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DHBF recebe Moção de Congratulações 
da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

reproDuçao

ESSE COVARDE TEM QUE ARDER NO INFERNO!

R$ 1

ex-prefeito 
leva dura de 

ex-funcionária 
e é chamado 
de ‘cachorro’

2

CONDENAçãO  

TrF4 aumenta 
pena de Lula 

no caso do sítio 
de atibaia 

bElFORD ROxO 

patrulha Maria 
da penha discute 
violência contra a 
mulher em evento

63

Xande de pilares 
está de volta ao 
Samba da Feira
no engenhão

2

7

ESPORTE HORA

Volante do Banguzão,
Josiel elogia início 
da pré-temporada 

para o Cariocão
12

 pai quebra a perna 
de bebê com pisão 

APlAUSOS

7

7

NeM MorTo eSCapa

Civil entope ladrão de chumbo em 
‘saidinha de banco’ no Subúrbio

resenha Cultural

MoNSTruoSIDaDe
reproDuçÃo/INTerNeT

reproDuçÃo/INTerNeT

pM morre em acidente de 
moto e ladrões roubam tudo

por iniciativa do presidente do poder Legislativo iguaçuano, vereador Felipe rangel Garcia, Felipinho ravis, 
o delegado titular da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Moysés Santana (foto), e toda 
sua equipe foram agraciados com a Moção de Congratulações e aplausos pelo reconhecimento do trabalho 
investigativo e de combate à criminalidade que vem sendo desenvolvido na Baixada Fluminense.
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Aniversariante desta quinta 
(28), o jornalista e escritor Cássio 
Bruno, de Nova Iguaçu, recebe as 
felicitações desta Resenha Cultu-
ral. Titular do “Informe do DIA” 
(jornal O Dia), Cássio é um dos 
poucos que encarna o bom jorna-
lismo, sem parcialidade e militân-
cia partidária. Parabéns, Cassio 
Bruno! Aquele Abraço, irmão!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

ex-prefeito leva dura... 
Vó Candinha, agente sênior do Sombra, foi tes-

temunha da conversa àspera entre um ex-prefeito e 
uma senhora sua ex-funcionária na prefeitura, que 
o cobrou sobre salários atrasados. “Você não tem 
vergonha na cara, seu patife! Saiu bem de vida da 
prefeitura deixando muita gente sem dinheiro e até 
se matando. Hoje você mora muito bem, tira onda 
com carro do ano e nem se lembra da merda que 
fez na vida das pessoas. Aonde você enfiou nosso 
dinheiro?”, perguntou a amiga de Vó Candinha.

****************************************
...e não explica porque fugiu pelos fundos

Sem ter o que responder, o cara baixou a cabe-
ça e ouviu mais. “Cansamos de organizar comis-
sões de empregados para tentar falar contigo e tu 
cagou e andou em nossas cabeças. Mandava seus 
puxa-sacos dizer que não estava no prédio, mas foi 
pego saindo pelos fundos e fugindo de carro para 
não encarar a gente, olhar no olho e ter de expli-
car algo inexplicável. Seu cachorro!”, revoltou-se 
a senhora.
****************************************

Quando menos se espera se encontra

O mundo dá voltas e pode nos deixar frente a frente 
com quem a gente menos espera. Assim foi. O sujeito, 
que aprontou todas enquanto estava no poder, não conta-
va encontrar com alguém que comeu o pão que o diabo 
amassou em seu governo. Sem reação, apenas balbuciou 
algumas palavras e meteu o pé. Poderia dormir sem essa.

Nando Motta
no Top Music

O TopShopping recebe o can-
tor no palco do Top Music desta 
quinta (28). Nascido no Rio de 
Janeiro e criado em Florianó-
polis, Nando Motta já cantava 
desde os 4 anos de idade. Aos 
14 ganhou sua primeira guitarra 
e três anos mais tarde, com 17 
anos, fez seu primeiro trabalho 
profissional na companhia de te-
atro do pai. Versátil, além de can-
tar e compor, Nando ainda toca 
violão, guitarra e pandeiro. Em 
seu show, o artista apresenta um 
repertório eclético com sucessos 
nacionais e internacionais, como 
Cássia Eller, O Rappa, Maroon 
5, Bruno Mars entre outros. A 
apresentação será às 19h, na pra-
ça de alimentação, 3º piso. 

O TopShopping fica na Av. 
Governador Roberto Silveira 
540, Centro – Nova Iguaçu. Te-
lefone: (21) 2667-1787.

Sarau tem
lançamento
de livros

Nesta quinta (28), às 
19h, na Biblioteca Cial 
Brito (Casa de Cultura 
Ney Alberto, em Nova 
Iguaçu) vai rolar mais uma 
edição do Sarau Encontro 
de Poetas & Afins, organi-

zado por Moduan Matus e 
Sil Lis. Na programação, 
lançamento dos livros de 
Fabiano Soares da Silva, 
“Céu de Estrelas Sobre 
Trivialidades” e “Tudo, 
Menos a Eternidade”. 

Ainda será lançada a 18ª 
edição do zine Gambiarra 
Profana / edição especial 
Folha Cultural Pataxó com 
poemas de Jonatan Ma-
gella, Juçara Freire, Vag-
ner Vieira, Sil Lis, Moduan 

Matus, Pêvê Castro, Jorge 
Medeiros, Sergio Salles 
Oigers, Fabiano Soares da 
Silva, Gutemberg F. Loki, 
Cristiano Marcell, Jotapê 
Lopes, Eliana Castela, Fe-
lipe Mendonça Mendon-

ça, Felipe Maita, Arnoldo 
Pimentel Filho, Redson 
Vitorino, Thaysa Santos e 
lances do OigerS e do Fa-
biano. A Casa de Cultura 
fica na Rua Getúlio Vargas, 
51, no Centro. 

Localizado no bairro Piam, 
em Belford Roxo, Baixada 
Fluminense, o Centro Cultural 
Donana precisa construir um 
telhado para cobrir com urgência 
um de seus espaços. A área an-
tes protegida por uma lona, teve 
a cobertura arrancada durante 
temporal recente. Para realizar a 
reforma, a organização sem fins 
lucrativos abriu uma campanha 
de financiamento coletivo tudo 
ou nada. O objetivo é arrecadar 
R$ 23 mil até o dia 7 de dezem-
bro.

Os recursos serão distribuídos 
entre os custos do material e mão 
de obra, custos da plataforma de 
financiamento e recompensas 
propostas para quem construir 
com a vaquinha. As contribui-
ções pode ser feitas no site da 
Benfeitoria a partir de R$ 30.

O projeto do telhado feito 

NEVES O LéO / DIVuLGAçãO

Xande de pilares 
está de volta ao 
Samba da Feira

No repertório do show 
a produção garante os 
principais sucessos do 
sambista

Sábado é dia de 
Samba da Feira – a 
roda de samba que 

ganhou o respeito de ar-
tistas como Bebeto, Belo, 
Maria Rita, Reinaldo, 
Alcione, Jorge Aragão, 
Grupo Fundo de Quintal, 
Noca da Portela e Diogo 
Nogueira. O projeto tem 
atraído famosos em busca 
de boa música e revelado 
novidades no gênero, tor-
nando a atração uma tra-
dição nos Armazéns do 
Engenhão, localizados na 
parte externa do Estádio 
Nilton Santos, no Enge-

nho de Dentro.
O evento gratuito se-

manal já reuniu mais de 
12 mil pessoas por apre-
sentação nos galpões 
e sempre traz grandes 
nomes do samba como 
convidados especiais. O 
evento começa às 17h, 
com o grupo “Seligaê”, 
anfitrião do evento. Nes-
te sábado (30 de novem-
bro), o cantor e composi-
tor Xande de Pilares volta 
ao “Samba da Feira”. 

O repertório desta 
apresentação é composto 
por sucessos do sambis-
ta como, “Tá Escrito”, 
tema de abertura da no-
vela “A Dona do Peda-

ço”, “Clareou”, “Deixa 
Acontecer”, “Camarote”, 
“Elas Estão no Controle” 
e composições que fazem 
parte do segundo CD da 
carreira solo, “Esse Me-
nino Sou Eu”. Dentre 
elas, “Tem que Provar 
que Merece”, “Homem 
de Lata”, “Cuca Quen-
te”, “Alegre Menina”, 
“Eu Sou de Jorge” e “Ah, 
Como Eu Amei”, regra-
vação da música de Be-
nito Di Paula. O artista 
também vai cantar “Gra-
tidão” (André Renato / 
Ronaldo Barcelos), “Fã 
do Amor da Gente” e 
“Meu Pitel”, atual músi-
ca de trabalho. Estas três 

últimas estão no primeiro 
DVD solo do artista, gra-
vado no KM de Vanta-
gens Hall em novembro 
e que tem previsão de 
lançamento para janeiro 
de 2020.

No show, o sambista 
é acompanhado por uma 
super banda, a “Arca de 
Noé”, composta por 11 
músicos. Sob direção 
musical de Julinho San-
tos (violão 6 cordas), 
vão estar , Valdenir Rio 
(baixo), Marechal, Tico, 
Azeitona e Thiago Kuki-
nha (percussão), Karla 
Prieto e Wanderson Assis 
(vocal), Fernando Portu-
gal (bat

pelo arquiteto e poeta Fernando 
Mendes Júnior terá uma estrutura 
leve em metal com telhas termoa-
cústicas para melhorar o conforto 
no local. E a previsão é que a obra 
tenha início em janeiro de 2020.

O Donana é uma das principais 
referências culturais na Baixada 
Fluminense e também oferece gra-
tuitamente aulas de capoeira, danças 
urbanas, moda, música e desenho, 
além de atividades como sessões de 

cineclube, saraus, palestras, debates, 
shows, agregando todos que acre-
ditam na transformação social por 
meio da cultura.

O Centro Cultural Donana fica 
na Rua Aguapeí, 197, Piam, Bel-

ford Roxo.
Colabore em: https://benfeitoria.

com/donana . Contato: (21) 2662-
2373.

