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de petistas após 
decisão do STF
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Abraçamos nesta terça (12), o can-
tor e compositor, Cassiano Sant Anna, 
de Belford Roxo. Em conversa com 
este colunista, o artista anunciou um 
novo projeto: “vou cantar axé e carna-
val numa experiência muito gostosa. 
Até 31 de dezembro a produção esta-
rá finalizada. Depois eu conto o resto 
(risos), disse em tom bem-humorado. 
Aquele Abraço, Fera!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

“Tenho apresentação 
no dia 13 deste novem-
bro, quarta-feira, às 20h, 
no Centro de Convivência 
Nordestina (CCN), em 
Nova Iguaçu. Todos es-
tão convidados”. Assim, 
Valnei Ainê (foto), ex-vo-
calista da Banda Negril, 
anunciou à Resenha Cul-
tural, o show “Quarta Au-
toral”, com participação 
de Dida Nascimento, na 
casa de eventos do bairro 
da Luz. “O Quarta Auto-
ral tem o formato voz e 
violão”, informa o artista.

>> História - Em 1996 
à frente da banda “Ne-
gril”, Valnei gravou seu 
primeiro álbum lança-
do pela Polygran, atual 

Universal, cujo nome é 
o mesmo da banda. O 
segundo, “A Outra Mar-
gem do Rio” saiu pela 
gravadora BMG, teve 
a produção de Herbert 
Vianna, deu visibilidade e 
projeção ao grupo e ren-
deu indicação para banda 
revelação da MTV junto 
a outros destaques como 
‘Los Hermanos’. Em 
2011 Ainê se apresentou 
no Rock in Rio, na Tenda 
Brasil, espaço dedicado 
à música pop brasileira. 
Na bagagem do vocalis-
ta, constam shows em 
diversas capitais do Bra-
sil como São Paulo, Belo 
Horizonte, Salvador, Por-
to Alegre, São Luís, For-

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

empresário corno ‘cafunga’ para esquecer

Vizinha da figura problemática, nossa agente sê-
nior Vó Candinha descobriu que o empresário sur-
tador, que esta coluna já falou, está cada dia pior e 
mais: passou a ‘cafungar no canudo’ para esquecer 
o chifre que tomou da mulher.

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

depois da ‘cafungada’, o surto
Morador da região nobre naquela cidade famosa 

da Baixada, “o ‘maluco de pedra’ pede a um de seus 
puxa-sacos para pegar o bagulho, cafunga até o na-
riz fazer bico e depois surta igual cão doido”. “E ai 
da mulher se meter nas crises do cara”, diz Dona 
Cândida. “De tanto sofrer nas mãos do marido vio-
lento, minha amiga arrumou amante”, acrescenta.  

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

Maluco não livrou nem o papagaio
“Dizem alguns familiares do sujeito que o mesmo 

ameaça quem se atrever a chamar a polícia quando 
ele estiver “viajando” e surtando dentro de casa. Até 
o papagaio de estimação ele jogou longe, depois de 
ouvir da ave um ‘fala corno’. Na casa bonita com 
carrões na garagem, a paz passa bem longe. De lá 
saem os gritos que assustam e tiram o sono da vizi-
nhança”, termina Vó Candinha.

o bis de
cassiano
andrade no 
Top Music

Cassiano Andrade solta a voz 
no palco do Top Music nesta 
terça-feira, dia 12. Cantor, com-
positor e violinista, a música 
sempre esteve presente na vida 
de Cassiano. Filho de radialista e 
compositor, cantar era a diversão 

do musicista na infância. Entrou 
efetivamente para o mundo da 
música aos 16 anos, quando co-
meçou a estudar violão.

Ao longo de sua carreira, Cas-
siano já abriu shows de grandes 
nomes do cenário musical brasi-

leiro, como Lulu Santos, Roupa 
Nova, Leoni, Ed Motta entre ou-
tros. Além disso, seu show traz 
nomes como Seu Jorge, Caetano 
Veloso, Bob Marley, Elton John, 
como também músicas autorais. 

A apresentação será às 19h, na 

praça de alimentação do 3º piso - 
expansão. Evento gratuito!

O TopShopping está lo-
calizado na Av. Governador 
Roberto Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

encontrarte
O Festival de Teatro da Bai-

xada Fluminense apresenta “A 
Menina e a Árvore”. Vivendo 
em uma fazenda com a mãe, o 
irmão e o avô, uma garotinha 
não gosta de brincar sempre no 
mesmo lugar… Um belo dia 
ela decide caminhar para além 
do rio, se aventurando pelo 
inesperado. Em sua jornada 
a menina se depara com uma 
planta murcha. Na tentativa de 
salvar a pequena árvore, ela 
vai desbravar o caminho com 
coragem e muita curiosidade, 
passando por montanhas, rios 
e por uma floresta soturna 
cheia de mistérios. Hoje, 12 
de novembro, às 10h. Censu-
ra: Livre. Local: Sesc de Nova 
Iguaçu. Rua Dom Adriano 
Hipólito,10, Moquetá. Ingres-
sos grátis, com liberação uma 
hora antes.

taleza, Teresina... 
Um dos projetos de sucesso re-

alizados por Ainê é o ‘Reggae B’. 
Convidado pelo baixista Bi Ribeiro, 
Valnei interpreta clássicos de reggae 
dos anos oitenta e noventa e divide o 
palco com nomes consagrados da mú-
sica brasileira. Nando Reis, Fernanda 
Abreu, Vanessa da Mata, Arnaldo An-
tunes, Samuel Rosa, Frejat, e Mar-
celo Camelo, dentre outros. Ainê 
apresenta uma música voltada para 
suas influências ou seja gêneros e 
estilos que fazem parte da sua cul-
tura como o samba, reggae, soul 
music e basicamente tudo quer 
ouviu a absorveu durante a vida. 
Vale a pena conferir.

O CCN fica na Rua Luís To-
más, 390 – bairro da Luz, Nova 
Iguaçu. Mais informações: (21) 
3584-6453.

A escola tricolor de 
Belford Roxo vai 
invadir a Rua Au-

gusto Vasco Aranha – Pra-
ça de Areia Branca -, nesta 
quarta-feira (13), a partir 
das 20h, com muito samba 
e animação em mais um 
ensaio técnico de rua, com 
a presença de todos os seus 
componentes. O objetivo é 
preparar o canto do samba-

além dos casais de mestre-sala e porta-bandeira, os demais setores da escola marcam presença nos ensaios técnicos
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Valnei ainê vai cantar no ccN em Nova iguaçu

-enredo, por parte da escola e 
também o deslocamento dos 
foliões. “Na última quarta, 
mesmo com chuva os des-
filantes saíram de suas casas 
e isso foi um animo para en-
saiarmos. A água caia do céu 
e nosso canto e evolução não 
perdia o compasso. O públi-
co nas marquises, aplaudia e 
cantava com a gente, o nosso 
hino, composto por Cláudio 
Russo, André Diniz e Alta-
miro, um dos mais elogiados 
pela imprensa. Vamos sacu-

dir a Sapucaí”, diz animado, 
Saulo Tinoco, diretor geral de 
carnaval da Inocentes.

O tradicional ensaio técnico 
conta com a parceria da Pre-
feitura de Belford Roxo que é 
a responsável pela montagem 
do esquema de segurança. 
Também com apoio de outros 
órgãos públicos que facilitam 
e garantem o bem-estar das 
pessoas. O enredo para 2020 é 
“Marta do Brasil – Chorar no 
começo para sorrir no fim”, 
do carnavalesco Jorge Caribé. 

“É uma homenagem à mulher 
brasileira exemplificada pela 
maior artilheira de futebol do 
mundo, a jogadora Marta da 
Silva, a nossa sempre Rainha 
Marta!”, vibra o presidente da 
escola, Reginaldo Gomes.

A Inocentes será a segun-
da agremiação, a desfilar no 
sábado de Carnaval, na Mar-
quês de Sapucaí. Cronograma 
de ensaios na Praça de Areia 
Branca, sempre às 20h: 13 e 
27 de novembro; 04, 11 e 18 
de dezembro. 

