui para frente. É preciso 

ter coragem para lidar com 

embates com pessoas que são figuras 

importantes para o seu desenvolvimento. 

A espiritualidade é fundamental para 

seguir mais leve e consciente.

Áries

É preciso colocar em 

primeiro lugar a ética, 

principalmente no 

trabalho. Você só terá 

resultados viáveis por 

meio de uma postura correta diante 

de fatos que exige de você mudança 

imediata. A forma de lidar com 

funcionários e colegas de trabalho é 

uma provação.

Touro

Deixar para trás o que 

não serve mais para 

você é o seu grande 

desafio. O medo, as 

restrições e tudo o 

que mais teme devem ser levados em 

consideração. É momento de lidar 

com o dinheiro de outras pessoas de 

uma forma madura e responsável. 

O seu maior aprendizado está na 

relação com os filhos e os afetos.

Gêmeos

É momento de 

aprender a se 

relacionar. Você deve 

ter em mente que o 

passado não cabe mais 

neste novo ciclo. A superação reside 

na construção de novas pontes na 

troca com pessoas significativas para 

o seu desenvolvimento. O seu maior 

desafio é lidar com a família e manter 

os laços protetores.

Câncer

Leão

A autoestima é essencial 

para desenvolver todo o 

seu potencial financeiro 

e vocacional. A vida 

pede de você uma ação 

construtiva em relação 

aos investimentos e à forma de lidar 

com os recursos materiais.

Virgem

A vida exige de você 

posturas corajosas e 

autocontrole para lidar 

com mais ousadia 

diante dos desafios que 

se apresentam. É essencial interagir 

com a família com maturidade e 

consciência de como algumas pessoas 

interferem em suas decisões.

Libra

Você é levado 

a se expressar 

com qualidade, 

principalmente com 

pessoas do seu convívio 

e com parentes. É importante tomar 

consciência das relações com algumas 

pessoas que afetam o seu equilíbrio 

emocional e o quanto isso vem lhe 

pedindo posicionamentos.

Escorpião

As decisões financeiras 

tomam uma proporção 

maior e você é levado 

a lidar com parcerias 

comerciais, clientes e 

contatos que interferem 

em seus rendimentos com autocontrole 

e decisões mais claras e assertivas para 

o seu desenvolvimento material.

Sagitário

As responsabilidades 

que você vem assumindo 

tomam uma proporção 

maior, então você será 

levado a interagir com 

chefes, autoridades ou com a sua forma 

de planejar a sua atuação profissional. 

É preciso encarar o esforço como uma 

forma de aprimorar as suas aptidões.

Capricórnio

É uma fase em 

que você precisa 

expressar suas ideias 

com qualidade e 

administrar a sua 

ansiedade para lidar 

com as expectativas. Os estudos vêm 

exigindo muito de você, mas o seu 

esforço será recompensado. Faça o seu 

melhor primeiramente para si mesmo.

Aquário

Você se sente exigido 

a lidar com pessoas 

que se relacionam 

com os recursos 

compartilhados. A 

experiência pode envolver a família, 

sócios, parceiros ou um grupo de 

pessoas. É importante fazer uma 

seleção sobre como deseja interagir 

com tais ideias e projetos.

Peixes
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Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS

prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 095/2019 - SEMAD e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de 
Pregão nº. 4.550/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010213/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em comunicação 
visual para atender eventuais serviços de programação visual nos 

veículos e imóveis utilizados pela Prefeitura Municipal de São João 
de Meriti, compreendendo plotagem de veículos, adesivos de identi-
ficação de fluxo, entre outros, incluindo todos os materiais e mão de 
obra para sua execução de acordo com as condições estabelecidas 
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Admi-
nistração de São João de Meriti/RJ. Data de abertura: 14/11/2019 
às 11:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003883/2019

Objeto: Aquisição de concreto usinado para a execução de diversos 
serviços nos logradouros e vias públicas do Município em atendi-
mento as necessidades da Secretaria Municipal de obras de São 
João de Meriti/RJ. Data de abertura: 14/11/2019 às 15:00 horas. 

Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Contratos, 
sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São 
João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 16:00 horas, mediante 
a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio A4, Pen drive ou CD para 
gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. An-
derson Filipe de Lima – Pregoeiro/Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação. São João de Meriti, 30 de outubro de 2019.   

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 120/2019
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 18 de Novembro 
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 120/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA E 
ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAUDE para atender a SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº 3661/2019. O Edital poderá ser 
retirado 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$ 
67.899,51 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e 
nove reais e cinquenta e um centavos).

Porto Real, 01 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 121/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14 horas, do dia 18 de Novembro 
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 121/2019 

na modalidade Pregão na forma presencial, tipo me-
nor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA LOCAÇÃO DE PARQUE DE TRAMPOLINS 
DE CAMAS ELÁSTICAS para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que é parte integrante do Processo Administrativo 
nº 5762/2019. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 64.400,00 (sessenta e 
quatro mil e quatrocentos reais).