(Fonte: Marcela Fonseca / Cen-
tro Cultural Donana)

‘‘SoS  Telhado  para  o  Donana’’
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daniela do Waguinho , ao lado do secretário Nuna, anunciou algumas medi-
das para os trabalhadores da economia solidária

Prefeitura criará espaços fixos para 
trabalhadores da economia solidária

Secretaria de Comunicação 
Social/ pMBr

A Prefeitura de Belford 
Roxo criará espaços para 
que trabalhadores da eco-
nomia solidária possam co-
mercializar seus produtos. 
O anúncio foi feito esta se-
mana pela deputada federal 
Daniela do Waguinho, que 
representou o prefeito Wag-
ner dos Santos Carneiro, o 
Waguinho, em um encontro 
com representantes desse 
segmento de atividade eco-
nômica, na Secretaria Muni-
cipal de Trabalho. O secre-
tário Álvaro Nuna também 
participou da reunião.

Esses espaços serão cria-
dos, a partir de janeiro de 
2020, após a aprovação da 

Lei do Circuito Belford-ro-
xense e Agricultura Familiar, 
que está tramitando na Câma-
ra Municipal. “O prefeito Wa-
guinho, eu e o deputado esta-
dual Márcio Canella sabemos 
que os trabalhadores da eco-
nomia solidária dependem in-
tegralmente da venda do que 
produzem. Por isso, estamos 
nos empenhando para ajudá-
-los em suas necessidades”, 
acrescentou a deputada.

A artesã Mary Ângela Al-
meida, de 46 anos, não es-
condeu a sua alegria com a 
notícia dada por Daniela do 
Waguinho.  “Poxa! Fiquei 
muito feliz com a notícia dada 
pela deputada Daniela do Wa-

RAFAEL BARRETO/PMBR

guinho. Nós precisávamos 
desses espaços fixos para co-
mercializarmos nossos produ-
tos”, comentou Mary Ângela.

CapaCitação de 
fuNCioNários

Durante dois dias, 27 servi-
dores da Câmara Municipal e 
das secretarias de Trabalho, 
Meio Ambiente e da Educa-
ção, participaram de um curso 
de capacitação sobre atendi-
mento ao cidadão, oferecido 
pelo Sebrae. As aulas ocorre-
ram nos dias 25 e 26 de no-
vembro e foram ministradas 
pelos instrutores Edir Maurí-
cio e Edmilson Gonçalves de 
Mendonça.

No Dia Internacional 
de Conscientiza-
ção de Combate à 

Violência Contra a Mulher, 
a Guarda Civil de Belford 
Roxo realizou o seu 1º Se-
minário da Patrulha Maria 
da Penha. O evento, além 

de comemorar dois anos do 
projeto de enfrentamento à 
violência contra a mulher 
belford-roxense, tratou de 
vários assuntos relacionados 
ao tema.

O encontro contou com a 
participação de representan-
tes de outras guardas muni-
cipais do estado, autoridades 
e de especialistas em trata-

mento e acompanhamento 
às vítimas que sofrem todo 
o tipo de agressão física ou 
psicológica.

Num primeiro momento, 
foi analisada a atuação da 
Patrulha Maria da Penha, de 
Belford Roxo. A guarda mu-
nicipal érika Viana, uma das 
quatro integrantes do grupo 
que atua no município em 

defesa da mulher, lembrou 
da importância do trabalho 
que a equipe vem realizando 
nesses dois últimos anos.

 a vitória é 
delas 

Thiago Silva, inspetor e 
responsável pelo planeja-
mento de projetos da Guar-
da Municipal, inclusive o 

que criou a patrulha, disse 
que essa vitória é das mu-
lheres de Belford Roxo. “Há 
dois anos, quando criamos 
a Patrulha Maria da Penha, 
sabíamos dos desafios que 
iríamos encontrar. Acho que 
os bons resultados podem 
ser medidos pelo número de 
mulheres atendidas por esse 
programa”, resumiu Thiago 

Silva.
Alessandra Batista, secre-

tária da Mulher de Belford 
Roxo, enfatizou em seu dis-
curso que a mulher precisa 
entender o que se passa ao 
seu redor, “mas, que para 
que isso ocorra, é preciso 
que ela conte com uma rede 
de ajuda e proteção ofereci-
da pelos órgãos públicos”.

RAFAEL BARRETO/PMBR

Violência contra a mulher
é tema de seminário 
em Belford roxo
Evento que contou com a participação de repre-
sentantes de outras guardas municipais do esta-
do, comemora dois anos do projeto de enfrenta-
mento e tratou de vários assuntos relacionados. 

tema importante

  alessandra Batista destacou que as mulheres precisam contar com uma rede de proteção. érika viana (d) enfatizou que a patrulha Maria da penha (detalhe) tem atuação destacada no município

Senado aprova criação do Médicos pelo Brasil
O Senado aprovou ontem à tar-

de medida provisória (MP) que 
cria o programa Médicos pelo 
Brasil. A MP expiraria hoje e per-
deria a validade de não fosse vo-
tada. A matéria vai agora à sanção 
presidencial.

Na última terça-feira, o tex-
to foi aprovado na Câmara dos 
Deputados e chegou ao Sena-
do para uma aprovação rápida, 
sob risco de expirar. No entanto, 

o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), havia 
se comprometido a votar a MP, 
mesmo com pouco tempo para 
apreciação da matéria. “Ela [MP] 
é importante, tem que votar, vou 
falar com os senadores. Mesmo 
faltando um dia (para expirar) a 
gente vai botar para votar”, disse 
ele, na semana passada.

Assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro em 1º de agosto, a MP 

amplia em pouco mais de 7,3 mil 
o número de médicos nas áreas 
mais carentes do país – 55% dos 
profissionais serão contratados 
para atender as regiões Norte e 
Nordeste.

O programa Médicos pelo Bra-
sil, lançado em substituição ao 
Mais Médicos, criado em 2013, 
também define novos critérios 
para realocação dos profissionais 
considerando locais com maior 

RAFAEL BARRETO/PMBR

uma outra importante 
participação no semi-
nário foi a de Neuseli 
Daris Pereira, integran-
te da Patrulha Maria da 
Penha, de Duque de 
Caxias. A experiente 
guarda relatou uma sé-
rie de sintomas que po-
dem ser identificados 
na mulher vítima de 

algum tipo de agressão 
física ou psicológica. 
“A violência doméstica 
é o pior crime que pode 
ser cometido contra a 
mulher”, disse Neuseli 
Daris. 

O psicólogo Marcos 
Aurélio do Nascimento 
Santos, da Secretaria 
Estadual de Saúde do 

Rio de Janeiro, abor-
dou sobre a inteligên-
cia emocional. A enfer-
meira Tatiane Firmino, 
falou sobre a saúde da 
mulher. E a Master Co-
ach (especialista em 
treinamento) Sabrina 
Ferreira disse como 
deve ser o trabalho 
com a autoestima, no 

desenvolvimento femi-
nino.   

Além dessas pesso-
as, estiveram presen-
tes ao evento o chefe 
da Guarda Civil Mu-
nicipal, Fábio Souza; 
o chefe de divisão da 
Secretaria de Seguran-
ça, Thiago Carvalho; a 
comandante da Guarda 

Civil de Nilópolis, Vi-
vian Cristina Freire; a 
diretora-geral da uni-
dade Básica de Saúde 
(uBS), do Lote XV, 
Lilian Cristina Aze-
vedo Cruz; Emanuelle 
Santos, que represen-
tou o Fórum de Belford 
Roxo; Maria das Gra-
ças de Souza Ferreira, 

uma das coordenadoras 
da Secretaria Estadual 
de Administração Peni-
tenciária (Seap); Danie-
le Neves, representante 
da Secretaria de Segu-
rança Pública de Angra 
dos Reis; e Cláudia Ro-
drigues, coordenadora 
da Guarda Municipal 
de Mesquita.

 SintomaS pode Ser identificadoS na mulher vítima de agreSSão 

dificuldade de acesso, transporte 
ou permanência dos servidores, 
além do quesito de alta vulnera-
bilidade. A nova proposta ainda 
prevê formação de especialistas 
em medicina da família e comu-
nidade.

De acordo com as regras do 
programa, os profissionais de-
verão ser selecionados para duas 
funções: médicos de família e co-
munidade e tutor médico. Todos 
deverão ter registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM).

    Os profissionais deverão ser selecionados para 
médicos de família e comunidade e tutor médico

ADRIANO MACHADO/AGêNCIA BRASIL 

 Senado aprovou, em seguida, 
o projeto de lei (PL) que institui 
o Revalida, programa que faz a 

revalidação dos diplomas de mé-
dicos formados em universidades 
do exterior. 



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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irregularidades 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Ação fiscaliza contribuintes suspeitos de simular operações para gerar créditos irregulares de ICMS. Elas só 
existem no papel para emitir notas fiscais e inflar artificialmente o balanço de despesas de grandes corporações

Fazenda faz operação contra empresas noteiras

A alta no preço da banana prata nos últi-
mos meses chegou a quase 18%, sete vezes 
mais do que a inflação no período. No Rio 
o aumento foi de 19,04%. Em uma feira na 
Zona Sul do Rio, a dúzia estava sendo ven-
dida por até R$ 7.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Rio (TRE-RJ) decidiu prorrogar o prazo final 
de encerramento da biometria obrigatória em 
16 municípios do interior onde a previsão ini-
cial era de que o procedimento obrigatório fos-
se concluído no próximo domingo. 

O Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado 
(FUSPRJ) será criado no Rio. É o que define o projeto de 
lei 1.513/19, de autoria do Poder Executivo, que foi apro-
vado em discussão única pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na última terça-feira. A 
medida será encaminhada ao governador Wilson Witzel, 
que terá até 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto 
da medida.

alerj vai criar novo Fundo
 estadual de Segurança

Feira de Cafés
O Palácio Guanabara, 

sede do Governo do RJ, vai 
abrir suas portas no próxi-
mo sábado, das 9h às 17h, 
para um dia dedicado ao 
café. Serão dois eventos: a 
Feira de Cafés Especiais e 
Produtos Agrícolas e o III 
Concurso de Cafés Espe-
ciais do Rio de Janeiro.

Clima natalino
A Prefeitura de Nova 

Iguaçu já decorou a Via 
Light para o Natal. A orna-
mentação natalina deu maiis 
vida a um dos principais 
corredores de ligação entre 
a Baixada Fluminense e o 
Rio. Quem passa pelo local 
aproveita para fazer selfie e 
espalhar nas redes sociais. 