DIVuLgAçãO

chova ou faça sol, 
a inocentes vai pra rua!
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caso de polícia em nova iguaçu

Secretária adjunta Eneila lucas abriu o vozes da EJa, na uniabeu e Sandra Jardim destacou a troca de experiências para proporcionar saberes

DIVuLgAçãO

Estabelecimento no bairro Corumbá está na mira dos moradores que reclamam da 
bagunça generalizada, como brigas e tiroteio. Denúncia pode parar no Ministério Público 

Vozes da eJa em Belford 
roxo destaca a importância 
da literatura de cordel

a choperia costuma ter entre os clientes menores de idade, que têm venda de bebida liberada

choperia da bagunça
Reaberta no último fi-

nal de semana, a Cho-
peria do Espanhol já 

virou um problema para a po-
pulação do bairro Corumbá, 
em Nova Iguaçu. A casa que 
realiza bailes e oferece músi-
ca ao vivo é alvo de diversas 
reclamações e o caso pode 
parar no Ministério Público 
sob acusação de perturbação 
do sossego alheio

O estabelecimento, locali-
zado na Avenida Fuscão, per-
tence ao empresário conheci-
do como ‘Espanhol’, é visto 
com desconfiança pela popu-
lação por causa da sua arro-
gância. Segundo a denúncia, 
a segurança da choperia é fei-
ta por  homens armados que 
usam de truculência contra os 
clientes mais exaltados. Uma 
fonte revelou ao Hora H que 
já presenciou os ‘homens de 
preto’, como eles são conhe-
cidos, colocar arma na boca 
de cliente. “Eles são abusa-
dos,  despreparados e agres-
sivos”, afirmou. 

abaixo-aSSinado 
podE fEchar o 

‘infErno’
As irregularidades não pa-

ram aí. Ainda de acordo com 
a denúncia, a casa costuma 
vender bebida para menores, 
que são frequentadores assí-
duos. Além disso, há o uso de 
drogas e briga generalizada 

antonio carlos 
horahmunicipios@gmail.com

na saída do estabelecimen-
to, inclusive com tiroteio. “É 
complicado. De dentro de 
casa dá pra ouvir o barulho de 
garrafas e de tiros. Todo final 
de semana é a mesma coisa: 
muito barulho e até cavalo 
de pau”, disse um vizinho da 
choperia. 

Outro morador disse que 
alguns clientes pervertidos 
usam o portão da vizinhança 
para praticas atos libidino-
sos e até sexo explícito. “Já 
encontrei preservativo no 
portão da minha casa. Minha 
amiga disse que estão fazen-
do o muro da casa dela de ba-
nheiro. Ninguém aguenta o 
cheiro forte de urina. Esta-
mos organizando um abai-
xo-assinado onde reunimos 
todas as reclamações e que 
será protocolado no Minis-
tério Público do Estado do 
Rio de Janeirto (MPRJ). 
Também vamos denunciar 
os seguranças à polícia por 
causa do uso de arma”, dis-
se. 

caSo dE
a dESaparEcimEnto 

Um morador do Corum-
bá denunciou que um ami-
go desapareceu na saída da 
casa e nunca mais foi visto. 
Identificado como Muniz, 
o homem costumava fre-
quentar a choperia e tam-
bém morava na região. O 
caso está sendo investigado 
pela polícia. 

A Secretaria de 
Educação de Belford 
Roxo promoveu a ter-
ceira edição do Vozes 
da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). 
O evento, dividido 
em dois dias, acon-
teceu no auditório da 
Universidade Abeu 
(UNIABEU) e na Es-
cola Municipal Pro-
fessor Paris. O tema 
deste ano foi ‘Ler o 
Mundo através da Li-
teratura de Cordel – O 
Brasil das placas: via-
gem por um país ao pé 
da letra’.

O ponto alto da pri-
meira noite foi a pa-
lestra da professora 
de matemática do Pro-
grama de Educação de 
Jovens e Adultos II, 
da Secretaria Muni-
cipal de Educação do 
Rio de Janeiro, San-
dra Jardim. “Eu não 
chamo esse evento de 
palestra. Eu o classifi-
co de troca de experi-
ência, pois eu trabalho 
há 20 anos com esse 
segmento de ensino. 
Dar voz ao aluno é 
importantíssimo, pois 

isso proporciona a troca 
de saberes para os dois 
lados: professores e es-
tudantes. Ambos saem 
ganhando”, disse San-
dra Jardim.

SEgundo dia
A segunda noite teve 

exposição, oficinas e 
roda de conversa. Os 
alunos apresentaram os 
seus trabalhos sobre o 
tema. Os educadores 
contaram suas práticas 
pedagógicas e depois 
todos ficaram juntos 
numa grande roda e tro-
caram experiências.    

A aluna Maria Isabel, 
de 69 anos, que cursa o 
8° ano, na Escola Mu-
nicipal Heliópolis, es-
tava radiante em poder 
participar de mais uma 
edição do “Vozes da 
EJA”. “Esse tipo evento 
me motiva. Ele é muito 
importante para que a 
gente tenha ainda mais 
conhecimento. A EJA 
não pode acabar nun-
ca”, comentou Isabel.

A EJA funciona em 
17 escolas municipais e 
tem cerca de quatro mil 
alunos. Thatiana Barbo-

REpRODuçãO

Há um tempo, logo 
depois que a chope-
ria foi inaugurada, 
ele foi alvo da ira dos 
moradores depois de 
ter postado numa rede 
social que eles eram 

‘f***’, esculachou. 
Mas fechou e inau-

gurou um restaurante. 
O negócio não durou 
muito e logo ele vol-
tou com a choperia, 
onde acontecem os 

bailes. No bairro ga-
nhou a fama de ar-
rogante. “Aqui ele é 
mal visto. Ninguém 
gosta do Espanhol”, 
disse um morador. 
“Ele caiu de para-

quedas e montou uma 
casa sem a estrutura 
necessária para evitar 
essa baderna. A gen-
te não aguenta mais”, 
afirmou revoltado um 
vizinho. 

esculacho nas redes sociais fez a casa fechar

sa ficou feliz com todas 
as apresentações. “Es-
tou muito emocionada 
e muito grata à Secre-
taria de Educação por 
abraçar nossas ideias”, 
concluiu.

A secretária adjun-
ta de Educação, Eneila 
Lucas, abriu o evento, 
que contou com a par-
ticipação da chefe da 
Divisão de Educação de 
Jovens e Adultos, Tha-
tiana Barbosa, a chefe 
da Inspeção Escolar, 
Rosangela Garcia, e a 
chefe da Educação do 
Ensino Fundamental, 
Simome Ramos.
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queimados

Secretaria de Comunicação 
Social de Queimados

Das pinturas rupestres aos celulares, estudante da Escola Estadual Municipalizada 
José de Anchieta apresentaram trabalhos pedagógicos produzidos em sala de aula

alunos fazem mostra de comunicação 

A chuva e o vento muito fortes, que atingi-
ram o RJ na manhã de ontem, deixaram o Rio e 
Baixada em estado de atenção. Foram registra-
dos alagamentos, atrasos em voos e queda de 
árvores em diversas pontos também da Região 
Metropolitana. 

Mães de várias partes do Brasil participa-
ram de um “mamaço”, uma amamentação 
coletiva nos Jardins do Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro (MAM) na manhã de 
ontem. De acordo com os organizadores do 
evento, cerca de 600 mães participam do ato.

As Comissões de Segurança Alimentar, presidida pela 
deputada Lucinha (pSDB), e de Assuntos Municipais e De-
senvolvimento Regional, que tem à frente o deputado Carlos 
Macedo (PRB), da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), realizaram audiência pública conjunta on-
tem na Câmara Municipal de São João de Meriti. A reunião 
abordou temas como as fiscalizações em supermercados, 
armazenamento de comida, cuidado no preparo de merenda 
escolar, falta d’água e saneamento básico.

alerj debate segurança alimentar 
e falta d’água na Baixada 

injeção de r$ i
A Superintendência de 

Atenção Psicossocial e Po-
pulações em Situação de 
Vulnerabilidade, vincula-
da à Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), anunciou 
que pretende injetar R$ 
29,7 milhões nos serviços 
de saúde mental até o fim 
deste ano. 

r$ 70 bilhões
O RJ poderá receber da 

União um repasse de R$ 70 
bilhões nos próximos dez 
anos, caso a PEC 148/19 que 
tramita no Congresso Nacio-
nal, seja aprovada. A medida 
foi debatida em audiência das 
Comissões de Tributação e 
de Economia da Assembleia 
Legislativa do RJ ontem. 