Porto Real, 01 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4227/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 
8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 
24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente li-
citação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 
109/2019 que objetiva a AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 
ÁGUA MINERAL, processo administrativo 4227/2019, 
na condição de DESERTA. Ficando desde já autorizado 
novo procedimento licitatório.

Porto Real, 31 de outubro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO N° 139/2019

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Biota Construções e Transportes 
Ltda EPP
03 - OBJETO: Locação e operação de caminhões de 
hidrojatamento e outros
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-452-
0004-2.006-3.3.90.39.00-1.530.4000-1382/2019 Ficha 
106
06 - NOTA DE EMPENHO: 1382/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 1.039.167,36 (hum milhão, 
trinta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta 
e seis centavos).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5441/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro 2019

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO N° 140/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Multilimp Saneamento Ltda – EPP 
03 - OBJETO: Locação e operação de caminhões de 
hidrojatamento e outros
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-452-
0004-2.006-3.3.90.39.00-1.530.4000-1383/2019 Ficha 
106
06 - NOTA DE EMPENHO: 1383/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 499.584,00 (quatrocentos e 
noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) 
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5441/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro 2019

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Itaguaí 01 de novembro de 2019.

P.A. Nº 162/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, no uso de suas 

atribuições legais, em decorrência do Procedimento Licitatório, 
Pregão Presencial nº 013/2019, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para aquisição de persianas em PVC 
com instalação, para serem utilizados pela Câmara Municipal 
de Itaguaí a (CMI), HOMOLOGA o resultado do julgamento 
do certame em favor da empresa LiOnS DECORAÇÕES E 

pAiSAGiSMO LTDA - ME, sob o CnpJ nº 27.899.951/0001-
09 o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Determino desde já a publicação do presente Termo.

Rubem Vieira de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ

Não jogue lixo nas ruas. 
a população agradece!

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
PORTARIA  Nº176 DE   01  NOVEMBRO  DE    2019
EXONERAR, com efeito a contar de 04/10/19, LUIZ CLAUDIO 
VIEIRA RANGEL, do Cargo em Comissão de Chefe de Contabilidade, 
Símbolo CF1, da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, conforme processo n°02063/2019.

PORTARIA  Nº177 DE   01  NOVEMBRO  DE    2019
EXONERAR, a contar de 01/11/19, AMANDA FURTADO DE 
FREITAS, do Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, 
Símbolo AP, da Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, conforme processo n°02064/2019.

Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 01 de Novembro de 2019.

   NELCI PRAÇA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

01 DE NOVEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 
02/11/2019 – CÓD-PMBR 204.

DECRETO N° 4.778, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 
Dispõe sobre a observância da ordem cronológica nos 
pagamentos a fornecedores e dá outras providências.

O PREFEITO DE BELFORD ROXO – RJ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, inciso 
VII da Lei Orgânica Municipal,

 Considerando:
 Que o art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, determina a obrigatoriedade de os pagamen-
tos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, 
locações, realização de obras e prestações de serviços, 
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 
estrita ordem cronológica de suas exigibilidades, salvo 
quando presentes relevantes razões de interesse públi-
co e mediante prévia justificativa da autoridade compe-
tente, dando devida publicidade ao ato;
 Que a competência legislativa da União para 
dispor sobre licitações e contratos administrativos, nos 
termos do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Fede-
ral, restringe-se às normas gerais, cabendo assim ao 
Município disciplinar sobre os aspectos relativos e suas 
especificidades;
 O voto do Relatório de Auditoria Governamen-
tal do TCE/RJ, do Processo, TCE/RJ Nº 228.344-7/17, 
onde DETERMINA procedimentos, rotinas, deveres e 
responsabilidades para observância da ordem cronoló-
gica de pagamentos de contratos firmados pela Admi-
nistração Pública Municipal, em cumprimento ao art. 5º 
da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como estabelecer 
normativa própria para tais procedimentos;
 A necessidade de normatizar e adequar os 
procedimentos de contratação, de recebimento do ob-
jeto contratado, de liquidação e de pagamento de des-
pesas, com fito de viabilizar a observância da ordem 
cronológica de pagamento.