O Ministério da 
Educação (MEC) 
anunciou ontem que 
mais de um milhão 
de alunos estão ca-
dastrados no Sistema 
Educacional Brasi-
leiro (SEB) e, assim, 

habilitados a baixar a 
carteirinha estudan-
til digital, a ID Estu-
dantil  Ao todo, 2.197 
instituições de educa-
ção básica e 408 de 
educação superior já 
cadastraram seus es-

tudantes. Até o início 
desta tarde, o número 
de alunos registrados 
chegou a 1.004.678.

O cadastro é fei-
to por representantes 
das instituições. Eles 
devem alimentar a 

plataforma com infor-
mações como nome 
completo, número do 
CPF e data de nasci-
mento do aluno. Tam-
bém serão registrados 
nível e modalidade de 
educação de ensino.

ID estudantil pode ser baixado

DIVuLGAçãO/LuIS HENRIQuE VICENT

direto ao ponto

Quem mora na Rua Pro-
fessora Maria Maranhão, que 
fica próxima ao ponto final 
do ônibus Manoel Reis, em 
nilopolis, reclama da parali-
sação da coleta de lixo pela 
Prefeitura. De acordo com in-
formações postadas nas rede 
sociais, os garis fazem um 
péssimo serviço e costumam 
sujar o trecho ao recolher 
os galões e sacolas plásticas 
com o lixo. O mau cheiro tem 
atraído insetos e moscas que 
podem provocar doenças nos 
moradores. 

nos bairros

atraso de coleta de lixo irrita moradores de Nilópolis 
horahmunicipios@gmail.com Irã prendeu 8 ligadas 

à CIa, diz governo
IRã - O Irã 

prendeu 8 pessoas 
ligadas à CIA, a 
agência de inteli-
gência americana, 
durante os protes-
tos que atingem 
o país, anunciou 
o governo ontem 
por meio da agên-
cia estatal irania-
na, a IRNA, se-
gundo a Reuters. 
“Esses elementos 
receberam treina-
mento financiado 

 REPRODuçãO/FACEBOOK 

mundo

pela CIA em vários 
países, sob o disfarce 
de se tornarem jor-
na l i s tas -c idadãos” , 
afirmou o Ministé-
rio da Inteligência, 
segundo a IRNA. 
“Seis foram presos 
enquanto participa-
vam dos protestos e 
cumpriam ordens [da 
CIA] e dois enquan-
to tentavam enviar 
informações para o 
exterior”, acrescen-
tou a pasta.

pSDB pretende ir de Marquinhos 
Mendes em Cabo Frio

O presidente estadual 
do PSDB, Paulo Mari-
nho, abriu as portas do 
partido para o ex-prefeito 
de Cabo Frio, Marcos da 
Rocha Mendes, o Mar-
quinhos Mendes, que 
retorna ao ninho tucano 
para, segundo ele, recons-
truir a legenda no municí-
pio e preparar o caminho 
para as eleições de 2020. 

Pré-candidato a prefei-
to, Mendes cumpriu dois 
mandatos consecutivos e 
foi eleito para uma tercei-
ra gestão em 2016, mas 
acabou perdendo o man-
dato em abril do ano pas-
sado, depois de um novo 
entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal em 
relação à Lei da Ficha 
limpa.

DeM avança I
De olho em Mesquita, o 

Democratas se prepara em 
Nilópolis para ter uma candi-
datura própria à Prefeitura. O 
que se comenta nos bastidores 
é que Vander Calazans, irmão 
do ex-prefeito Alessandro Ca-
lazans, que governou entre 
2013 e 2016, é o pré-candida-
to da legenda.

Impasse II
é a segunda pré-candida-

tura anunciada em Nilópolis 
(a primeira foi Simão Sessim) 
fora do grupo do prefeito Fa-
rid Abrão, que não confirmou 
se concorre a mais um man-
dato ou se lança o sobrinho 
Abraãozinho David, que cum-
pre o quarto mandato 1onse-
cutivo de vereador.

A Secretaria de 
Estado de Fa-
zenda do Rio 

(Sefaz-RJ) iniciou na 
última segunda-feira, 
a Operação Maçarico 
VII, para fiscalizar con-
tribuintes suspeitos de 
simular operações para 
gerar créditos irregu-
lares de ICMS. Essas 
empresas, chamadas 
de noteiras (as que só 
existem no papel para 
emitir notas fiscais e 
inflar artificialmente o 
balanço de despesas de 
grandes corporações), 
geralmente foram aber-
tas recentemente e emi-

tem ou recebem grandes 
valores em notas fiscais 
em um curto espaço de 
tempo. Com essa opera-
ção, a Sefaz-RJ chega a 
50 ações realizadas este 
ano para combater a so-
negação de impostos e 
promover a educação 
fiscal. Em 2018, por 
exemplo, nenhuma ação 
nesse sentido foi reali-
zada e, em 2017, acon-
teceram apenas duas.

Os auditores fiscais 
da Receita Estadual vão 
verificar se as empre-
sas realmente existem 
e se têm uma estrutu-
ra compatível com as 
operações que alegam 
fazer. Se comprovadas 
as irregularidades, as 

empresas serão impedi-
das preventivamente de 
operar e, posteriormen-
te, terão a Inscrição Es-
tadual cancelada.

“A operação é resulta-
do do trabalho conjunto 
entre as superintendên-
cias de Fiscalização, de 
Inteligência Fiscal e de 
Planejamento Fiscal. A 
marca de 50 ações rea-
lizadas este ano mostra 
o compromisso desta 
gestão com o combate 
à sonegação de impos-
tos e com a melhoria do 
ambiente de negócios, 
atacando a concorrência 
desleal”, afirmou Rodri-
go Aguieiras, superin-
tendente de Fiscaliza-
ção da Sefaz-RJ.  agentes fiscalizam empresa suspeita de simular operações 

 DIVuLGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 
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Luxa agradece apoio e diz 
que estará no Morumbi estudo analisa repercussão do 

título do Fla na Libertadores

técnico manda dizer que somará com o time nes-
ta quinta frente ao são paulo

DIVuLGAçãO

Na terça-feira (26), o 
técnico Vanderlei Luxem-
burgo, do Vasco, foi sub-
metido a um procedimen-
to cirúrgico de raspagem 
no nariz como tratamento 
do câncer de pele diagnos-
ticado na última semana. 
A operação foi bem suce-
dida e ele passa bem.

De volta ao Rio de Ja-
neiro, o treinador se mani-
festou através da VascoTV 
para tranquilizar a todos 
com relação ao seu esta-
do. Luxemburgo garan-
tiu ainda que estará com 
a equipe na partida desta 
quinta-feira diante do São 
Paulo, pela 35ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

“Acabei de chegar em 
casa, fiz a cirurgia, o tu-
mor era maligno mas era 

pequeno e não ramificou. 
Graças a Deus deu tudo 
certo e quero agradecer 
aos torcedores, a todos 
que oraram por mim e que 
pediram que tudo desse 
certo,” afirmou Luxem-
burgo.

“Estou de volta e quin-
ta-feira estarei junto com 
a equipe diante do São 
Paulo. Tamo junto com o 
Vasco e seguindo ali jogo 
a jogo,” completou o trei-
nador.

Devido aos preparati-
vos para a cirurgia, rea-
lizada na cidade de São 
Paulo, Luxemburgo aca-
bou sendo desfalque nos 
treinos do Cruzmaltino de 
segunda e terça, comanda-
dos pelo auxiliar Maurício 
Copertino.

O título do Flamengo 
na Libertadores, no últi-
mo sábado, repercutiu no 
mundo todo. Com recor-
de de audiência, países 
de todos os continentes 
assistiram o Rubro-Ne-
gro levantar a taça. um 
estudo feito pelo Ibope 
Repucom mostrou o im-
pacto do duelo contra o 
River Plate nas platafor-
mas digitais.

A pesquisa abrangeu 
os dias 18 a 24 de no-
vembro, pegando desde 
o início da semana até 
o dia da decisão. Foram 
registrados, neste perío-
do, mais de 12,3 milhões 
de publicações sobre a 
competição nas redes 

 gabigol foi um dos termômetros do crescimento das reações nas redes sociais
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A Vila Olímpica de Bel-
ford Roxo é uma fá-
brica de talentos para o 

esporte nacional. Foi no centro 
esportivo, localizado no bairro 
Nova Piam, que surgiram cam-
peões, como a ginasta Hannah 
Fonseca e o fundista Thiago 
Rosário, ambos da seleção bra-
sileira. O sonho de também se 
tornar um atleta de alto nível 
atrai dezenas de crianças para 
as diversas modalidades espor-
tivas oferecidas pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer.

Isso acontece com as 60 
crianças que participam do pro-
jeto Ginastas do Novo Tempo, 
que tem o propósito de ensinar 
ginástica rítmica aos menores. 
O curso é coordenado e dirigi-
do pela professora Kátia Mon-
teiro Nardi, uma apaixonada 
por essa modalidade que com-
bina movimentos corporais, 
balé e dança teatral. 

Os ginastas mirins da Vila 
Olímpica começam a despon-
tar no cenário esportivo da 
Baixada Fluminense. Alguns 
deles brilharam no IV Troféu 
Gymkana da Cidadania, que 
aconteceu esta semana na re-

gião. A solenidade de premia-
ção acontecerá neste sábado 
(30/11), a partir das 9h. no 
ginásio da Bayer, em Belford 
Roxo.

para MeNiNas e
 MeNiNos

A ginástica rítmica é pra-
ticada essencialmente por 
meninas. De acordo com as 
regras do Comitê Olímpico 
Internacional, só é permitida a 
participação de mulheres nas 
competições oficiais. Mas o 
esporte também tem a função 
de derrubar preconceitos. Nas 
aulas ministradas pela profes-
sora Kátia, um menino franzi-
no chama a atenção.

Matheus Costa de Sena, de 
11 anos, morador do bairro 
Hiterland, vizinho à Vila Olím-
pica, e estudante da Escola 
Municipal Alejandro Fernan-
do Nunez, treina descontraído 
desde março entre as suas co-
legas.