Filho Eduardo diz que é 
‘provável’ saída de Bolsonaro 
do PSL; anúncio deve ser nesta 
terça

A saída do presidente Jair 
Bolsonaro do PSL já é dada 
como certa. Os indícios de uma 
retirada pela porta da frente fo-

ram lançados no ar pelo líder do 
PSL na Câmara, deputado Edu-
ardo Bolsonaro (SP). 

Segundo ele, Bolsonaro, mar-
cou uma reunião para hoje com 
deputados aliados do partido ao 
que “tudo indica” para anunciar 
sua decisão. O encontro será no 

Palácio do Planalto e acontece 
em meio a uma disputa interna 
na legenda, com troca de farpas 
públicas entre o grupo que apoia 
Bolsonaro e a ala de apoiadores 
do presidente do partido, o depu-
tado federal Luciano Bivar (PE).

O líder do PSL não quis adian-

tar qual será a estratégia do pai, 
caso deixe mesmo o PSL. Uma 
das possibilidades em estudo é 
criar um partido novo, o que per-
mitiria que os deputados da ban-
cada pudessem migrar também 
sem o risco de perder o mandato 
por infidelidade partidária.

Bolsonaro vai bater em retirada do pSL 

                                   DIVuLgAçãO 

diReTo ao ponTo

IgOR LIMA/DIVuLgAçãO 

Pedestres que utilizam a cal-
çada das ruas Morais Cardoso 
esquina com Mena Barreto, 
na região central de Nilópolis, 
correm risco de serem atrope-
lados. É que a via foi tomada 
por toneladas de entulho que 
está sendo descartado por mo-
radores de outros pontos da 
região. Com a obstrução da 
calçada os riscos de ocorrência 
de acidentes é iminente. Eles 
pedem à Prefeitura que envie 
uma equipe da órgão de lim-
peza urbana para solucionar o 
problema. 

nos bairros

entulho em área de pedestres em Nilópólis
horahmunicipios@gmail.com programa incentiva geração 

de emprego e renda
braSÍlia - O 

governo federal lan-
ça ontem um pro-
grama para incen-
tivar a qualificação 
profissional e a ge-
ração de emprego e 
renda. A expectativa 
do governo é que a 
iniciativa, batizada 
de Programa Verde 
e Amarelo, consiga 
gerar ao longo de 
três anos, cerca de 
4,5 milhões de em-

 REpRODuçãO/fACEBOOk 

Brasil

pregos.
O público-alvo da ini-

ciativa são jovens que 
buscam a inserção no 
mercado de trabalho 
ou o primeiro emprego, 
trabalhadores desem-
pregados que estejam 
cadastrados no banco 
de dados do Sistema 
Nacional de Emprego e 
pessoas inscritas no Ca-
dastro Único para Pro-
gramas Sociais do Go-
verno Federal.

Menor de Mg gasta
 mais com pessoal 

Dores de Indaiá é uma 
pequenina cidade do inte-
rior de Minas Gerais. Tem 
cerca de 14 mil habitan-
tes, mas é uma metrópole 
diante de seu ex-distrito, 
Serra da Saudade, que 
conseguiu a emancipação 
político-administrativa 
em 1963 e é hoje, segundo 
o IBGE, o menor municí-
pio do Brasil em universo 
populacional, 781 mora-

dores. Com apenas uma 
escola e um posto de saú-
de, a cidade administra-
da desde janeiro de 2017 
pelo prefeito Alaor José 
Machado, é uma das 211 
no estado que correm ris-
co de voltarem a ser dis-
tritos, por terem menos de 
cinco mil habitantes e não 
registrarem receita pró-
pria superior a 10% dos 
seus orçamentos anuais.

Ao longo dos mi-
lênios, muita 
coisa mudou 

na forma como a huma-
nidade se comunica. E 
para abordar o impacto 
dessas mudanças e sua 
influência no cotidiano, 
os alunos da Escola Es-
tadual Municipalizada 
José de Anchieta, loca-
lizada em Queimados, 
promoveram na última 
sexta-feira. I Feira do 
Conhecimento. O even-
to, que reuniu trabalhos 
pedagógicos produ-
zidos em sala de aula 
durante o ano letivo, 
aconteceu sob o tema 

“Comunicação é a Arte 
de Educar para Convi-
ver”.

Com foco na interati-
vidade dos espectadores 
de toda a comunidade 
escolar, os cerca de 400 
alunos (entre Pré I e 9º 
ano) abordaram temas 
como: história e evolu-
ção dos meios de comu-
nicação na sociedade, a 
advento das redes sociais 
e impacto das fake news.

Segundo a diretora 
da unidade, Naíza de 
Azevedo, a feira visa 
ressaltar a importância 
da utilização dos meios 
de comunicação. “Há 
muitas histórias sobre 
o telefone, a televisão, 
a internet, etc. A inven-

objetivos ii
A informação é da Fren-

te parlamentar em Defesa 
da Reforma Psiquiátrica, 
da Assembleia Legislativa 
do RJ, apresentada na tarde 
da última sexta-feira. Esse 
é um dos objetivos do Pro-
grama de Cofinanciamento 
da Rede de Atenção Psicos-
social.  (COFI-RAPS).

recursos iii
A comissão apresentou 

as modalidades para repas-
sar o recurso. O programa, 
que será beneficiado com 
430 serviços de saúde men-
tal com Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), receberá 
R$ 24 milhões;

ção desses aparelhos e de 
toda essa tecnologia são 
primordiais para consoli-
dar nosso ensino em sala 
de aula. Estamos den-
tro de uma era em que é 
necessário abordar essa 
temática”, contou a do-
cente.

Para o secretário muni-
cipal de Educação, Leni-
ne Lemos, o tema é im-
portante no cenário atual. 
“Comunicação é a forma 
com que nos expressa-
mos. Por isso, esse ano 
pensamos nesse tema, 
especificamente para que 
as unidades desenvol-
vessem com seus alunos 
(foto) e, também, com 
a comunidade em volta 
dela”, frisou o professor.
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pequeno vascaíno ganha camisa 
de pikachu e realiza sonho Fluminense reclama de arbitragem

em derrota no Beira-rio para o inter

O menino sergipano Guilherme ficou feliz da 
vida entre os vascaínos

 CARLOS GREGóRIO JR/VASCO

A vitória por 3 a 0 so-
bre o CSA, no último 
domingo (11), no Está-
dio Rei Pelé, em Maceió, 
vai ficar marcada para 
sempre na memória de 
um jovem vascaíno. O 
pequeno Guilherme, na-
tural de Porto da Folha, 
no Sergipe, assistiu um 
jogo do Vasco no está-
dio pela primeira vez. E 
foi pé-quente. Na arqui-
bancada, ele levou um 
cartaz pedindo a camisa 
do lateral-direito Yago 
Pikachu. O atacante Ros-
si percebeu e fez questão 
de dar sua camisa para o 
menino.

Logo em seguida, ao 
tomar conhecimento do 
cartaz, Guilherme foi 
convidado por Yago Pi-
kachu para ir ao vestiá-
rio e realizou o sonho de 
conhecer os jogadores do 
elenco vascaíno, posando 
para fotos com Rossi, Pi-
kachu, Henríquez e Fer-

nando Miguel. O trajeto 
da cidade natal do garoto 
até Maceió tem 256km 
de distância. A viagem 
durou cerca de três horas 
e 32 minutos, mas valeu 
a pena.

- Eu fiquei muito feliz. 
Ganhei a camisa, conheci 
os jogadores, tirei foto... 
nunca vou esquecer desse 
dia - disse o garoto.

>> Homenagem para 
Pikachu – O lateral-direi-
to Yago Pikachu alcançou 
uma marca especial no 
confronto diante do CSA. 
Ele completou 200 jo-
gos pelo Vasco e recebeu 
uma camisa personaliza-
da para simbolizar o nú-
mero ainda no vestiário, 
após o jogo. O camisa 22 
posou para fotos com os 
companheiros. Ele foi o 
quarto jogador vascaíno 
a alcançar este número 
no século XXI, depois de 
Fernando Prass, Martín 
Silva e Éder Luís.