DECRETA:
Capítulo I

Da ordem cronológica de pagamentos

Art. 1º - Este Decreto regulamenta os procedimentos 
para observância da ordem cronológica de pagamento 
efetuados pela Administração Direta do Poder Executi-
vo do Município de Belford Roxo – RJ, prevista no art. 
5º da lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em 
conformidade com o art. 115 da mesma Lei Federal e 
com a Determinação do TCE/RJ.
Parágrafo Único – A Câmara de Vereadores e os Ór-
gãos da Administração Indireta elaborarão seus pró-
prios atos normativos.
Art. 2º - O pagamento das obrigações de cada unidade 
da administração, relativas ao fornecimento de bens, 
locação, execução de obras e prestações de serviços, 
obedecerá para cada fonte de recurso a estrita ordem 
cronológica de seus créditos, salvo quando presentes 
relevantes razões de interesse público.
Paragrafo único: A ordem cronológica dos credores, in-
clusive as que se enquadrem como unidade administra-
tiva, será organizada e controlada de forma centraliza-
da pelo Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 3º - Não se aplicam as disposições deste Decreto 
as despesas:
I. para suprimentos de fundos, adiantamentos e 
pagamentos de diárias;
II. para pagamentos de vencimentos e parcelas 
indenizatórias de salários;
III. relativa a pagamentos de obrigações tributá-
rias ou encargos sociais;
IV. relativas ao cumprimento a ordem judicial, de-
pósitos judiciais, precatórios, multas de entidades go-
vernamentais ou decisões do Tribunal de Contas;
V. de repasses às organizações da sociedade ci-
vil ou subvenções econômicas;
VI. de transferências que se fundamente no art. 
26 da Lei Complementar 101/2000;
VII. para devolução de tributos municipais;
VIII. para devolução de transferências voluntárias;
IX. de repasses ao Poder legislativo;
X. que não sejam regidas pela Lei Federal nº 
8.666/93, tais como pagamentos de empréstimos, 
financiamentos, indenizações, restituições e vale 
alimentação.
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Fazenda manterá lis-
ta consolidada dos credores, classificada por fontes de 
recursos e ordenadas pela ordem cronológica de anti-
guidade, estabelecida pela data de liquidação das notas 
de empenho.
Art. 5º - Para que a Secretaria Municipal de Fazenda 
faça a inclusão do credor na ordem cronológica, as 
notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de 

cobrança, acompanhadas dos demais documentos exi-
gidos no edital de licitação e/ou contrato administrativo, 
para fins de pagamento, deverão ser encaminhados 
ao setor competente, que após analisado, conferido e 
aprovado, será incluído na lista classificatória.
§ 1º - O envio dos documentos de cobrança ao setor 
competente deve ser realizado a partir da data de 
adimplemento do total da obrigação ou de etapa ou 
parcela do contrato a que se refere, desde que este seja 
a forma de pagamento prevista no edital de licitação ou 
no contrato, respeitando o cronograma de execução e 
o cronograma financeiro ajustado, bem como os prazos 
para recebimento do objeto, em conformidade com o 
art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e com o respectivo 
contrato.
§ 2º - A ordem cronológica dos créditos, a serem 
incluídos na lista de credores, em relação as notas fis-
cais, faturas ou documentos equivalentes recebidos, 
será estabelecida pela data da liquidação do empenho.
§ 3º - A responsabilidade pela ordenação da despesa 
é de cada Secretário, relativamente à sua Secretaria e 
será formalizado no ato da emissão de requisição de 
despesa. 

Capítulo II
Da liquidação da despesa e do pagamento

Art. 6º - Respeitada a ordem de classificação dos crédi-
tos e após a regular liquidação, o pagamento da obriga-
ção ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados 
da apresentação da nota fiscal ou documento de co-
brança equivalente:
I. 30 (trinta) dias consecutivos, para contratos 
em geral, em conformidade com o que dispõe o art. 40, 
inciso XIV, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93;
II. Em até 20 (vinte) dias úteis, para os contratos 
de baixo valor, aqueles definidos pelo art. 24, alínea II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e os definidos no art. 3º des-
te Decreto.

Art. 7º - Em até 20 (vinte) dias consecutivos, a contar da 
apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança 
equivalente, na forma do art. 5º, deverão ser adotadas 
as providências necessárias para liquidação da despe-
sa, observando o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 
4.320/64, certificando-se o adimplemento da obrigação 
do contratado no prazo e forma previstos no instrumen-
to contratual, bem como para o envio das respectivas 
informações ao setor competente para realização do 
pagamento.
§ 1º - Para os contratos de baixo valor o prazo será 
reduzido para 10 (dez) dias úteis.
§ 2º - A responsabilidade pela adoção das providências 
de que trata o caput deste artigo será:
I. dos fiscais do contrato, com a supervisão do 
gestor do contrato;
II. de servidor ou comissão especialmente desig-
nada pela autoridade competente para o recebimento 
do objeto, na forma dos arts. 15, § 8º, e 73, inciso I, 
alínea b, da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 3º - Havendo necessidade de maior prazo para 
observância ou realização de vistoria que comprove a 
adequação do objeto, para fins de recebimento definitivo 
e liquidação da despesa, atendendo ao disposto no art. 
73, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, tal prazo deverá ser 
devidamente justificado.
Art. 8º - Não serão pagos créditos enquanto outro me-
lhor classificado, custeado pela mesma fonte de recur-
sos, ainda que seja originário de exercício encerrado.
§ 1º - Havendo créditos já certificados, na forma do 
art. 6º deste Decreto, e não pagos em razão de mora 
exclusiva da Administração na certificação de obrigação 
melhor classificada, os agentes públicos competentes, 
conforme § 2º do art. 6º, adotarão as providências 
necessárias à regularização do fluxo de pagamento.
§ 2º - É vedado o pagamento parcial de crédito, exceto:
I. Quando houver indisponibilidade financeira 
para solver na íntegra o crédito melhor classificado, de-
vendo permanecer o saldo de crédito na ordem classifi-
catória para seu pagamento;
II. Quando houver necessidade de retenção cau-
telar de créditos para fazer frente aos valores de mul-
tas contratuais, durante o processamento do respectivo 
processo administrativo, autorizando-se o pagamento 
da parcela incontroversa, conforme arts. 86, § 3º, e 87, 
§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 3º - Na hipótese do inciso II do § 2º deste artigo, o 
saldo do crédito permanecer na ordem classificatória 
para pagamento, que será suspensa até o término 
do respectivo processo administrativo, dispensando a 
justificativa prevista no art. 11 deste Decreto.
Art. 9º - O contratado poderá ser impugnado a preterição 
de seu crédito na ordem cronológica de pagamento, em 
até 5 (cinco) dias consecutivos, contados da publicação 
da sua inclusão em lista classificatória, na forma do art. 
14 deste Decreto, ou publicação da justificativa de sus-
pensão, prevista no § 1º do art. 11, conforme o caso.
§ 1º - A impugnação deverá ser dirigida ao Gabinete do 