O ginasta deu uma parada 
nos treinos para contar porque 
escolheu a ginástica rítmica. 
“Eu treinava futsal na Vila 
Olímpica. Mas a escolinha 
acabou. Eu não queria ficar 
sem fazer uma atividade física. 

sociais do mundo todo.
O maior volume de co-

mentários aconteceu jus-
tamente no sábado, prin-
cipalmente entre 20h e 
21h, quando os torcedores 
rubro-negros comemora-
vam o título com mais de 
1 milhão de posts.

Dos 4,8 milhões de 
publicações em que era 
possível identificar a loca-
lização, 90% se concen-
traram em cinco países 
de três continentes dife-
rentes. Como esperado, o 
Brasil liderou com 76% 
de participação, seguido 
por 7% da Argentina, 4% 
dos Estados unidos, 2% 
de Portugal e 1,2% na Co-
lômbia.

“Para os fãs de futebol, 
as mídias sociais são um 
verdadeiro exercício de 
sua paixão, e vimos isso 
com enorme intensida-
de neste final de semana. 
Quem gritou mais alto, 
definitivamente, foi o fu-
tebol brasileiro em rubro 
e negro, que sacudiu a 
imprensa e redes sociais, 
comprovando seu poder 
de alcance e engajamen-
to”, analisou José Cola-
grossi, diretor-executivo 
do Ibope Repucom.

O curioso foi o fato dos 
comentários acompanha-
rem o desenvolvimento 
do jogo. Até a primeira 
etapa, quando o River 
Plate liderava o placar e 

mandava na partida, 66% 
dos posts tinham origem 
na Argentina. A partir do 
segundo tempo, até o final 
do jogo, o Brasil “virou” 
junto ao Flamengo, com 
proporção de 95% contra 
5% dos argentinos, consi-
derando o mesmo volume 
de comentários.

Dentro do Brasil, a 
análise mostra que o es-
tado do Rio de Janeiro 
liderou com 62% dos co-
mentários. Outros 38% 
foram espalhados pelos 
diversos estados do país. 
Espírito Santo (6%), São 
Paulo (5%), Minas Gerais 
(3,5%) e Distrito Federal 
(3,2%) foram destaques. 
(Fonte: Gazeta Press)

Matheus Costa (E) treina com afinco junto com a equipe (detalhe) que brilhou 
no 4º troféu gymkana da Cidadania

Vila olímpica de Belford roxo
é uma fábrica de talentos 

referência na baixada

Foi quando eu procurei a pro-
fessora Kátia e pedi para treinar 
com as garotas. Estou gostando 
muito”, disse o garoto.

E não demorou muito para 
Matheus conquistar o respeito 
e a amizade de suas colegui-
nhas. “Eu acho muito legal que 
ele (Matheus) esteja treinando 
conosco. Todos nós da escoli-
nha nos damos muito bem com 
ele”, opinou Sofia Lopes Mar-
tins, de 9.

proMessa
Graciosa, Lizandra da Silva, 

de 8, é apontada por sua instru-
tora como uma promessa da gi-
nástica rítmica. A estudante da 
Escola Municipal Constantino 
Reis treina há dois anos com 
a professora Kátia. Seu talen-
to foi reconhecido na 1ª Copa 
Fisk, quando sagrou-se campeã 
em sua categoria.

A menina sonha em alcan-
çar o sucesso da famosa ginasta 
brasileira Daiane dos Santos. 
“Eu me espelho nela. Apesar 
de praticarmos modalidades 
diferentes, Daiane é um exem-
plo de superação e técnica para 
todas nós”, elogiou, Lizandra, 
demostrando a simplicidade de 
todo grande atleta.

Professora Kátia Nardi destaca o empenho de seu grupo de alunas
RAFAEL BARRETO/PMBR

Celeiro de
 Craques

A escolinha de ginastas da 
Vila projetou, por exemplo, 
Hannah Fonseca Maestrelo 
da Penha, de 15 anos, que este 
ano representou o Brasil, no 16º 
World Gymnaestrada, na Áus-

tria. Ela revelou recentemente 
para o mundo o belford-roxen-
se e fundista dos 1500m e da 
seleção brasileira Thiago Rosá-
rio André. Hoje, o atleta mora e 
treina em São Paulo.

Qualquer pessoa pode parti-
cipar das atividades esportivas 

oferecidas na Vila Olímpi-
ca., que fica na Rua Celi, s/nº, 
bairro Nova Piam. As aulas de 
ginástica rítmica, destinadas às 
crianças na faixa etária de 6 a 
17 anos, acontecem as quartas 
e sextas-feiras, pela manhã e à 
tarde.



   GERAL QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMbRO DE 2019

Segunda instância condena Lula a 
17 anos de prisão em caso de sítio

6

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

pena aumentada 

A 8ª Turma do Tri-
bunal Regional 
Federal da 4ª 

Região (TRF4) decidiu 
ontem (27), por unani-
midade, confirmar a con-
denação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
no caso do sítio frequen-
tado por ele no município 
de Atibaia, interior de São 
Paulo.

Os três desembargado-
res da 8ª Turma decidiram 
ainda aumentar a pena de 
12 anos e 11 meses para 
17 anos, 1 mês e 10 dias 
de prisão pelos crimes 
de corrupção e lavagem 
de dinheiro. Para isso, 
atenderam a um apelo do 
Ministério Público Fede-
ral (MPF), que alegava o 
agravante de Lula ter pra-
ticado crimes enquanto 
era presidente.

A defesa de Lula ainda 
pode apresentar embargos 
de declaração ao tribunal, 
um tipo de recurso que 
não prevê mudança no 
resultado do julgamento. 
Ainda é possível encami-
nhar recursos para o Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) e o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) pedindo 
sobretudo a declaração 

de nulidades processuais, 
erro em atos processuais 
que poderia provocar a 
anulação parcial ou total 
do processo. No entanto, 
nessas instâncias superio-
res, não há previsão do re-
exame de provas.

“Infelizmente a res-
ponsabilidade do ex-pre-
sidente Lula é bastante 
elevada. Ele ocupava o 
cargo de máxima autori-
dade da nação brasileira, 
haveria a expectativa de 
que se comportasse com 
a conformidade do direi-
to, e mais, que coibisse 
ilicitudes”, disse o relator 
do caso, o desembargador 
João Pedro Gebran Neto.

é a segunda vez que o 
TRF4, cuja sede fica em 
Porto Alegre, confirma 
uma condenação de Lula 
no âmbito da Lava Jato. 
A primeira foi no caso do 
tríplex do Guarujá. O re-
lator foi acompanhado in-
tegralmente pelos outros 
dois desembargadores que 
compõem a 8ª Turma do 
TRF4: Leandro Paulsen e 
Thompson Flores.

“é algo estarrecedor, 
porque o que se esperar 
de quem assume tal cargo 
é uma conduta correta, é 
uma conduta exemplar, 
uma conduta de quem ser-

ve o país, e não de quem 
se serve dele”, disse Paul-
sen durante o julgamento.

Gebran também foi inte-
gralmente acompanhado 
por Paulsen e Flores na 
rejeição de diversas ques-
tões preliminares com as 
quais a defesa de Lula 
buscava anular a conde-
nação. Entre os pontos 
questionados pelos advo-
gados estava a ordem de 
apresentação de alegações 
finais no caso e a suspei-
ção de magistrados e pro-
curadores. 

Em seu voto, Gebran 
elogiou a sentença profe-
rida em primeira instância 
pela juíza substituta Ga-
briela Hardt, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, no 
caso do sítio. A magistra-
da “fez um minucioso tra-
balho de exame de fatos, 
provas e das questões jurí-
dicas”, disse o desembar-
gador.

O tribunal também man-
teve a condenação de ou-
tros réus, entre eles os 
executivos Emílio Ode-
brecht e Marcelo Odebre-
cht, embora estes tenham 
sua pena suspensa por 
ter firmado delação pre-
miada. Léo Pinheiro, ex-
-presidente da empreiteira 
OAS, também teve sua 

condenação confirmada.
Já o advogado Roberto 

Teixeira, que é amigo e 
prestou serviços a Lula, 
teve sua condenação 
inicial revertida, sendo 
absolvido pelos desem-
bargadores de seu envol-
vimento no caso.

defesa
Além de diversas nuli-

dades processuais, o ad-
vogado de Lula, Cristiano 
Zanin, voltou a afirmar em 
sua sustentação oral que o 
MPF não provou nenhum 
crime cometido pelo ex-
-presidente, já que não 
conseguiu ligar a reforma 
do sítio a nenhum ato de 
ofício praticado por ele.

eNteNda
Nesse caso, Lula foi 

condenado em 6 de feve-
reiro pela juíza substitu-
ta Gabriela Hardt, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
a 12 anos e 11 meses de 
prisão pelos crimes de 
corrupção e lavagem de 
dinheiro. Foi a segunda 
condenação do ex-presi-
dente no âmbito da Lava 
Jato. A primeira se deu no 
caso do tríplex no Guarujá 
(SP).

De acordo com a senten-
ça da primeira instância, 

Lula recebeu vantagens 
indevidas das empreitei-
ras Odebrecht e OAS por 
meio da reforma do sítio 
em Atibaia que costumava 
frequentar com a família.

A obra teria custado 
mais de R$ 1 milhão, e 
o dinheiro teria sido des-
contado de propinas de-
vidas pelas empresas em 
troca de favorecimento 
ilícito em contratos com 
Petrobras, segundo a de-
núncia do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), que 
foi acolhida pela juíza.

Entre as melhorias re-
alizadas no sítio, estão a 
construção de uma casa 
nos fundos do sítio, uma 
sauna, a reforma de um 
campo de futebol e de 
uma piscina, a instalação 
de uma cozinha projetada 
e a reforma de um lago.

outras ações
Lula é réu em outras 

quatro ações penais, que 
tramitam tanto no Para-
ná como em Brasília, nas 
quais é acusado de crimes 
como tráfico de influên-
cia, organização crimino-
sa, lavagem de dinheiro e 
corrupção.

Dentre as ações penais 
às quais Lula responde, 
está a que envolve a com-

pra de um terreno para a 
construção do Instituto 
Lula, em São Paulo. Nes-
te caso, a instrução pro-
cessual já foi concluída 
e também entregues as 
alegações finais, restando 
apenas a sentença do juiz.