A derrota para o Interna-
cional deixou o Fluminense 
na iminência de voltar para 
a zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro. 
Após a partida, os tricolores 
saíram de campo revoltados 
com a arbitragem, que vali-
dou o segundo gol gaúcho 
após revisão do VAR.

O segundo gol de 
Willian Pottker havia sido 
anulado pelo árbitro Ro-
dolpho Toski Marques, que 
apontou toque no braço de 
Victor Cuesta. No entanto, 
após consulta ao VAR, o 
juiz voltou atrás e validou 
o gol. O técnico Marcão 
afirmou que viu o lance na 

 marcão: “pelo que vimos no vestiário, a bola realmente pegou no braço e a equipe do inter levou vantagem”

DIVuLgAçãO / fLu

Com o time dis-
parado na lide-
rança do Cam-

peonato Brasileiro e 
muito perto do título, 
o assunto River Plate 
começa a ganhar des-
taque entre os jogado-
res do Flamengo. Há 
poucos dias da decisão 
da Copa Libertadores 
– será no próximo dia 
23, no estádio Monu-
mental, em Lima -, o 
lateral-direito Rafinha 
comentou que a equi-
pe rubro-negra é uma 
das melhores do con-
tinente na atualidade, 
mas pediu respeito ao 
clube argentino.

“Eles (River Plate) 
têm todo o nosso res-
peito. É o atual cam-
peão, então é claro 
que temos que respei-
tar. Mas eles sabem 
que o Flamengo é uma 
das maiores potências 

na América do Sul”, 
afirmou o jogador em 
entrevista à ESPN 
Brasil.

Antes de enfrentar 
o River Plate, o Fla-
mengo terá dois com-
promissos pelo Bra-
sileirão. Nesta quarta 
(13), o adversário será 
o Vasco, no estádio 
do Maracanã, em jogo 
adiantado da 34ª roda-
da. No domingo (17), 
será a vez de encarar o 
Grêmio, em Porto Ale-
gre, pela 33ª rodada. O 
time carioca pode ser 
campeão no final de 
semana se vencer as 
duas partidas e o Pal-
meiras não derrotar o 
Bahia, em Salvador.

Mesmo com a pos-
sibilidade de título, a 
ideia da comissão téc-
nica é colocar os titula-
res em campo no clás-
sico e utilizar um time 
alternativo no Sul. “O 
River Plate atua an-
tes da final no dia 14 

(nesta quinta-feira), às 
21h. O Flamengo joga 
dia 17 contra o Grê-
mio, quando solicitou 
que fosse dia 16. O ad-
versário terá nove dias 
para se recuperar e nós 
teremos apenas seis”, 
disse João de Deus, 
auxiliar do técnico 
português Jorge Jesus, 
após a vitória sobre 
o Bahia, no domingo 
(10).

Um dos titulares que 
pode entrar em campo 
contra o Grêmio é o 
meia Arrascaeta. Re-
cuperado de uma tor-
ção no joelho esquer-
do, sofrida na semana 
passada, o uruguaio 
ainda não foi a cam-
po e ontem (11) fez 
reforço muscular na 
academia durante o 
treinamento no CT Ni-
nho do Urubu. A ideia 
da comissão técnica é 
que ele jogue alguns 
minutos antes de pegar 
o River Plate.

TV e discordou da decisão da 
arbitragem. “Pelo que vimos 
no vestiário, a bola realmente 
pegou no braço e a equipe do 
Inter levou vantagem. Deve-
ria ser marcada a infração. 
Lamentamos por isso. Tem 
que minimizar esse tipo de 
erro que causa estrago muito 
grande. O segundo gol nos 
atrapalhou, nos prejudicou”, 
disse.

O zagueiro Digão cobrou 
uma atitude da diretoria e re-
clamou que os tricolores têm 
sido prejudicados pelas deci-
sões do VAR durante o cam-
peonato.

“Espero que nosso presi-
dente e os diretores possam 

tomar decisão cabível contra 
o árbitro e o trio de arbitra-
gem. Chega de complicar a 
gente, perdemos muito ponto 
por conta do VAR. Realmen-
te é uma situação vergonho-
sa. Não queremos nada a 
favor, mas não precisa com-
plicar. Estamos com tantos 
problemas, mais esse do 
VAR complicando a gente”, 
declarou.

O presidente Mário Bit-
tencourt já adiantou que vai 
fazer uma reclamação na 
CBF nesta semana. “Irei à 
CBF registrar nosso protes-
to formal com o que ocorreu 
no Beira-Rio. A falta de cri-
tério e de conexão entre o 

arbitro de campo e o VAR 
foi vergonhosa. O árbitro 
disse ao nosso capitão no 
campo que a bola havia ba-
tido na mão dele e não na 
do atleta do Inter. Só ele e o 
arbítrio do VAR viram isso, 
mais ninguém. Já fomos 
prejudicados demais neste 
campeonato e precisamos 
entender melhor quais cri-
térios estão sendo usados”.

O elenco terá a semana 
para trabalhar visando o 
duelo contra o Atlético-MG, 
no sábado, no Maracanã. 
Para esta partida, o técnico 
Marcão deverá promover o 
retorno de Ganso, poupado 
contra o Internacional.

Antes de pegar os argentinos time terá dois compromissos 
pelo Brasileirão. Nesta quarta, o adversário será o Vasco

lateral diz que respeita o river plate, mas destaca a força rubro-negra no continente

Rafinha vê Flamengo como
potência na américa do Sul

MARCELO CORTES/FLAMENGO

libeRTadoRes
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Belford roxo 
comemora 10 anos de 
tipificação dos serviços 
socioassistenciais

6

Seminário aconteceu na 
Universidade Abeu

DIVuLgAçãO

   deputada daniela do Waguinho destacou que trabalha em brasília para fortalecer o SuaS

A Secretaria de Assis-
tência Social e Ci-
dadania de Belford 

Roxo (Semasc) comemorou 
ontem segunda-feira (11/11) 
os dez anos de tipificação 
dos serviços socioassisten-
ciais. O seminário comemo-
rativo à data aconteceu no 
auditório da Universidade 
Abeu (Uniabeu) e contou 
com a participação do Con-
selho Nacional de Assistên-
cia Social e da deputada fe-
deral Daniela do Waguinho.

O objetivo do encontro foi 
demonstrar aos servidores da 
Semasc,  conselheiros, ges-
tores e usuários dos serviços 
da pasta a importância da 
união dos poderes visando a 
execução do documento que 
definiu os serviços essenciais 
e prioritários do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS), em 2009.

Belford Roxo conta com 

treze CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência Social), 
três CREAS (Centro de Re-
ferência Especializado de As-
sistência Social) e um Centro 
POP (Centro de Referência 
Especializado para População 
em Situação de Rua). Ao todo, 
são atendidas mais de 90 mil 
famílias no município.

A resolução tomada pelo 
Conselho Nacional de Assis-
tência Social, há uma década, 
consiste na padronização e 
caracterização do SUAS, que 
anteriormente era indefinida. 
A população não tinha acesso 
aos serviços oferecidos pela 
Assistência Social.

A celebração contou com 
representantes dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judi-
ciário. O público presente foi 
informado do papel de cada 
um na Assistência Social, des-
mistificando o que antes era 
visto como assistencialismo e 
criando o conceito de doação 
e destacando a oferta de ser-

assisTÊncia social

Assessoria de Imprensa
PMBR

Mudança no STF vai consolidar
poder de Bolsonaro na presidência
 CARLOS MOURA/SCO/STF

o ministro celso de mello deixa o Supremo no ano que vem

Segundo especialistas, no 
dia primeiro de novembro 
de 2020 Bolsonaro, final-
mente, vai assumir de fato o 
comando da nação. Depois 
de quase  intermináveis 30 
anos de bons e maus servi-
ços prestados ao país, o de-
cano Celso de Mello, vai ser 
obrigado a abandonar uma 
das 11 cadeiras supremas do 
STF. Assim, o 5 a 6 de hoje 
pode virar o 6 a 5 de um 
Brasil renovado, mais apro-
priado aos gritos das ruas.

Os tempos andam estra-
nhos, como gosta de reforçar 
o ministro Marco Aurélio de 
Mello, e nestes tempos es-
tranhos o STF tem tido um 
protagonismo absurdo em 
relação ao Executivo e ao 
Legislativo, para desespe-
ro do cidadão comum que 
achou que o seu voto pode-
ria rachar a velha ordem.