Prefeito, que deverá responde-la no prazo de 10 (dez) 
dias consecutivos;
§ 2º - Constatada a ocorrência de preterição injustificada 
de credor no estabelecimento da ordem de classificação, 
os responsáveis estarão sujeitos às sanções previstas 
em lei, devendo o fato ser comunicado a Controladoria 
Geral do Município.

Capítulo III
Da exclusão do crédito da lista classificatória e da sus-

penção da ordem de classificação

Art. 10 – O credor será excluído da lista classificatória 
nas seguintes hipóteses:
I. Quando o contratado for notificado para sanar 
ocorrências relativas à execução do contrato ou à docu-
mentação apresentada;
II. Quando ocorrer situação que impeça a certifi-
cação do adimplemento da obrigação.
Parágrafo Único – A reinclusão do credor será realizada 
após a regularização das falhas e da emissão do novo 
documento fiscal, se necessário, reiniciando-se os pra-
zos previstos nos art. 6º e 7º deste Decreto.
Art. 11 – É vedado o pagamento de despesas em de-
sacordo com a respectiva ordem cronológica de exigi-
bilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao inte-
resse público, em situações extraordinárias, tais como 
a seguir:
I. Para evitar fundada ameaça de interrupção 
dos serviços essenciais da Administração ou para res-
taurá-los;
II. Para dar cumprimento à ordem judicial ou a 
decisão do Tribunal de Contas que determine a suspen-
são de pagamentos ao credor melhor classificado;
III. Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se 
houver indícios de falsidade, fraude ou irregularidade 
grave na liquidação da despesa, de que resulte fundada 
dúvida quanto a certeza e à liquidez da obrigação;
IV. Para evitar prejuízos à Administração, tais 
como a incidência de juros ou vencimento antecipado 
das demais parcelas em empréstimos ou financiamen-
tos ou perda de cobertura de seguros.
§ 1º - A suspensão da ordem cronológica, com 
pagamento na forma do caput deste artigo, depende-
rá de prévia e formal justificativa do gestor da unidade 
da administração, devidamente publicada no portal do 
Município na internet, assim como da comunicação da 
decisão à Controladoria Geral do Município;
§ 2º - Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, 
os fatos deverão ser apurados no prazo máximo de 10 
(dez) dias, prorrogáveis mediante justificativa.

Capítulo IV
Das disposições contratuais e editalícias

Art. 12 – Os editais e os contratos ou instrumentos equi-
valentes, celebrados a partir da entrada em vigor do 
presente Decreto, conterão:
I. Previsão específica a respeito do local de en-
trega do documento de cobrança e dos demais docu-
mentos exigidos pelo contrato para fins de pagamento e 
da inclusão nas listas classificatórias de credores, con-
forme exigência do art. 5º deste Decreto;
II. Condições para o adimplemento da prestação, 
podendo estabelecer eventos especiais sem os quais 
não serão consideradas perfeitamente cumpridas as 
obrigações, tais como a expedição de alvarás previstos 
em leis e regulamentos, para fins dos arts. 6º e 7º deste 
Decreto;
III. Plano, metodologia, instrumentos e prazos 
para o exercício de fiscalização, medição e certificação 
do adimplemento da obrigação contratada, inclusive 
para recebimento provisório e definitivo do objeto, para 
os fins do § 1º do art. 5º e dos arts. 6º e 7º deste De-
creto.
Art. 13 – Os contratos vigentes na data de publicação 
deste Decreto deverão ser adequados à nova sistemáti-
ca, devendo o Gabinete do Prefeito providenciar a cria-
ção e a ordenação em listas classificatória de credores, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publica-
ção deste Decreto.
Parágrafo Único – Os contratos vigentes obedecerão 
aos prazos e demais condições para pagamento previs-
tos nos respectivos instrumentos contratuais, aplican-
do-se os prazos deste Decreto se forem omissos a esse 
respeito.