Lula ficou preso por 580 
dias, até 8 de novembro, 
em decorrência da confir-
mação, pelo TRF4, de sua 
condenação por corrupção 
e lavagem de dinheiro no 
caso do tríplex no Guarujá 
(SP). O ex-presidente foi 
libertado ao ser benefi-
ciado por uma decisão do 
Supremo Tribunal Federa, 
que neste mês decidiu que 
o cumprimento de pena só 
deve começar após esgo-
tados todos os recursos 
cabíveis.

No caso do tríplex, Lula 
possui recursos penden-
tes de julgamento no Su-
perior Tribunal da Jus-
tiça (STJ) e também no 
próprio Supremo. Apesar 
de solto, Lula ainda se 
enquadra nas regras de 
inelegibilidade da Lei 
da Ficha Limpa, que não 
permite candidato de réus 
condenados por órgão co-
legiado, como é a segun-
da instância da Justiça 
Federal. (Fonte: Agência 
Brasil)

Pena foi agravada por ele ter praticado crimes enquanto presidente

desembargadores da 8ª  turma do trf4 condenaram e aumentaram a penalização do ex-presidente na 1ª  instância

SyLVIO SIRANGELO/TRF4

Moro anuncia aumento de fundo 
que beneficiará bens públicos
O ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sergio 
Moro, anunciou na tar-
de de ontem, quarta-feira 
(27), que o Fundo de De-
fesa de Direitos Difusos 
(FDCC) tem disponíveis, 
este ano, cerca de R$ 714 
milhões - verba maior que 
a soma dos últimos cinco 
anos. A verba do fundo 
será aplicada em projetos 
de interesse social amplo, 
como a restauração de 
igrejas e teatros tombados 
como patrimônio histórico. 

Grandes estruturas pú-
blicas, como o Teatro Na-

cional de Brasília e a Casa 
Rui Barbosa, no Rio de 
Janeiro, serão beneficia-
das e já estão recebendo o 
aporte. As obras envolvem 
melhorias estruturais, de 
segurança, de acervo, de 
fachada ou de outras carac-
terísticas que preservem o 
uso público do bem. “Re-
cebemos diversos pedidos 
de projetos que envolviam 
acervos públicos nacio-
nais que guardam obras 
e documentos históricos 
importantes. A aprovação 
desses projetos é exemplar 
e importante”, afirmou o 

ministro Moro.
A alocação das verbas 

foi feita por meio de uma 
seleção de um núcleo es-
pecializado da Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon). “Criamos uma 
campanha para achar pro-
jetos de valores altos, que 
não fossem similares aos 
anos anteriores, que apre-
sentaram números inex-
pressivos. Agora, com essa 
campanha, tivemos mais 
de 1.300 propostas”, disse 
a diretora do Núcleo do 
Fundo de Direitos Difusos 
(FDD), Adriana Dullius. 

origeM do
 diNheiro

Instituído em 1995, o Fun-
do de Direitos Difusos tem o 
objetivo de prevenir e repa-
rar danos ao meio ambiente, 
ao consumidor e a bens e 
direitos artísticos. O fundo 
também recebe valores de 
ações por infração à ordem 
econômica, como as de mo-
nopólio sob determinados 
mercados. Os valores do 
fundo são obrigatoriamente 
revertidos em benfeitorias 
para a sociedade.

“Sempre houve dinheiro 
neste fundo. Só que a verba 
era sempre contingenciada. 
Neste ano, todos os termos 
de ajuste de conduta (TAC) 
são destinados ao fundo. São 
valores que vêm de acordos 

com o consumidor e que ga-
rantem esse tipo de política 
pública”, disse o titular da 
Senacon, Luciano Timm.

De acordo com o secretá-
rio, a maior parte da com-
posição do fundo vem do 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), 
mas outros órgãos também 

contribuem. “Incentivamos 
outros órgãos públicos a fa-
zer o mesmo. A Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel), por exemplo, fez 
um acordo com uma telefô-
nica. Do dinheiro pago nesse 
acordo, R$ 50 milhões fo-
ram destinados ao fundo. 
(Fonte: Agência Brasil)

Segundo o ex-juiz, recursos serão aplicados em 
projetos de interesse social amplo

 MARCELO CAMARGO / ABR
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Homem é suspeito de quebrar perna 
do filho de 11 meses com um pisão 

7Polícia

Editoria de 
Polícia

Claudinei Lourenço Costa da Silva foi preso por  torturar o filho que teve o fêmur fraturado. 
O golpe teria sido dado após uma discussão entre ele e a companheira, mãe da criança 

crime na baixada 

REPRODuçãO

DHBF é homenageada pela 
Câmara de Nova Iguaçu 

REPRODuçãO / TV GLOBO

um caso revol-
tante aconte-
ceu na Bai-

xada nesta semana. 
um homem suspeito 
de torturar o próprio 
filho, um bebê de 11 
meses de idade, foi 
preso por agentes da 
58ª DP (Posse) na úl-
tima quarta-feira, eem 
Nova Iguaçu. Segun-
do consta no relato 
das investigações, no 
último sábado, Clau-
dinei Lourenço Costa 
da Silva deu um pisão 
no filho. O impacto foi 
tão forte que fraturou 
o fêmur da criança. O 
golpe foi dado após 
uma discussão entre 
Claudinei e a compa-
nheira dele.

De acordo com a 
Polícia Civil, o sus-
peito tentou esconder 
a fratura causada no 
bebê, trocando a roupa 
da criança e colocando 
uma calça comprida. 
Isso teria agravado as 
lesões e retardado o 
atendimento médico 
da vítima. A distrital 
segue investigando 

para apurar se houve 
outras agressões contra 
a criança. 

 BeBê foi
 ateNdido Na 

upa 
Como o estado de 

saúde da criança se 
agravou, ela deu entrada 

na última segunda-feira 
na unidade de Pron-
to Atendimento (uPA) 
de Austin. A vítima foi 
atendida e após fazer 
exame de raio-x os mé-
dicos descobriram que 
ele estava com uma fra-
tura no fêmur (foto). 

O bebê imediatamen-

te foi encaminhado ao 
Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI) onde 
está internado com esta-
do de saúde estável após 
passar por cirurgia na  
passará por uma cirurgia 
na última terça-feira. 

O HGNI infomou que 
o bebê estava com sinais 

de agressão na perna e 
um pequeno corte no 
lábio. Na unidade ele 
foi avaliado por pedia-
tras e ortopedistas. A 
equipe do Serviço So-
cial e o Conselho Tute-
lar do município estão 
acompanhando o caso. 
Este foi o sexto caso 

de agressão à menores 
atendido pelo HGNI 
este ano.

Agentes da 58ª DP 
estiveram no hospital 
e conduziram a mãe da 
criança a delegacia para 
esclarecer os motivos 
da internação e saber 
quem foi o agressor.

Por iniciativa do 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
Nova Iguaçu, vere-
ador Felipe Rangel 
Garcia, Felipinho 
Ravis, o delegado 
titular da Divisão 
de Homicídios da 
Baixada Fluminen-
se (DHBF), Moysés 
Santana, e toda sua 
equipe foram agra-
ciados com a Moção 
de Congratulações e 
Aplausos pelo reco-
nhecimento ao tra-
balho que vem sen-
do desenvolvido na 
unidade. 

redução No 
NúMero de
 hoMiCídios 

Em relação ao ano 
passado, houve uma 
redução de 36,5% 
no número de homi-
cídios na região, o 
que significa menos 
44 mortes.

 “Acompanho o 
trabalho desses po-
liciais. Eles são 
guerreiros no com-
bate à criminalida-
de. Esta homena-
gem, aprovada por 
unanimidade pela 
Casa, é mais do que 
merecida”, afirmou 

Felipinho.
O delegado Moysés 

Santana está à frente 
da especializada des-
de março deste ano. 
Aos 36 anos de idade, 
ele lidera uma equi-
pe de 153 pessoas. 
“Agradecemos à Câ-
mara Municipal, es-
pecialmente ao presi-
dente Felipinho, pela 
honraria. O combate 
às organizações cri-
minosas, principal-
mente às milícias, é 
muito difícil. A par-
ticipação de toda a 
sociedade neste tra-
balho é muito impor-
tante”, enfatizou. 

 RICARDO MORAES/REuTERS

O sargento Cristia-
no Honório Pereira 
da Silva (foto) esta-
va de moto pela Ave-
nida 31 de Março, na 
altura do Arco Me-
tropolitano (Rodovia 
Rio-Magé), quando 
sofreu o acidente. O 
policial militar mo-
rava em Magé e era 
lotado no 34º BPM 
(Magé). Ele chegou 
a ser socorrido no 
Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes 

(HEAPN), em Sara-
curuna, mas não re-
sistiu aos ferimentos.

A PM informou 
que durante o socor-
ro do agente no local 
do acidente, algu-
mas pessoas pega-
ram vários pertences 
pessoais do agente, 
incluindo sua moto. 
Elas fugiram em di-
reção ao Parque Pau-
lista. O caso é inves-
tigado pela 62ª DP 
(Imbariê).

pM morre em acidente e ladrões roubam tudo

vereadores e policiais na dhBf durante a homenagem

um assaltante foi morto por 
um policial civil que reagiu a uma 
saidinha de banco (roubo após a 
vítima sacar uma quantia em ban-
cos ou caixas eletrônicos). O caso 
aconteceu na Rua Conde de Bon-
fim, na Tijuca, Zona Norte da ci-

dade, no início da tarde de ontem.
Segundo informações, Clever-

ton Luiz Feitoza do Nascimento 
tinha quatro passagens pela polí-
cia. Ele morreu no local. Informa-
ções preliminares apontavam que 
o atirador seria um policial militar, 

o que foi negado pela assesoria da 
PM. Agentes do Centro Presen-
te estiveram no local e a Polícia 
Civil realizou a perícia na cena 
do crime. O corpo do assaltante 
foi encaminhado para o Instituto 
Médico-Legal (IML), no Centro. 

Ladrão de saidinha de banco 
é morto por policial civil 

Curiosos observam o corpo do assaltante na região da Tijuca 

REPRODuçãO/REDE SOCIAL 



Há resultados 

satisfatórios no 

trabalho, e isso interfere 

positivamente na sua 

forma de administrar 

as tarefas diárias e na relação com 

funcionário e colaboradores. Inicia-

se um ciclo novo de crescimento e 

oportunidades.