As últimas decisões do 
Supremo mostraram que 
isso não será tarefa fácil. 

Bolsonaro, no entanto tem 
duas oportunidades de ouro 
para fazer valer as ideias e 
propostas que o levaram ao 
Palácio do Planalto. Além 
de Celso de Mello, ele tam-
bém vai escolher o sucessor 
de Marco Aurélio em 12 
de julho de 2021. O placar 
pode, então, virar um con-
fortável 7 a 4 para os que 
reclamam por um Brasil 
menos corrupto.

Ah! Mas o Senado preci-
sa aprovar os indicados. Ok. 
Só que os senadores sempre 
chancelam os nomes esco-
lhidos. O máximo que pode 
acontecer é algum deles 
passar pelo constrangimen-
to de tropeçar no saber jurí-
dico, como aconteceu com 
Rosa Weber, massacrada 
pelo ex-senador Demóste-
nes Torres.

Ah! Mas os novos minis-
tros podem votar contra os 
interesses de Bolsonaro. Ok 
de novo. Fachin, Barroso e 

Fux, por exemplo, foram 
escolhas de governos petis-
tas. Resta ao presidente da 
República, portanto, a in-
dicação de ministros mais 
alinhados com o seu pensa-
mento.

Erra quem vê o cenário 
atual como uma corrida de 
100 metros. Está mais para 
uma maratona. Nos próxi-
mos dias e semanas muita 
espuma ainda será produzida 
no quintal petista. Passado o 
assanhamento pela soltura 
de Lula, a caneta vai conti-
nuar com Bolsonaro, e cabe 
aqui um lembrete impor-
tante: se reeleito, ele ainda 
poderá nomear os sucesso-
res de Lewandowski (11de 
maio de 2023) e Rosa We-
ber (02 de outubro de 2023).

Somando e subtraindo 
tudo o que foi dito, o poder 
futuro estará nas mãos de 
Bolsonaro, o restante é delí-
rio do passado. (Fonte: Site 
r7)

viços como uma questão de 
direito.

A Prefeitura foi representa-
da pelo secretário municipal 
de Assistência Social, Vander 
Louzada, e seu adjunto, Dio-
go Bastos, A deputada federal 
Daniela do Waguinho repre-
sentou o Poder Legislativo, e 
o Judiciário contou com a par-
ticipação de Gabriela Brandt, 
promotora da 1ª Promotoria 
de Infância e da Juventude de 
Belford Roxo. O Ministério 
Público do Rio de Janeiro foi 
representado pela técnica pe-
ricial Helena Ferreira.

“O formato é de seminário. 
Mas, na verdade, estamos em 
comemoração. É um prazer 
presenciar o estreitamento de 
laços entre os três poderes, em 
favor de avanços e melhorias 
nos nossos serviços”, enfati-
zou o secretário Vander.

programação
O encontro teve apresen-

tações culturais dos usuários 

Justiça manda tirar tornozeleiras
e liberta petistas Vaccari e delúbio

Ajuíza Ana Carolina 
Bartolamei Ramos, da 
1ª Vara de Execuções 
Penais de Curitiba (PR), 
liberou os ex-tesoureiros 
do PT João Vaccari Neto 
e Delúbio Soares do uso 
de tornozeleiras eletrô-
nicas. A magistrada re-
vogou as penas dos dois, 
que foram condenados 
na Lava Jato e estavam 

em regime semiaberto.
A decisão da juíza teve 

como base o entendi-
mento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), 
que derrubou, na semana 
passada, a possibilidade 
de prisão após conde-
nação em 2ª instância. 
Com isso, autorizou que 
os presos permaneçam 
em liberdade até o trân-

sito em julgado – ou seja, 
quando não tiverem mais 
recursos.

Lava Jato pede regime 
fechado para mais um 
ex-tesoureiro do PT

“Restou observado que 
não há trânsito em jul-
gado da condenação, tal 
como que esta teve iní-
cio exclusivamente em 
virtude da confirmação 

da sentença condenatória 
em segundo grau”, escre-
veu Ramos.

Vaccari foi preso em 
abril de 2015, em uma 
das fases da Lava Jato. 
Quando deixou a prisão, 
em setembro deste ano, 
ele estava no Complexo 
Médico-Penal, em Pi-
nhais, na região metro-
politana de Curitiba. O 
ex-tesoureiro cumpria o 
semiaberto na casa de um 
tio, com tornozeleira. De-
lúbio também foi trans-
ferido para o semiaberto 
em março.

 MARCELO CAMARGO/AGêNCIA BRASIL

 Ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto ficou livre 
do ‘controle’ incômodo

do SUAS. Além disso, cada 
palestrante pontuou de manei-
ra objetiva sua importância na 
manutenção da tipificação no 
município.

Daniela do Waguinho dis-
se que está trabalhando em 
Brasília para fortalecer o 
Sistema Único de Assistên-
cia Social. “O meu papel é 

de suma importância para o 
SUAS. Uma das minhas lu-
tas na Câmara federal é ficar 
atenta a todos os tipos de tra-
balhos de todas as políticas 
públicas, buscando alterna-
tivas para auxiliar no que 
for necessário”, completou 
Daniela.

Belford Roxo conta com 

treze CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistência So-
cial), três CREAS (Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social) e um 
Centro POP (Centro de Re-
ferência Especializado para 
População em Situação de 
Rua). Ao todo são mais de 
90 mil famílias
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Mulher é degolada na Baixada
7Polícia

Editoria de 
Polícia

Após o crime, assasssino enterrou o corpo no quintal de casa.Vítima 
havia sido contratada para fazer programa e teria discutido com ele. 

Um suspeito 
de ter mata-
do uma mu-

lher e enterrado o 

dois cRimes covaRdes

corpo no quintal de 
sua casa foi preso na 
manhã de ontem por 
policiais militares do 
20º BPM (Mesquita) 
na manhã de ontem, 
em Nova Iguaçu. O 

crime bárbaro acon-
teceu na Rua Gui-
lherme Sales de 
Oliveira, no bairro 
Valverde. 

A corporação infor-
mou que José Carlos 

França de Santana, 
de 47 anos, confes-
sou o crime. Ele con-
tou aos agentes que 
contratou a vítima, 
identificada apenas 
como Camila, para 

fazer sexo com ele. 
Em determinado mo-
mento, eles se desen-
tenderam e José Car-
los partiu para cima 
dela e a degolou. 

Ao encontrarem 

o corpo da mulher, 
os PMs acionaram a 
Divisão de elegacia 
de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DBHf), que investi-
ga o caso. 

Júlia barbosa foi assassinada por Jackson 
furlan, que já está preso 

Suspeito de matar engenheira é preso 
mato groSSo - 
O suspeito de matar 
a engenheira agrô-
noma Julia Barbo-
sa de Souza, de 28 
anos, se apresentou à 
polícia no último do-
mingo, em Sorriso, a 
420 km de Cuiabá. 
Segundo a Polícia 
Civil, Jackson Fur-
lan, de 29 anos, per-
seguiu e atirou con-
tra a caminhonete 
que a vítima estava 
com o namorado. O 
disparo atingiu Júlia 
na cabeça.

Jackson compa-
receu à delegacia 
acompanhado de 
dois advogados e, 
durante o interroga-
tório, ficou em si-
lêncio. 

Segundo o dele-
gado André Ribeiro, 
não houve discussão 
entre a vítima e o 
suspeito e que Jack-
son teria ficado com 
raiva da lentidão no 
trânsito.

“Eles estavam na 
Avenida Brescansin, 
que é uma avenida 
de trânsito lento, os 
carros sempre andam 
devagar. O suspeito 
estava furioso acele-
rando a caminhonete 

REpRODuçãO/REDE SOCIAL 

querendo ultrapassar 
o veículo da vítima, 
mas aquela avenida 
não permite ultrapas-
sagens”, explicou.