Capítulo V
Disposições finais

Art. 14 – A lista de credores será divulgada no portal do 
Município na internet em tempo real, nos termos dis-
posto no art. 2º, § 2º, inciso II, do Decreto Federal nº 
7.185/2010, que regulamenta o art. 48-A, inciso I, da Lei 
Complementar nº 101/2.000.
Art. 15 – Os prazos previstos neste Decreto serão con-
tados na forma estabelecida no art. 110 da Lei Federal 
nº 8.666/93.
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ingredientes

Modo de preparo

peiXe CoM açaÍ

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

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

FilÉ De MerluZa CoM 
Batata ao Forno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

arroZ DoCe

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

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

CaMarão reFogaDo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

Art. 16 – Este Decreto entrará em vigor no dia XX de 
XXXXXX de 2018, exceto em relação ao art. 13, caput, 
que terá vigência imediata, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.779, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 
“DISPÕE SOBRE DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA 
A DIVERSOS AGENTES PÚBLICOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 88, 
da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os princípios que regem a fiscaliza-
ção contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos 
recursos públicos; e

CONSIDERANDO que o ordenador de despesas é res-
ponsável pelos atos praticados com recursos públicos 
e, portanto, tem o dever de prestar contas, conforme a 
Lei Orgânica do Município de Belford Roxo – LOMBR e 
a Lei Complementar nº. 250, de 23 de outubro de 2019.

DECRETA:
Art. 1º. Fica delegada competência ao Secretário Mu-
nicipal da Casa Civil para emitir notas de empenho e 
determinar a extração da respectiva nota, que será as-
sinada em conjunto com o Controlador Geral do Muni-
cípio.
Art. 2º. Fica delegada a competência ao Controlador - 
Geral do Município – CGM para autorizar  e empenhar 
despesas, assinar notas de empenho, assinar balance-
tes, balanços, orçamentos, e demais documentos con-
tábeis, encaminhar documentos, responder diligências 
e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Es-
tado e da União.

Parágrafo único. O exercício da delegação de compe-
tência de que trata o caput deste artigo não afasta as 
atribuições inerentes ao cargo e/ou função do Controla-
dor Geral do Município.

Art. 3º. Fica delegada a competência ao Secretário Mu-
nicipal de Educação, naquelas despesas que compe-
tirem à Secretaria Municipal de Educação, para emitir 
ordens de pagamento e/ou cheques, assinando estas 
últimas em conjunto com o Prefeito Municipal, ou, na 
sua ausência, com o Secretário Especial de Adminis-
tração Financeira do Departamento de Administração 
Financeira.
Art. 4º. Fica delegada a competência aos gestores dos 
Fundos Municipais para emitir ordens de pagamento e/
ou cheques, assinando em conjunto com o Prefeito Mu-
nicipal ou, na sua ausência, com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Admi-
nistração Financeira.  

Parágrafo único. O Secretário Municipal de Saúde assi-
nará em conjunto com o gestor do Fundo Municipal de 
Saúde e com o Prefeito Municipal, ou, na sua ausência, 
com o Secretário Especial de Administração Financeira 
do Departamento de Administração Financeira, os atos 
relativos à emissão de ordens de pagamento e/ou che-
ques que a eles competirem.

Art. 5º. Fica delegada competência ao Tesoureiro Muni-
cipal para assinar ordens de pagamento e/ou cheques 
em conjunto com o Prefeito Municipal ou, na sua ausên-
cia, com o Secretário Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira, 
oriundos dos órgãos não referidos no art. 3º e 4º deste 
Decreto.
Art. 6º.  Ficam delegadas aos Secretários Municipais, 
ao Controlador – Geral do Município e ao Procurador 
- Geral do Município, conforme a Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Belford Roxo – LOMBR, para, no âmbito de 
seus órgãos:

I - homologar licitação, ratificar dispensa e inexigibilida-
de de licitação, bem como adjudicar o respectivo objeto;

II - assinar contratos administrativos, seus aditivos, 
apostilamentos, termos de colaboração e fomento, re-
conhecer despesas e assinar termos de ajuste de con-
tas do respectivo órgão.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais poderão 
subdelegar, mediante ato próprio, aos Secretários Ad-
juntos a competência para autorizar os procedimentos 
de dispensa de licitação e de inexigibilidade, hipótese 
na qual ficará sob sua responsabilidade a ratificação do 
ato.