É um excelente dia 

para obter resultados 

mais estruturados para 

o campo profissional. 

O seu esforço será 

recompensado! Esteja desperto 

para promoções e relações mais 

próximas com chefia e autoridades. 

O céu favorece os compromissos e as 

responsabilidades.

Áries

O céu favorece 

viagens e contato 

com outras culturas. 

É um dia excelente 

para promover as suas 

ideias e divulgar informações. Você 

obtém excelentes resultados com 

estudos e uma atuação mais próxima 

com instituições religiosas.

Touro

Há bons resultados 

para lidar com 

investimentos de 

médio e longo prazo. 

O céu favorece 

pagamentos de dívidas, resoluções 

com heranças, consórcios e 

aposentadoria. É um bom dia para 

avaliar como deseja lidar com os 

recursos compartilhados.

Gêmeos

O céu aponta decisões 

importantes para o 

casamento e para 

sociedades. Um passo 

importante na forma 

de trocar e se relacionar acentua uma 

nova fase, e isso é importante para o 

desenvolvimento de ambos.

Câncer

Leão

É um dia importante 

de reconhecimento 

e desenvolvimento 

dos seus interesses e 

talentos. Você está 

consciente do modo 

como deseja atuar, levando em 

consideração atividades que lhe 

geram prazer e bem-estar. O céu 

colabora com compromissos afetivos 

e com o desenvolvimento de filhos.

Virgem

É um excelente 

dia para promover 

estruturas e 

organização para a 

casa e para a família. 

O céu também favorece investimentos 

para o imóvel e favorece uma atuação 

mais próxima com os pais e os sogros. 

O seu desenvolvimento se dá a partir 

de uma nova atuação e de um novo 

olhar para as suas posturas pessoais.

Libra

É um excelente dia 

para tomar a frente das 

relações próximas e 

para promover troca de 

informações, reuniões, 

viagens e estudos. É favorável expor 

as suas ideias e atuar de uma forma 

mais comprometida com as pessoas 

próximas. A comunicação deve ser 

clara e objetiva.

Escorpião

O céu colabora com 

investimentos e com 

um movimento mais 

comprometido com a 

forma de administrar 

os recursos materiais. 

Haverá bons resultados e será preciso 

manter os passos firmes e seguros, 

tudo isso aliado a planos estratégicos.

Sagitário

Uma nova postura 

é importante para o 

seu desenvolvimento 

pessoal. O céu lhe 

traz excelentes 

oportunidades para progredir e obter 

o crescimento que almeja. Mas é 

necessário avaliar se está disposto a 

mudar e a renovar a forma de viver.

Capricórnio

O céu lhe fornece 

consciência do 

seu potencial e de 

tudo o que pode 

conquistar por meio 

do autoconhecimento 

e da lida com situações que não estão 

totalmente sob o seu controle. Você 

se sente confiante e aberto a mudar o 

cenário familiar.

Aquário

É um excelente dia para 

promover os projetos 

e a forma de lidar com 

um grupo de pessoas. 

O céu colabora com o 

desenvolvimento de suas ideias e lhe 

traz excelentes oportunidades para 

progredir e prosperar. Esteja atento às 

novidades.

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

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o De-
creto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11382/2019 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a implanta-
ção e manutenção de sistemas cedidos pela Secretaria de Esta-

do de Saúde do Rio de Janeiro no gerenciamento do Complexo 
Regulador Municipal e dos atendimentos médicos/não médicos 
das portas de entradas de urgência do município e no sistema 
de controle de almoxarifado e dispensação nas farmácias des-
tas Unidades de Saúde, no gerenciamento de informações, e 
os serviços de implantação, treinamento, manutenção do am-
biente de produção e suporte aos usuários, de acordo com o 
Termo de Referencia. Data de abertura: 09/12/2019 às 10:00 ho-
ras. Retirada do Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e 
Contratos da SEMUS, sito à Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, 

sala 310 – Jardim Meriti – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000 
das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas 
de papel A4. Trazer ainda Pen drive ou CD para gravação do Edital 
e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. Mauricio da Silva 
Campos – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 26 de Novembro de 2019.

Mauricio da Silva Campos
Pregoeiro da SEMUS-SJM

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 128/2019

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 11 de dezem-
bro de 2019 na Sala de Licitações do Centro Admi-
nistrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
128/2019 na modalidade Pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES E EQUIPAMEN-
TOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº 859/2019. 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$ 
59.297,91 (cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e 
sete reais e noventa e um centavos).

Porto Real, 27 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 129/2019

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 11 de dezembro 
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 129/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo me-
nor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA 
UTILIZADA PARA DESGALHAMENTO, CORTES E 
PODAS DE ÁRVORES DE MÉDIO E GRANDE POR-
TE para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que é parte integrante do Processo Ad-

ministrativo nº 2916/2019. O Edital poderá ser retirado 
no portal oficial do município no endereço eletrônico 
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$ 
3.505,64 (três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta 
e quatro centavos).

Porto Real, 27 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 130/2019

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 10 de dezembro 
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 130/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 
MINERAL para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE conforme especificações contidas no edi-
tal e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 4227/2019. O Edital poderá ser re-
tirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
11.370,00 (onze mil e trezentos e setenta reais)

Porto Real, 27 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3661/2019

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° 
120/2019 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E 
ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE, processo administrativo 3661/2019, 
na condição de FRACASSADA. Ficando desde já auto-
rizado novo procedimento licitatório.

Porto Real, 27 de novembro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 04 AO 
CONTRATO Nº 022/2017
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Plamer Plano Médico de Resende 
Ltda 
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação ao 
contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 556/2017
06 – Prazo: 01 (hum) mês com início em 29/10/2019 e 
com o término em 29/11/2019
07 – Valor: R$ 217.818,56 (duzentos e dezessete mil, 
oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)
07 - Data da Assinatura: 25 de outubro de 2019.

Anderson Barbosa Vallim
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 03 AO 
CONTRATO Nº 045/2017
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Capta Assessoria Ltda Me
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação ao 
contrato referente a elaboração do plano de ações arti-
culadas – PAR 
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 3587/2017
06 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 14/11/2019 
e com o término em 14/11/2020
07 - Valor Global: R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e 
quinhentos reais)
08 - Data da Assinatura: 31 de outubro de 2019.

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

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

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

27 DE NOVEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 
28/11/2019 – CÓD-PMBR 220.

DECRETO N° 4.793, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por 
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1o - O cancelamento de contrato administrativo por 
prazo determinado do servidor com a matrícula abaixo 
relacionada, oriundas da Secretaria Municipal de Saú-
de – SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 
da Lei No 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 
07 de abril de 2017.

MATRÍCULA CANCELAMENTO A CONTAR DE

25/066950 28/11/2019

25/066953 28/11/2019

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.794, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 
“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão 

de Analise de Defesa da Autuação – CADA de BEL-
FORD ROXO”.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do Rio 
de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere a le-
gislação em vigor, em especial o DECRETO  Nº. 4.506 
de 11 de Julho de 2018.
                                                                                                           

DECRETA:
Art.1º - Ficam nomeados para compor a única Comis-
são de Analise de Defesa da Autuação – CADA do Mu-
nicípio de Belford Roxo, os seguintes membros:

NOME CARGO

FABIANO GOMES DOS 
SANTOS SILVA PRESIDENTE

CARLOS NORBERTO N. 
AZEVEDO MEMBRO EFETIVO I

GEANE SALGADO TENÓ-
RIO

MEMBRO EFETIVO II

JOSÉ DOURADO DE B. 
JUNIOR MEMBRO SUPLENTE I

JULIANA LIMA PINTO 
BASTOS

MEMBRO SUPLENTE II

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.795, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 
“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Junta Ad-

ministrativa de Recursos de Infrações - JARI de Belford 
Roxo”.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do Rio 
de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere a 
legislação em vigor, em especial o DECRETO nº. 4.507 
de 11 de Julho de 2018.
                                                                                                            

DECRETA:
Art.1º - Ficam nomeados para compor a única Junta Ad-
ministrativa de Recursos de Infrações - JARI do Municí-
pio de Belford Roxo, os seguintes membros:

NOME CARGO

PRISCILA LIMA PINTO PRESIDENTE

MERILANE R. S. DE OLIVEI-
RA MEMBRO EFETIVO I

MARCO ANTÔNIO DIAS DA 
FONSECA

MEMBRO EFETIVO II

CARLOS ALBERTO DE FA-
RIAS TELES MEMBRO SUPLENTE I

SÉRGIO SEVERINO DE OLI-
VEIRA FILHA

MEMBRO SUPLENTE II

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00058/2018.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

CarapeBa 
GreLHaDa

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

arroz De ForNo

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

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

arroz De TaCaCá

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

CONTRATADA: EDITORA JORNAL POPULAR EIRELI ME.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 272.651,20, (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e cin-
quenta e um reais e vinte centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 1.04.131.005.2030, Elemento da 
Despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

OMITIDO DO JORNAL HORA H DO DIA 30/04/2019.

GABINETE DO PREFEITO -  GP

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 014/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00160/2019.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EDITORA JORNAL POPULAR EIRELI ME.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 177.073,55, (cento e setenta e sete mil, setenta e três reais e 
cinquenta e cinco centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 1.04.131.005.2030, Elemento da 
Despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2019.

Chefe de Gabinete do Prefeito
RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA

OMITIDO DO JORNAL HORA H DO DIA 27/06/2019.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 028/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00267/2019.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EDITORA JORNAL POPULAR EIRELI ME.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 305.266,35 (trezentos e cinco mil, duzentos e sessenta e seis 
reais e trinta e cinco centavos).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 1.04.131.005.2030, Elemento da 
Despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 00.
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2019.

Chefe de Gabinete do Prefeito
RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA

OMITIDO DO JORNAL HORA H DO DIA 02/08/2019.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 02.0582019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº5258/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, FATIMA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA, do cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mobilidade Urbana.  

PORTARIA Nº5259/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, VIVIANY DE SOUZA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mobilidade Urbana.  

PORTARIA Nº5260/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RAPHAEL MATHEUS DA SILVA LEAL, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Mobilidade Urbana.  

PORTARIA Nº5261/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, WASHINGTON LUIZ SANTOS DE SOUZA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Muni-
cipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.  