Segundo André, o 
suspeito ficou com 
raiva da lentidão na 
avenida e passou a 
perseguir a caminho-
nete. “Eles tentaram 
despistar o suspei-
to e até conseguiram 
por um período, mas 

ele voltou a persegui-
-los incansavelmente. 
Não teve discussão, o 
vidro da porta da ca-
minhonete (no lado 
do passageiro) estava 
a todo tempo fecha-
do. Não há argumen-
tos que justifique esse 
crime”, ressaltou. A 
caminhonete que Ja-
ckson conduzia, se-
gundo o delegado, era 
emprestada.

planTão

Uma adolescente de 16 
anos foi morta a tiros pelo 
namorado, no Morro dos 
Macacos, comunidade da 
Zona Norte do Rio, na tar-
de do último domingo. A 
vítima, identificada como 
glicia kely de Jesus Al-
meida foi atinginda na ca-
beça, na altura da testa por 
Jeferson Silva de Carvalho, 
31. O crime teria sido mo-
tivado por ciúmes. O assas-
sino fugiu, mas foi preso 
momentos depois. 

A delegada do caso, 
Cristiane Carvalho, da De-
legacia de Homicídios da 
Capital (DHC), informou 
que o crime aconteceu por 

volta das 15h na escadaria co-
nhecida como Santuário. Mo-
radores da região encontraram 
o corpo da menina caído no 
local e, por ser área de risco, 
o levaram para a esquina da 
Rua Senador Nabuco com a 
Silva Pinto, um dos acessos à 
comunidade.

“Ele alegou que o disparo 
foi acidental. Mas ela foi atin-
gida na testa e ele não prestou 
socorro, vindo a fugir da co-
munidade”, conta a delegada, 
que fez a prisão em flagrante 
de Jeferson, nesta madrugada. 
“Ele foi encontrado na calçada 
da 20ª Dp (Vila Isabel) e res-
ponderá pelo crime de femini-
cídio, cuja pena pode chegar a 

Menina de 16 anos é morta 
com tiro na testa no rio

30 anos de prisão”.
Em seu depoimento na 

delegacia, Jeferson disse 
que faz parte do tráfico do 
Morro dos Macacos, como 
“mula”, quem faz o trans-
porte de drogas. Ele, que 
é conhecido como Jefinho 
na organização criminosa, 
já tem duas passagens pela 
polícia, por porte de drogas 
e furto. 

De acordo com testemu-
nhas, o autor era violento e 
já havia agredido a vítima 
por várias vezes, mas nunca 
denunciado à polícia”, a de-
legada afirma. A família de 
Gleici está revoltada com a 
morte da menina.

DIVuLgAçãO/DISquE-DENúNCIA

PM mata flanelinha no Subúrbio do Rio 
Suspeito de atirar e matar um 

flanelinha e outro homem na 
noite do último sábado na Zona 
Norte do Rio, o cabo da Polícia 
Militar Rogério Marques Nunes 
teria dado um soco em um dos 
flanelinhas antes de efetuar os dis-
paros. A confusão teria começado 
depois que o policial se recusou a 
pagar o valor R$ 5 aos guardado-
res de carro na Avenida Brás de 
Pina.

Alex César Ferreira de Castro, 
que trabalhava como flanelinha 

no local, chegou a ser socorrido 
para o Hospital Getúlio Vargas, 
mas não resistiu aos ferimentos e 
morreu na manhã de domingo.  Já 
o corpo de Sérgio Souza Júnior, 
de 40 anos, foi enterrado no do-
mingo, no Cemitério de Irajá. Ele 
era tio do flanelinha Wesley Fer-
reira, que também ficou ferido, 
mas está fora de perigo.

De acordo com uma testemu-
nha, Sérgio foi atingido na frente 
do filho de 14 anos. “Foi tudo 
perto do filho. O Sérgio foi lá para 

ajudar o sobrinho que já estava 
baleado. Ninguém está acreditan-
do  ele não volta nunca mais para 
a gente”.

Após ser preso por policiais 
do Batalhão de Choque, o cabo 
Rogério foi levado à Delegacia 
de Homicídios (DH), na Barra 
da Tijuca. Ele acabou liberado 
depois de prestar depoimento. No 
domingo, 15 pessoas prestaram 
depoimento na DH. Segundo a 
Polícia Civil, as versões foram 
muito contraditórias.

camila, que foi contratada para fazer programa pelo assassino, teve o corpo enterrado no quintal do imóvel: caixa d’água cobriu a terra remexida
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Parceria entre a Fundação Santa Cabrini e Detran.RJ promove a ressocialização de presos. A ação é 
uma nova perspectiva de vida através da expansão da política pública destinada aos apenados do RJ 
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Novos caminhos traçados
SecreTaria de
 coMuNicação 

Homem morre ao cair em túnel de lava de vulcão
havaÍ - Um homem 
de 71 anos morreu 
após cair em um ‘tú-
nel de lava’ (forma-
do após erupções 
vulcânicas) em Hilo, 
no Havaí, enquan-
to podava árvores no 
quintal de casa. De 
acordo com a polícia, 
tudo indica que ele 
caiu cerca de 7 me-
tros após pisar “em 
uma superfície macia 
do solo”. A polícia 
afirma ter encontrado 
o homem na  última 
segunda-feira, da se-
mana passada após 
receber o chamado de 
amigos da vítima que 
alegavam não ter no-

tícias dele há dias.
O comandante do 

Departamento de po-
lícia do Havaí, Robert 
Wagner, disse ao site 
de notícias Big Island 
Now que o túnel em 
que o homem caiu ti-
nha aproximadamente 
60 cm de largura.

A equipe do Corpo 
de Bombeiros preci-
sou descer de rapel 
para resgatar o corpo. 
Os túneis de lava são 
formados quando a 
lava esfria e se solidi-
fica na superfície, mas 
continua a escoar por 
baixo da terra.

kIN CHEuNg/Ap

mundo

Na tarde da quinta-feira 
da semana passada, o go-
vernador Wilson Witzel se 
reuniu com prefeitos de 11 
cidades do interior do esta-
do. O encontro, no Palácio 
Guanabara, teve como obje-
tivo aproximar ainda mais a 
administração estadual dos 
gestores dos municípios, 
que recebem investimentos 
do Estado.

“Uma das funções do Go-
verno do Estado é ajudar os 
municípios, principalmente 
os do interior fluminense. 
Sabemos da importância 
destas cidades para o fo-
mento do turismo, além de 
serem polos de desenvolvi-
mento econômico no Rio de 
Janeiro. Nosso governo tem 

a missão de ser um grande 
parceiro das gestões munici-
pais”, disse o governador.

Uma das principais deman-
das apresentadas a Witzel 
foram ligadas à infraestru-
tura, com destaque para o 
recapeamento do asfalto nas 
rodovias estaduais. Algumas 
cidades já assinaram ou estão 
em vias de formalizar o con-
vênio com o Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER-RJ), responsável pela 
recuperação de seis mil qui-
lômetros da malha rodoviária 
fluminense. Alguns prefeitos 
aproveitaram a oportunida-
de para solicitar que obras 
inacabadas pelas gestões an-
teriores pudessem ser finali-
zadas, o que representa uma 

forma de melhorar o acesso 
para atrair mais turistas para 
a região.

Um ponto bastante elogia-
do durante o encontro foi o 
programa de co-financiamen-
to do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
que tem realizado repasses 
mensais para aplicação de in-
vestimentos na melhoria do 
atendimento à população.

Estiveram presente os pre-
feitos de 11 cidades flumi-
nenses - Areal, Itaperuna, 
Paraíba do Sul, Porciúncula, 
São Francisco de Itabapoana, 
São José de Ubá, São Fidelis, 
São Sebastião do Alto, Sa-
pucaia, Casemiro de Breu e 
Trajano de Moraes, além do 
representante de Macaé.

A Secretaria Muni-
cipal de Assistência 
Social de Mesquita 
deu mais um passo na 
busca pelo tratamen-
to médico adequado 
à população LGBT+ 
da cidade. No último 
dia 4 de novembro, a 
Coordenadoria de Di-
versidade Sexual pro-
moveu uma roda de 
conversa específica 
para profissionais da 

rede municipal de saú-
de. A ação aconteceu 
na própria Secretaria 
Municipal de Saúde, 
em Santa Terezinha, 
e teve como principal 
objetivo sensibilizar 
os presentes sobre os 
cuidados que a equi-
pe deve ter ao atender 
a população trans do 
município.