Art. 7º. O Fundo da Procuradoria Geral do Município de 
Belford Roxo se rege por lei própria, não se aplicando a 
ele o disposto nos artigos 1º a 5º do presente Decreto.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário, em 
especial o decreto nº. 4.712, de 26 de junho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº0283/GP/2019 DE 01 DE NOVEMBRO 
DE 2019
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-

pal, LARA BASTOS CORREA, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Especial de Administração 
Financeira, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Ad-
ministração.

PORTARIA Nº0284/GP/2019 DE 01 DE NOVEMBRO 
DE 2019
Exonerar, a contar de 13 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MERHI DAYCHOUM, do cargo em 
comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, da Se-
cretaria Municipal de Projetos, Captação de Recursos 
e Convênios.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO 
INSTRUMENTO: Convênio 
PARTES: Município de Belford Roxo e a Junta Comer-
cial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA.  
OBJETO: Colaboração entre os convenentes para a 
interligação dos sistemas de informática da JUCERJA 
e do MUNICIPIO, mediante implantação do projeto de-
nominado REGIN, visando à consecução de meios de 
acesso a pesquisa mútuas interligadas entre a base de 
dados da JUCERJA e do MUNICIPIO.
VIGÊNCIA: 10/09/2019 A 09/09/2024
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2019
FUNDAMENTO DO ATO: Lei 8.666/93
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: E-12/174/502018

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4757/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ADRIANO FERREIRA DA CUNHA, para exercer o car-
go em comissão de Chefe da Divisão de Administração 
do Cemitério, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos.

PORTARIA Nº4758/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
THIAGO ROSA TEIXEIRA, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº4759/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, ALEX RIBEIRO IZABEL, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secreta-
ria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº4760/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, JONATHAN DOS SANTOS GOMES, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-
11, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº4761/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
WAGNER VIANA SANTOS GOMES, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº4762/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
MARCOS SOARES SILVA
LUIZ CARLOS DOS SANTOS DE JESUS
EMERSON HILARIO DE OLIVEIRA SOUZA
JOEL GONÇALVES DA SILVA

PORTARIA Nº4763/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
MOISES DA SILVA SANTIAGO
SANDRO RIBEIRO DANTAS
INGRID DA COSTA MENEZES

PORTARIA Nº4764/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.
DIALTEIA REGOLO BAPTISTA
VANESSA SANTOS NEGREIROS

ANGELICA APARECIDA BATISTA RAMOS

PORTARIA Nº4765/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Educação.
SAMUEL SABINO DA MOTTA
DAVID CANSADO AMORIM
LANDULFO MACHADO DE SOUZA

PORTARIA Nº4766/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4767/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SERGIO PEREIRA DE ARAUJO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4768/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, MARIA ALCIELE FERREIRA ZANARDI  TELES, 
do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, sím-
bolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4769/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GERCI JOAQUIM DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4770/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, ROGERIO PEREIRA DE CAMPOS, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, 
da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi-
lidade Urbana. 

PORTARIA Nº4771/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, RENAN FERREIRA BENTO DA SILVA, 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 Nº4772/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secre-
taria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Ur-
bana. 
DORINALDO ALVES 
AUGUSTO JORGE LIRA DE ALMEIDA

PORTARIA Nº4773/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o car-
go em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana. 
JOSE CARLOS VAZ DE FREITAS
RODRIGO GARCIA BARRETO

PORTARIA Nº4774/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal Educação.
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
LUCAS DE ALMEIDA SOUZA
PORTARIA Nº4775/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
da Secretaria Municipal Educação.
JOSE EDILSON FURTADO DA SILVA
EMANUEL DA SILVA AVELINO

PORTARIA Nº4776/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, SERGIO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRASIL, do 
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão 
Educacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal de 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

peiXe CoM açaÍ

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

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

FilÉ De MerluZa CoM 
Batata ao Forno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

CAnJiCA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

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.

Educação.

PORTARIA Nº4777/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MARINALDA MIRANDA DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão 
Educacional, símbolo AEG, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4778/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, do cargo em co-
missão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, do Gabi-
nete do Prefeito.

PORTARIA Nº4779/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ADAO NASCIMENTO AMORIM, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, no 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4780/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LARA BASTOS CORREA, do cargo em comissão de 
Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Controladoria 
Geral do Município.

PORTARIA Nº4781/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LARYSSA ANTUNES E MONTEIRO PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo 
de Auditoria, símbolo CC-2, na Controladoria Geral do 
Município.

PORTARIA Nº4782/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JORGE RODRIGO REZENDE CALIXTO, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Gestão de Processos, símbolo CC-3, na Controladoria 
Geral do Município.