PORTARIA Nº5262/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CLESIO DE CARVALHO MAGALHÃES, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº5263/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, UBIRATAN DIAS DA SILVA, para exercer o cargo em comis-
são de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº5264/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
VANTENIR SOARES DE SOUZA
VINICIUS MIGUEL DA SILVA SIQUEIRA

PORTARIA Nº5265/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.
MARIVALDA ALVES DE OLIVEIRA MELO
ANGELA MARIA CABRAL GUIMARÃES

PORTARIA Nº5266/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VANDERLEI CARLOS LEMOS RIO, do cargo em comis-
são de Assessor Serviço I, CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5267/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Serviço I, CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5268/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, CARLOS ANDRE PEREIRA VIEIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº5269/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VAGNER PIMENTEL REZENDE, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Conservação.

PORTARIA Nº5270/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde.
LUCIANA ANSELMO SANTOS DE OLIVEIRA
GLEICE GEZU GENUÍNO DA SILVA
DIEGO LIRA DOS SANTOS
JULIAN LIRA DOS SANTOS
SUELEN DE SOUZA FERNANDES
THAINÁ DA SILVA FREITAS
LILIANE VIANA TEIXEIRA

PORTARIA Nº5271/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, TATIANA APARECIDA SOUZA DE PAULA PORTES, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº5272/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, TANIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5273/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, TANIA DA SILVA VASCONCELOS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº5274/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANDREI RANGEL SIMIÃO, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10 da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5275/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VILMA FERNANDES DE ALMEIDA,  para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10 na Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº5276/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, GILSON DAS CHAGAS COELHO, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviços II, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5277/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, THAYNA DE MORAES DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº5278/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ETHEFANY VALENTIM DA SILVA SOUSA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº5279/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LILIANA PRAXEDES DA CONCEIÇÃO FIGUEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-10, na Secre-
taria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5280/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARIA CRISTINA TRIGO MOREIRA, do cargo em co-
missão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal da Saúde.

PORTARIA Nº5281/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LUCIANA TRIGO MOREIR, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal da Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

10

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ De peIXe aSSaDo

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

tempere o filé de peixe 
com sal e alho e reserve
misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco 
de sal e junte o cheiro 
verde e coentro
reseve
unte um refratário com 
azeite, e forre com as ba-
tatas cruas
cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua a mistura do tomate
regue com bastante 
azeite e leve ao forno 
por mais ou menos 30 a 
40 minutos
Quando secar o líquido 
que acumula no fundo 
da forma quando está 
assando e ficar dourado 
está pronto
sirva com arroz intergal 
ou branco, é uma delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

Ingredientes

Modo de preparo

lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
retire do fogo e sirva

MoQueCa De peIXe

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº5029/SEMAD/2019 DE 11/11/2019, publicado em 12/11/2019.
ONDE SE LÊ:  NOMEAR, A CONTAR DESTA DATA;
LEIA-SE: EXONERAR, A CONTAR DESTA DATA.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº5282/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora VÉRA LÚCIA MARTINS OLIVEIRA, 
matrícula nº 10/15.037, passando a assinar VÉRA LÚCIA MARTINS OLIVEIRA SIL-
VA, conforme contido nos autos do processo nº. 04/7700/2019. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5283/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora PATRICIA PEREIRA DA SILVA, 
matrícula nº 25/26.372, passando a assinar PATRICIA PEREIRA DA SILVA DOS 
SANTOS, conforme contido nos autos do processo nº. 04/7795/2019. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5284/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora ALINE MOREIRA RODRIGUES, 
matrícula nº 10/53.572, passando a assinar ALINE MOREIRA RODRIGUES DE 
FREITAS, conforme contido nos autos do processo nº. 04/7764/2019. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5285/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor MIRIAM CRISTINA MATHIAS DE SOUZA, 
matrícula 10/20.413, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secre-
taria Municipal de Administração – SEMAD. O tempo de serviço de 624(seiscentos e 
vinte e quatro) dias, correspondendo a 01 (um)ano, 08(oito) meses e 19(dezenove)
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo - PMBR que integram o processo administrativo nº. 04/7893/2019. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº5286/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O secretario municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATRIMÔNIO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

MARIA JULIANE 
LOPES DOS 

SANTOS
04/7812/20109 10/09.938 PROFESSOR II 08 07/11/19 a 14/11/19

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

PORTARIA Nº5287/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder a DAMARA VALENTIM DOS SANTOS, ocupante do Cargo de Professor 
1ª a 4ª Série, lotada na Secretaria Municipal de Educação   – SEMED, matrícula 
n.º 10/46.333, PRORROGAÇÃO LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE 
INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  02/11/2019, 
conforme o contido nos autos do Processo n.º04/6212/2019. A publicação deste ato 
visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5288/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ANA MARIA DE SOUZA NOVAES ocupante do Cargo 
de Professor de 1ª a 4ª Série,  matrícula nº 10/05.920, LICENÇA PRÊMIO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/1788/2008

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03,/2005 a 01/03/2010 01/02/2019 a 30/04/2019

02/03/2010 a 01/03/2015 02/05/2019 a 01/08/2019

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

PORTARIA Nº5289/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido ÉRIKA TEIXEIRA DOS SANTOS, Professor de 1ª a 4ª Série, da 
Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/44.894, a contar de 14 

de novembro de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/7741/2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº5290/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido KARINA DA COSTA BARBOSA PFALTGRAFF FERREIRA, Pro-
fessor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 
10/44.690, a contar de 06 de novembro de 2019, conforme o contido nos autos do 
processo nº 04/7590/2019. 

PORTARIA Nº5291/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido CRISTIANE COUTO NASCIMENTO, Professor de 1ª a 4ª Série, 
da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/43.621 a contar de 31 
de outubro de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/7097/2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº5292/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido CYNDELL DE SOUSA FREIRE PEREIRA, Professor de Educa-
ção Física, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/45.005, 
a contar de 29 de outubro de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 
04/7386/2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº5293/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido CRISTIANE SALLES DE ASSIS, Professor Geografia, da Se-
cretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/14.674, a contar de 29 de 
outubro de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 04/7374/2019. 

PORTARIA Nº5294/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido MÁRCIA ZAMPAROLE DE OLIVEIRA, Professor de 1ª a 4ª 
Série, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/44.579, a 
contar de 27 de agosto de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 
04/6191/2019. 

PORTARIA Nº5295/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido MARCELA GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA, Professor de 
1ª a 4ª Série, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/52.932, 
a contar de 11 de novembro de 2019, conforme o contido nos autos do processo nº 
04/7655/2019. 

PORTARIA Nº5296/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:
                             CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ALESSANDRA 
ALMEIDA RODRI-
GUES

04/7816/2019 10/56.290 PROFESSOR 120 05/11/19 a 
03/03/20

ROSANGELA 
MARONHAS DA 
COSTA

04/7697/2019 25/26.392 AG. COMUM. SAÚ-
DE 120 04/11/19 a 

02/03/20

GLEICIENE LOPES 
DE ARAUJO 04/7779/2019 60/72.098 INSPETOR DE 

ALUNO 120 10/11/19 a 
08/03/20

MARIANA DE FA-
TIMA FERREIRA 
ARRUDA

04/7782/2019 60/69.310 ASSESSOR 120 041/11/19 
a 02/03/20

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

PORTARIA Nº5297/SEMAD/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
   

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

VALQUIRIA PINTO 
DUARTE 04/7803/2019 10/14.302 PROFESSOR 30 17/11/19 a 

16/12/19

TATIANE ALVES 
PEREIRA 04/7804/2019 10/22.476 PROFESSOR II 35 16/11/19 a 

20/12/19

ELIANA LUCIA CHA-
VES MÜLLER 04/7806/2019 10/49.034 PROFESSOR 05 18/11/19 a 

22/11/19
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

BaNaNa CoMprIDa 
reCHeaDa

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

descasque os ca-
marões.
corte as caudas 
de lagosta e o 
filé de peixe em 
cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do 
reino e o suco de 
limão.
reserve.
para descascar 
as bananas, com 
uma faca faça 
um único corte na 
casca, no sentido 
do comprimento e 
retire o conteúdo.
reserve as cascas.
corte as bananas 
em pedaços e re-
serve.
recheie as cascas 
de bananas, inter-
calando a lagosta, 
o pimentão, os ca-
marões, o tomate, 
o peixe e a cebola.
regue com a me-
tade do azeite e 
metade do molho 
de tomate.
feche e envolva 
com papel alumí-
nio.
leve ao forno alto, 
200c, preaqueci-
do por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a 
polpa.
em uma panela, 
esquente o vinho 
e misture o anis es-
trelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a bana-
na desembrulhada 
sem o papel alu-
mínio, mas com a 
casca aberta.
regue o restante 
do molho de to-
mate e sirva.