“Sabemos que cada 
indivíduo tem a sua 

posição e sua opinião 
sobre diversos assun-
tos e isso não é dife-
rente no que diz res-
peito às questões de 
gênero e sexualidade. 
Porém, não podemos 
deixar que isso pre-
judique o acesso de 
quem quer que seja à 
saúde”, avalia Erika 
Rangel, secretária mu-
nicipal de Assistência 
Social de Mesquita.

LGBT+: Mesquita treina profissionais de Saúde governador Witzel se reúne 
com prefeitos do interior do rJ 

as amigas Joseane e  michele  atuam como copeiras no detran-rJ
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Governador Wilson Witzel durante reunião com os prefeitos fluminenses 

Novos cami-
nhos estão 
sendo traça-

dos pelas amigas Jo-
seane e Michele que, 
há três semanas, atu-
am como copeiras no 
Detran.RJ. Ambas in-
tegram o sistema pri-
sional e, por meio da 
oportunidade de um 
emprego pela Fun-
dação Santa Cabrini 
(FSC), vinculada à 
Secretaria de Traba-
lho e Renda, buscam 
novas perspectivas 
de vida através da 
expansão da política 
pública destinada aos 
apenados fluminen-
ses.

“Já estava há dois 
anos na luta para en-
contrar um emprego. 
Essas portas que nos 
foram abertas foram 
muito importantes. 
Falo não só por mim, 
mas por quem, assim 
como eu, está enfren-
tando os obstáculos 
aqui fora por conta da 
falta de oportunidade. 
Eu estou no sistema 
há cinco anos, longe 
da minha família. En-
tão, tudo que eu espe-
rava era um trabalho 
que pudesse me man-
ter. Hoje, eu já vejo as 
possibilidades acon-

túneis de lava são comuns no havaí 
  

tecendo”, disse Jose-
ane, de 51 anos, que 
integra o regime de 
prisão Albergue Do-
miciliar (pAD), que é 
o uso de tornozeleira 
para monitoramento.

“É bastante gratifi-
cante porque agora a 
gente tem uma nova 
perspectiva de vida e 
de aprendizado. Tenho 
a possibilidade de, ter-
minando a sentença, 
continuar trabalhando 
no mesmo ramo que já 
estou. Além de poder 
ajudar nossos fami-
liares com uma renda 
maior, estou me aju-
dando também. É uma 
forma de mostrar para 
a sociedade que nem 
tudo está perdido. É 
uma sensação de reco-
meço e gratidão”, des-
creveu Michele, de 36 
anos, que está no regi-
me semiaberto.

grupo dE 340 
pESSoaS 

As duas copeiras fa-
zem parte de um gru-
po de 340 pessoas que, 
recentemente, foram 
contratadas pelo De-
tran.RJ. No contrato, 
de um ano de duração, 
todos realizam servi-
ços gerais na sede e 
nos postos do órgão 
no estado. Os presos 
selecionados para esse 
tipo de atividade de 
reintegração à socie-

inserido na lei de execução penal
O pagamento dos funcio-

nários segue a Lei de Exe-
cução Penal, com recebi-
mento pelo serviço prestado 
(salário mínimo nacional) e 
auxílio para transporte e ali-
mentação. A cada três dias 
trabalhados um é abatido do 
tempo total de condenação.

A Fundação Santa Cabrini 
formalizou, além do Detran.
RJ, parcerias com outros 
órgãos públicos, nas esfe-
ras municipais, estaduais e 
federais. Ao todo, 16 insti-

tuições fazem parte do pro-
jeto de ressocialização dos 
apenados do sistema flumi-
nense.

“Essas parcerias (públicas 
e privadas) são de grande 
importância para a reinte-
gração social. Dessa forma, 
buscamos cada vez mais a 
expansão de postos de tra-
balho para esse público, vi-
sando à transformação des-
ses indivíduos e a reinserção 
deles no mundo do traba-
lho”, lembrou o presidente 

da Fundação Santa Cabrini, 
Darci Azevedo.

No fim do mês passado, o 
‘Replantando Vidas’, pro-
grama socioambiental da Ce-
dae em parceria com a Santa 
Cabrini, chegou ao número 
de mil apenados empregados 
pela companhia. Homens e 
mulheres em cumprimento 
de pena atuam em setores 
administrativos, operacio-
nais, serviços de copa, lim-
peza e conservação de pré-
dios, produção de uniformes 

e recuperação ambiental dos 
mananciais hídricos do Rio 
de Janeiro.

“É a maior empresa em 
contratação de mão de obra 
extramuro do Brasil, com 
baixo índice de reincidência, 
cerca de 75% dos participan-
tes conseguem reinserção 
na sociedade. O trabalho 
e a capacitação são pontos 
importantes no processo de 
ressocialização”, destacou o 
presidente da Cedae, Hélio 
Cabral.

dade passam por um 
processo de avaliação 
feito pela FSC, ges-
tora da mão de obra 
prisional no Rio de Ja-
neiro.

“Os funcionários 
foram recebidos de 
braços abertos e sem 
preconceitos. Todos 
os selecionados são 
merecedores e temos 

confiança de que de-
sempenham suas fun-
ções com êxito e res-
ponsabilidade. Além 
disso, o Detran.RJ vai 
economizar R$ 8 mi-

lhões por ano com a 
contratação dos tra-
balhadores da Santa 
Cabrini”, afirmou o 
presidente do órgão, 
Marcelo Bertolucci.



A Lua Cheia traz 

amplitude para resolver 

atividades profissionais 

e também destinadas ao 

imóvel. O céu colabora 

com papéis e documentos que são 

necessários para lidar com novas 

estruturas no seu trabalho e na sua 

rotina.

A Lua Cheia favorece os 

negócios e os trâmites 

comerciais. Você 

terá uma visão mais 

ampla do que pode 

esperar de resultados palpáveis. Há 

favorecimento para interagir com 

documentos e com qualquer tipo de 

assinatura de contratos. Esteja atento 

a oportunidades profissionais.

Áries

É um excelente dia 

para tratar de negócios 

com sócios, parceiros 

e com o cônjuge. O 

céu colabora com 

compromissos, principalmente para 

averiguar regras, viagens e estudos. É 

preciso se posicionar com qualidade e 

firmeza em seus propósitos.

Touro

A Lua Cheia 

colabora com 

trâmites comerciais 

para ampliar a 

produtividade e 

para obter melhorias no trabalho. 

O céu favorece investimentos, 

principalmente para lidar com 

empréstimos, financiamento e 

pagamento de dívidas.

Gêmeos

A Lua Cheia 

colabora para o 

desenvolvimento de 

projetos e de qualquer 

tipo de atividade 

em equipe. O céu colabora para o 

desenvolvimento de planos com o 

cônjuge ou planos movimentados por 

ele(a) mesmo. É um dia produtivo e 

com excelentes resultados.

Câncer

Leão

A Lua Cheia lhe traz 

crescimento para 

desenvolver todo o 

seu potencial, seja 

com cursos e contatos 

novos, responsáveis por 

ampliar o seu campo de visão sobre 

situações que se mostravam restritas. 

É momento de focar em seus talentos.

Virgem

A Lua Cheia amplia 

o seu olhar para os 

investimentos e para 

a forma como você 

lida com os recursos 

compartilhados. É um excelente 

dia para firmar acordos e negócios 

rentáveis. O céu colabora com 

investimentos para o imóvel e para a 

família.

Libra

A Lua Cheia traz 

decisões importantes 

a serem tomadas 

envolvendo o 

cônjuge, sócios e 

parceiros de trabalho. O céu colabora 

com assinaturas de contrato e 

relações que são viáveis para o seu 

desenvolvimento. A experiência pede 

de você uma postura firme, construtiva 

e agregadora.

Escorpião

A Lua Cheia traz 

amplitude ao trabalho 

e deixa em destaque 

toda a sua competência 

profissional. É um 

excelente dia para dar 

passos construtivos no sentido de 

assumir responsabilidades financeiras 

e investir para obter retorno material. 

Você se sente intuitivo e com bom 

insight para os negócios.

Sagitário

Você vai perceber os 

filhos passando por 

crescimento profissional 

ou por uma excelente 

fase de desenvolvimento. 

Você também passa por uma nova fase 

e precisa encarar as suas necessidades 

pessoais. Você se sente maduro e com 

abertura para trocar informações com 

pessoas amigas.