PORTARIA Nº4783/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
UMBERTO SIQUEIRA CAMPOS JUNIOR, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da 
Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº4784/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
UMBERTO SIQUEIRA CAMPOS JUNIOR, para exercer 
o cargo em comissão de Subcontrolador de Auditoria, 
símbolo CC-1, na Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº4785/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
IZOLDA CABRAL DO COUTO, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na 
Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº4786/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Saúde.
ROBERTO DA SILVA ROCHA
ALEXANDRE GUIMARAES LAMIN
MELISSA SILVA DO CARMO
LEONARDO CORREIA DUARTE RIOS
CLAUDIO LIMA FRONTELMO

PORTARIA Nº4787/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
NILTON GUSTAVO DA SILVA ROCHA, do cargo em 
comissão Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4788/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MIRIAM DOS SANTOS NAZÁRIO,  do cargo em 
comissão de Agente de Articulação Regional, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº4789/SEMAD/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto 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 Secretaria Municipal de Conservação.
JOSE LUIZ FERNANDES
WALTENCIR LIMA DE SOUZA
SILVANO DA SILVA PEREIRA
CARLOS ANDRE PEREIRA VIEIRA
CARLOS ROBERTO GOMES COSTA

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PORTARIA N°048/SEMUS/2019 DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
DESIGNAR a contar de 01 de Outubro de 2019, os ser-
vidores abaixo relacionados para atuarem na fiscaliza-
ção do Contrato de Gestão no 002/CHM-SEMUS/2017, 
oriundo do Chamamento Público no 002/SEMUS/2017, 
autuado através do Processo Administrativo  no 
08/00613/2017.
CARLOS CID AZEREDO GERMANO – MATRÍCULA 
80/27009;
AMERICO DELMIRO JOAO ALMEIDA DA SILVA – 
10/25621.
A presente Portaria revoga as Portarias anteriores que 
tratam da fiscalização do Contrato acima referido.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde – SEMUS

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SE-
COM

PORTARIA Nº 03/SECOM/2019, DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2019 
O Secretário Municipal de Comunicação Social, no uso 
de suas atribuições legais e municipais:

            RESOLVE: 
Designar os servidores para exercer as funções de fis-
cais celebrado entre o Município de Belford Roxo, atra-
vés da Secretaria Municipal de Comunicação Social, 
e a empresa GLOBAL RENT A CAR LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.187.093/0001-78, referente ao Pro-
cesso Administrativo nº 49/0016/2019 que tem por ob-
jeto Contratação de Empresa para Locação de Automó-
veis sem condutor, composta pelos seguintes membros:

•	 Max Mauro Galindo dos Reis – Assessor de 
Gabinete – matrícula 60/060.596
•	 Jorge Augusto da Silva Cardoso – Assessor 
Técnico – matrícula 60/061.400

André Rocha Machado
Secretário Municipal de Comunicação Social

60/60.331

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSO E CONVÊNIOS

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0123/2019). 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalida-
de TOMADA DE PREÇO Nº 0018/2019, cujo o objeto 
é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA 
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM GLAUCIA, SITUADA 
NA RUA PERICLES, 15 NO BAIRRO JARDIM GLAU-
CIA – BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto as 
empresas: BR CARIOCA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, 
no valor de R$ 320.870,12 (Trezentos e vinte mil e oi-
tocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de 
adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão Perma-
nente de Licitação as fls. 464/468 e ainda, pareceres da 
Douta Procuradoria Geral as fls. 199/203 e da Controla-
doria Geral do Município as fls. 473. Em 30 de outubro 
de 2019.

ODAIR CUNHA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Projetos, Captação de 