MARIA AUGUSTA 
PINTO 04/7802/2019 10/17.603 MÉDICA 30 05/11/19 a 

04/12/19

PRISCILA STELET 
DA SILVA MEIRELES 04/7809/2019 10/44.545 PROFESSOR II 15 18/11/19 a 

02/12/19

ELENICE DA COSTA 
LUCENA 04/7800/2019 10/05.786 PROFESSOR 30 14/11/19 a 

13/12/19

JORGE LUIZ COUTI-
NHO CRESCENCIO 04/7797/2019 10/17.867 AGENTE DEFESA 

CIVIL 30 02/11/19 a 
01/12/19

LÚCIA MARIA GON-
ÇALVES DA CRUZ 04/7796/2019 10/14.680 PROFESSOR 30 17/11/19 a 

15/12/19

CÁTIA CILENE DA 
SILVA CORDEIRO 04/7756/2019 10/47.349 e 

10/50.266 PROFESSOR 15 11/11/19 a 
25/11/19

JÉSSICA AGUIAR 
MOREIRA 04/7713/2019 10/47.244 PROFESSOR 30 11/11/19 a 

10/12/19

CLAUDIA MARCIA 
PONTES DE OLI-

VEIRA
04/7712/2019 10/05.968 PROFESSOR II 03 06/11/19 a 

08/11/19

THAIS APARECIDA 
DE SOUZA AZEVEDO 04/7711/2019 10/44.723 PROFESSOR II 21 05/11/19 a 

25/11/19

MARIA DE FÁTIMA 
ARAUJO DA SILVA 04/7709/2019 10/22.273 SUPERVISOR 

ESCOLAR 15 04/11/19 a 
18/11/19

ANDRÉIA GONÇAL-
VES VIEIRA 04/7708/2019 10/47.354 PROFESSOR II 15 08/11/19 a 

22/11/19

SONIA DOS SANTOS 
BRITO 04/7716/2019 25/64.364 INSPETOR DISCI-

PLINA 15 06/11/19 a 
20/11/19

MARLENE MONÇO-
RES PORTES 04/7717/2019 10/06.530 MERENDEIRA 15 06/11/19 a 

20/11/19

LUIZ RODRIGO COE-
LHO MARQUES 04/7784/2019 10/44.549 PROFESSOR 30 17/10/19 a 

15/11/19

SELMA NUNES 
TEIXEIRA 04/7779/2019 10/22.290 ORIENTADOR 

PEDAGÓGICO 30 11/11/19 a 
10/12/19

MARIA APARECIDA 
DA SILVA 04/7768/2019 10/05.766 e 

10/44.555 PROFESSOR II 30 11/11/19 a 
10/12/19

CÁTIA MARIA INO-
CENCIO CORDEIRO 04/7814/2019 10/07.532 PROFESSOR II 15 07/11/19 a 

21/11/19

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

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATA:
Na portaria nº 5265 de  26 de novembro de 2019, publicada no Jornal Hora H de 
27/11/2019, referente à Neusa Ferreira dos Santos.
Onde se lê: ......matrícula nº 10/25.105........
Leia-se: ......matrícula nº 10/25.104 ....... 

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, co-
munico ao Sr. Adenildo Braulino dos Santos, que encontram-se a sua disposição na 
Controladoria Geral, informações referentes ao processo TCE - RJ   nº 215.200-6/14.                                                                              

          
                RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
              Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

NA PORTARIA Nº057/SEMUS/2019 DE 25/11/2019, publicado em 26/11/2019.
ONDE SE LÊ: Chefe da Divisão de Atenção Especializada;
LEIA-SE: Diretor do Departamento de Atenção Especializada.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 017/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/4759/2019
A Secretaria Municipal de Governo, através da Comissão do Pregão, no uso das atri-
buições legais, torna público para conhecimento dos interessados o CANCELAMEN-
TO da licitação divulgada através do edital do PREGÂO PRESENCIAL Nº 17/2019 
tendo por objeto contratação de instituição financeira, doravante denominada  ban-
co, para prestação de serviços bancários de pagamento da folha de salário dos 
servidores mediante crédito a ser efetuado em conta sem qualquer custo ou ônus 
para servidores, bem como concessão de créditos consignados,  recebimento dos 
tributos municipais e pagamentos de fornecedores do Município de Belford Roxo. 
Tendo em vista o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Fazenda para as 
alterações de vital importância no Termo de Referencia e Edital. 

Cássio da Rocha Brum.
Pregoeiro

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

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0127/2019). HOMOLOGO a presente LICI-
TAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 019/2019, cujo objeto é CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM GLAUCIA, SITUADA NA RUA PÉRICLES, 
Nº 15, BAIRRO JARDIM GLÁUCIA, NO MUNICIPIO BELFORD ROXO/RJ, adjudi-
cando seu objeto a empresa: NC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, no valor 
de R$ 742.783,75 (Setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais 
e setenta e cinco centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de 
adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 770 
a 773 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral as fls. 315 a 323 e da Contro-

ladoria Geral do Município as fls. 784 a 788. Em 22 de novembro de 2019.

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

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0086/2019). HOMOLOGO a presente LI-
CITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 017/2019, cujo objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA DO CAMPO DO CARECA, 
SITUADO NA RUA PARÁBOLA, S/Nº, BAIRRO PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICI-
PIO BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto as empresas: RESOLVE CONS-
TRUÇÃO, REPAROS E REFORMAS LTDA, no valor de R$ 191.330,40 (Cento e 
noventa e um mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), conforme Ata de 
julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 442 a 445 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria 
Geral as fls. 211 a 216 e da Controladoria Geral do Município as fls. 454 a 458. Em 
25 de novembro de 2019.

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

PORTARIA Nº278/GDP/PREVIDE/2019, DE 27 DE NOVEMRBO  2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
 RESOLVE:
Cancelar as Portarias 276/GDP/PREVIDE/2019 e 277/GDP/PREVIDE/2019 de 22 
de novembro de 2019 e publicadas em 23 de novembro de 2019. Esta portaria en-
trará em vigor na data de sua publicação.
    
PORTARIA Nº279/GDP/PREVIDE/2019, DE 27 DE NOVEMRBO  2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
 RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 738/GP/2018, publicada em 25/04/18, no Jornal Hora “H” 
e que APOSENTOU, por Invalidez, o servidor Rubens da Silva Campos, matrícula 
no 10/19720, efetivo no cargo de Auxiliar de Enfermagem, admitido no Município 
em 09/06/2000, lotado na SEMUS, com fundamento no art. 40, §1º, do inciso I, da 
CF/88, com redação dada pelo                art.  6º A, da EC 41/03, introduzido pela EC 
70/12 c/c art. 60, §1º, da Lei no 083/06, com proventos mensais e proporcionais no 
valor de R$ 812, 46 (oitocentos e doze reais e quarenta        e seis centavos), sen-
do R$ 520,38 (quinhentos e vinte reais e trinta e oito centavos), correspondentes à 
proporcionalidade de 5.690/12.775,  a título de vencimento base do cargo     (LC nº 
132/12), mais R$ 292,08 (duzentos e noventa e dois reais e oito centavos), corres-
pondentes a 25% (dez 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 
7/0382/2016 e PREVIDE nº 2016/00207. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 28 de janeiro de 2016.
    
PORTARIA Nº280/GDP/PREVIDE/2019, DE 27 DE NOVEMRBO  2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          

RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 074/GDP/PREVIDE/2019, publicada em 27/02/19 e que 
APOSENTOU, por Invalidez, a servidora Eni de Jesus Silva, matrícula nº 10/07.480, 
efetiva no cargo de Merendeira, admitida no Município em 21/07/1995, lotada na SE-
MED, com fundamento no art. 40, §1º, I da CF/88 com redação dada pelo art. 6ºA da 
EC 41/03 introduzido pela EC 70/12 c/c e art. 60, § 1º da LC nº 083/06, com proven-
tos mensais e propocionais no valor de R$ 1.918,21 (um mil, novecentos e dezoito 
reais e vinte e um centavos), sendo R$ 1.420,90 (um mil, quatrocentos e vinte reais 
e noventa centavos) referente à proporcionalidade de 10.429/10.950 sobre o venci-
mento base do cargo (LC nº 131/12) mais a quantia de R$ 497,31 (quatrocentos e 
noventa e sete reais e noventa e sete centavos), referente a triênio na proporção de 
35% (trinta e cinco por cento), benefício previsto no art. 67, da LC nº 014/97 - con-
forme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE nº 2018/00681 e PM
BR                                                nº 04/2121/2018. Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus                             efeitos a contar de 06 de 
abril de 2018.
PORTARIA Nº281/GDP/PREVIDE/2019, DE 27 DE NOVEMRBO  2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
 RESOLVE:
Designar os servidores CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, matrícula 60/364-2017, 
DANIELE VAZ DO COUTO, matrícula 60/118-2019 e ANA PAULA RIBEIRO SAM-
PAIO, matrícula 60/376-2017, para comporem a Comissão de Fiscalização da Exe-
cução do Contrato Administrativo nº 010/2019, celebrado em 22/11/2019, com a 
sociedade empresária ALOHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, que tem por 
objeto a aquisição de material de escritório, para atender as necessidades cotidianas 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – 
PREVIDE.

                 PEDRO PAULO DA SILVEIRA
                  Diretor – Presidente
                 Matrícula: 60/362.17
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cariocão 2020

Josiel ressalta
 evolução pessoal

 e comenta início da 
preparação 

jOTA CARVAlHO
jota.carvalho@yahoo.com

Banguzão iniciou sua 
segunda semana de 
pré-temporada

JOãO CARLOS GOMES/BANGu

O volante Josiel, 
de 26 anos, é um 
dos nomes que 

atuaram na campanha da 
semifinal do Carioca des-
te ano pelo Bangu e mos-
tra-se confiante para dar 
mais um passo adiante 
com a equipe alvirrubra.

Emprestado ao Bonsu-
cesso no meio da tempo-
rada para jogar o Campe-
onato Carioca Série B1 e 
a Copa Rio, por lá o atle-
ta deu sequência ao ritmo 
de jogo que imprimiu no 
Alvirrubro e mostrou-
-se importante quando 
acionado. Conquistou o 
título da Copa Rio, foi 
semifinalista da Série B1 

e, assim como no Ban-
gu, também classificou o 
Bonsucesso na Copa do 
Brasil de 2020.

– Eu me vejo um atle-
ta mais experiente, tanto 
pelas competições que 
disputei pelo Bangu, no 
qual eu precisei atuar 
no meu máximo contra 
equipes de Série A, quan-
to pelas competições que 

joguei no Bonsucesso, 
que exige muito por se-
rem confrontos conta 
equipes que almejam a 
elite do futebol do Rio e 
jogam cada duelo em rit-
mo de decisão – declara 
Josiel.

Trabalhando pela pri-
meira vez com o técni-
co Eduardo Allax, Josiel 
aprova a primeira sema-

na de trabalho e se iden-
tifica com a proposta es-
tabelecida.

– Esses primeiros dias 
foram bons. Nosso trei-
nador mostrou que quer 
buscar conquistas no fu-
tebol brasileiro, assim 
como eu. Também temos 
o Ado conosco, que nos 
conduziu muito bem no 
último Carioca e também 

nos passa confiança. Da-
qui pra frente eu espe-
ro seguir conquistando 
mais títulos e colocar o 
Bangu no melhor das 
competições. O trabalho 
está em plena evolução – 
reforça o volante. A equi-
pe da Zona Oeste estreia 
no Campeonato Carioca 
contra o Vasco da Gama, 
em São Januário.

   “esses primeiros dias foram 
bons. Nosso treinador quer con-
quistas”, afirma o volante