Recurso e Convênios

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 50.000026/2019.
CONTRATO N°: 014/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TORSOR CONSULTORIA E GEREN-
CIAMENTO DE OBRAS EIRELI.
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VÁRIOS 
LOGRADOUROS NO BAIRRO: JARDIM ALMO: RUA 
MOACIR PEREIRA M. FILHO, RUA ANA MARIA, RUA 
ALCEU, RUA JOÃO PEDRO, TR SOLIDÃO, RUA 
VERA LUCIA, RUA ICARAI - BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 1.744.431,63 (um milhão, setecentos e 
quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais 
e sessenta e três 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 Secre-
taria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Re-
cursos e Convênios.
 PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 1409/2019.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 31/10/2019.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Despacho dos Secretários (Processo nº 07/0044/2019). 
HOMOLOGO como DESERTA a presente LICITAÇÃO 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº 
015/2019, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP – P13 KG 
E P45 KG (QUE SERÃO SUBSTITUIDOS QUANDO 
DO ESGOTAMENTO DO GÁS), PARA PREPARO DE 
MERENDA ESCOLAR DE 75 (SETENTA E CINCO) 
UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE ENSINO 
DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ. Conforme 
Ata DESERTA da Comissão para realização de proce-
dimentos de Licitação na modalidade Pregão Presen-
cial as fls.117, parecer da Douta Procuradoria Geral do 
Município as fls. 120 a 123 e da Controladoria Geral do 
Município as fls. 119. Em 25 de Outubro de 2019.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 259/GDP/PREVIDE/2019, DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2019:
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
   RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 071/GP/2018, de 28/12/18, 
publicada em 29/12/19 e que Aposentou Angela Maria 
Sampaio de Oliveira, matrícula nº 10/05.964, efetiva no 
cargo de Professora de 1ª a 4ª Série “E”, admitida no 
Município em 02/03/95, lotada na SEMED, com funda-
mento no art. 40, §1º, III, “a” e §5º da CF/88 c/c art. 
62, I, II, III, §§1º e 2º e art. 83 da LC 083/06, com pro-
ventos mensais e integrais, no valor de R$ 2.794,39 
(dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e 
nove centavos), sendo: R$ 2.069,92 (dois mil, sessen-
ta e nove reais e noventa e dois centavos), a título de 
vencimento base do cargo (Lei n° 723/98), e R$ 724,47 
(setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete cen-
tavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) 
de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 67, da 
LC nº 014/97), conforme contido nos autos do processo 
administrativo PMBR nº 04/0004050/17 e PREVIDE nº 
2017/00384. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PORTARIA Nº260/GDP/PREVIDE/2019, DE 01 DE NO-
VEMBRO DE  2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
    RESOLVE:
Aposentar, Por Invalidez, a servidora  AMANDA XAVIER 
BENELIS SANTANA, matrícula 10/017.927, efetivo no 
cargo de Auxiliar de Enfermagem, admitida  no Muni-
cípio em 11/05/2000, lotada na Secretaria Municipal da 
Saúde - SEMUS, com fundamento no art. 6º A da EC 
41/2003 c/c art. 40, §1º, I, da Constituição Federal de 
1988 e art. 60, §1º, da Lei nº 083/2006, com proven-
tos mensais e integrais no valor de R$ 1.943,59 ( Um 
mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e 
nove  centavos) sendo o valor de R$ 1.554,87 (Um mil, 
quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos), como vencimento base, conforme previsto 
na LC 132/12, mais a importância de R$388,72 Trezen-
tos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos),  a 
título de triênio, no equivalente a 25’% (vinte e cinco por 
cento), benefício previsto no art.67, da Lei Complemen-
tar 14/1997 , conforme contido nos autos do Processo 
PMBR de N° 4/1308/18 e do  Processo Administrativo 
PREVIDE nº 96/2019. Esta portaria entrará em vigor na 
data da publicação, retroagindo seus efeitos à 16 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº261/GDP/PREVIDE/2019, DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2019:
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
  RESOLVE:
ANULAR a Portaria nº 1758/GP/2017, de 11/07/17, pu-
blicada em 12/07/17  e REVIGORAR a Portaria nº 1015/
GP/2017, de 23/02/17, publicada em 24/02/17, no Jor-
nal Hora H, conforme contido nos autos do processo 
administrativo PMBR nº 37/0000372/16 e PREVIDE no 
2016/00345. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 
Pedro Paulo da Silveira

Diretor Presidente
Mat. 60/362-2017
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Comandante alvinegro falou sobre o assunto após a derrota para o Cruzeiro em casa

                                                

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Seleção faz 4 a 1 sobre 
o Canadá e larga bem 
rumo ao tetra

Falta de pontaria preocupa técnico  
alberto valentim no Botafogo

 viToR Silva/BFR

‘Síndrome do pé torto’ vira motivo de conversas e análises

a derrota de 2 a 0 
para o Cruzeiro, 
em casa, no En-

genhão, fez o Botafogo 
estacionar nos 33 pon-
tos e entrar de vez na 
luta contra o rebaixa-
mento. Hoje a distância 
para o Fluminense, que 
abre a zona da degola, 
é de apenas três pontos. 
Porém, na visão do téc-
nico alberto valentim e 
dos jogadores, é possí-
vel inverter a situação, 
embora seja consenso a 
necessidade de acertar 
a pontaria.

“Tivemos vinte fina-
lizações contra o Cru-
zeiro. Só de escanteio 
foram doze. Portan-
to, criamos volume de 
jogo. Mas a bola não 
quis entrar”, destacou 
alberto valentim. os 
jogadores concordam.

“infelizmente che-
gamos a um ponto que 
não podemos mais er-
rar. Nós precisamos 
voltar a pontuar, pois se 
deixarmos para frente a 

coisa vai se complicar”, 
analisou o zagueiro ga-
briel.

No jogo contra o Cru-
zeiro, um lance chamou 
atenção. o atacante igor 
Cássio, mesmo estando 
mano a mano com um 
zagueiro do Cruzeiro, 
preferiu recuar a bola 
e não tentar a jogada 
individual. a falta de 
confiança para concluir 
acabou ficando visível.

“Nós sabemos que 
o volume e a posse de 
bola são importantes, 
porém, precisamos ser 
mais eficientes em ter-
mos verticais. Temos 
que fazer bem a leitura 
de quando termos de 
verticalizar ou deixar 
jogo mais rápido com 
movimentação ou um 
drible”, analisou alber-
to.

o Botafogo volta a 
campo neste domingo 
(3), às 19h, quando en-
frentará o Santos na vila 
Belmiro, pela trigésima 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. o time para 
este compromisso será 
definido hoje, sábado.