Capricórnio

A Lua Cheia traz 

favorecimento para 

firmar negócios com 

imóveis ou para a 

estrutura da família. 

Pode ser que você 

se sinta mais exigido, mas saiba que 

está preparado para tomar decisões 

com assertividade e consciência dos 

compromissos envolvidos.

Aquário

A Lua Cheia traz 

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

com cursos, palestras, 

reuniões e viagens. Você 

é levado a se relacionar 

de uma forma mais estruturada 

com um grupo de pessoas para 

firmar projetos mais ousados. O seu 

desenvolvimento é em equipe.

Peixes
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
hOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 3513/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, 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, hOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 112/2019 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO 
DE VEÍCuLO (ÔNIBuS), TIPO EXECuTIVO, 
PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DA 
SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DIREITOS huMANOS E hABITAÇÃO, atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MuNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS huMANOS E hA-
BITAÇÃO no processo administrativo 3513/2019, à 
empresa:
Empresa: ONÇA LOCAÇÃO E TuRISMO LTDA
CNPJ: 07.075.810/0001-56
Valor de R$ 206.100,00 (duzentos e seis mil e cem re-
ais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 8 de novembro de 2019
CREuSA PEREIRA MARTINS MOThÉ

SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, DIREITOS huMANOS E hABITAÇÃO

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2245/2019

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° 
113/2019 que objetiva a AQuISIÇÃO DE PLACAS DE 
INAuGuRAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E PLACAS 
DE hOMENAGEM NO ESTOJO, processo administrati-
vo 2245/2019, na condição de FRACASSADA. Ficando 
desde já autorizado novo procedimento licitatório.

Porto Real, 8 de novembro de 2019
Ricardo Leite Moraes

Secretário Municipal de Comunicação e Transparência

hOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1922/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acor-
do 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, ADJuDICO E hOMOLOGO, o resulta-
do da presente licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS n° 017/2019 que objetiva a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDuOS DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO GRuPO “A”, “B” e “E”, POR PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, atendendo a solicitação feita 
pela SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no 
processo administrativo 1922/2019, à empresa:
Empresa: REST AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 15.154.183/0001-77
Valor de R$ 134.423,25 (cento e trinta e quatro mil, qua-

trocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 8 de novembro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 018/2019

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 27 de Novembro 
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 018/2019 
na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA EXECuÇÃO DE DESASSOREAMEN-
TO DA LAGOA DO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS 
NO MuNICÍPIO DE PORTO REAL para atender a 
SECRETARIA MuNICIPAL DE MEIO AMBIENTE con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos 
que é parte integrante do Processo Administrativo nº 
7084/2019. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação ci-
vil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 22.479,92 (vinte e 
dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa 
e dois centavos).

Porto Real, 11 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública 003/2019

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 16 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 003/2019 
na modalidade Concorrência Pública, tipo menor preço, 
objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA LOCAÇÃO DE 
CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SISTEMA 
DE VIOMONITORAMENTO EM NuVEM, SISTEMA 
INTEGRADO DE VIDEOMONITORAMENTO, MANu-
TENÇÃO E SuPORTE DA SOLuÇÃO OFERTADA E 
INSTALAÇÃO para atender a SECRETARIA MuNICI-
PAL DE ORDEM PÚBLICA conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº 5860/2019. O Edital po-
derá ser retirado no portal oficial do município no en-
dereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para 
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e 
Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) res-
ma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO AD-
MITIDO: 1.232.090,52 (hum milhão, duzentos e trinta 

e dois mil, noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Porto Real, 11 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE ADIAMENTO/ ERRATA
REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública N° 002/2019
Processo 3249/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de modernização e melhoramento 
do sistema de iluminação pública do município de Porto 
Real/RJ (incluindo o fornecimento e instalação de lumi-
nárias de led e correlatos e extensão de rede de ilumi-
nação pública para atender a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.
A Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Con-
tratos, comunica que tendo em vista a necessidade de 
adequação do respectivo edital, fica adiada para às 10 
horas do dia 13 de dezembro de 2019 a Concorrência 
Pública acima citada.
O Edital e respectiva errata poderão ser retirados no 
portal oficial do município no endereço eletrônico ht-
tps://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na 
Secretaria de Licitações Compras e Contratos os inte-
ressados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) 
de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de 
identificação civil. 
Para maiores informações na Secretaria Municipal de 
Licitações, Compras e Contratos na Rua hilário Ettore, 
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às 
17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 11 de novembro de 2019.
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

EXTRATO DE EXECuÇÃO DE AuTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Sidiclei Ruas Cardoso 
03 - OBJETO: Aquisição de equipamentos de academia 
ao ar livre para implantação em praças públicas
05 - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 01-12.01.00-27-
812-0013-1.006-4.4.90.52.00-1.510.0000-1471/2019 
Ficha 225
               01-12.01.00-27-812-0013-
1.006-4.4.90.52.00-1.001.0000-1472/2019 Ficha 226
               01-12.01.00-27-812-0013-
1.006-4.4.90.52.00-1.001.0000-1473/2019 Ficha 226
06 - NOTAS DE EMPENhO: 1471/2019; 1472/2019 e 
1473/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 18.709,50 (dezoito mil, sete-
centos e nove reais e cinquenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2137/2019
09 – AuTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 177/2019
10 - DATA DA EMISSÃO: 06 de novembro de 2019.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

TERMO DE RATiFiCAÇÃO DE DiSpEnSA

Itaguaí, 07 de novembro de 2019.

P.A. Nº 402/19

  Tendo em vista os pareceres emitidos pela 
Procuradoria Jurídica e pela Controladoria Geral, RATiFiCO a 

despesa no valor R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em favor da 
empresa CHAMA GAuCHA ExTinTORES LTDA, CNPJ/MF 
sob o nº 31.669.377/0001-61, por intermédio de dispensa de 
licitação, com espeque na Lei Federal nº 8.666/1993, em seu 
art. 24, inciso II com valor atualizado pelo Decreto Federal nº 
9.412/2018, referente à contratação de empresa especializada 
em recarga de Extintores de Incêndio com fornecimento de 
matéria e reposição de peças, para atender as necessidades 

da Câmara Municipal de Itaguaí, conforme solicitação feita 
pelo Coordenador Geral da Câmara Municipal de Itaguaí.

Autorizo desde já sua publicação.

  
Rubem Vieira de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí

Ajude-nos 
a manter 
a cidade 
limpa.

 Não jogue 
lixo nas 

ruas!
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientesingredientes

pão de Queijo da ana 
Maria Braga

pão de Queijo da ana 
Maria Braga

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

Modo de preparoModo de preparo

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

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

ingredientesingredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

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

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

coloque uma panela 
com água para ferver. 
quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

coloque uma panela 
com água para ferver. 
quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

11 DE NOVEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
12/11/2019 – CÓD-PMBR 210.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4888/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, REINALDO LOPES GALVÃO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conser-
vação. 

PORTARIA Nº4886/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RENATA DE OLIVEIRA LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Articulação 
e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção.

PORTARIA Nº5025/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIAS Nº 4874/SEMAD/2019 
DE 07/11/2019, publicada em 08/11/2019.

PORTARIA Nº5026/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar a contar de 08 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CARLA VIVIANE PINhO AGuIAR, 
do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5027/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANTONIA DOS SANTOS PORTE-
LA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária 
Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5028/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIAS Nº 4963, 4964 e 4943/
SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicada em 09/11/2019.

PORTARIA Nº5029/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, ITAMAR DE BRITO MATOS, do cargo em comis-
são de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secreta-
ria Municipal de Defesa Civil e Ordem urbana.

PORTARIA Nº5030/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir: CRISTINA SANTOS DA SILVA, da PORTARIA 
Nº 4938/SEMAD/2019, DE 08/11/2019, publicada no 
Jornal hora h em 09/11/2019.

PORTARIA Nº5031/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ADAMOR JOSÉ BRANQuINI, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

PORTARIA Nº5032/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, WALDELENE DE ANDRADE VALENTE, do 
cargo em comissão de Encarregado, símbolo FG-3, da 
Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5033/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, JOÃO VICENTE RODRIGuES FREIRE, para 
exercer o cargo em comissão de Encarregado, símbolo 
FG-3, na Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5034/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JOSE CARLOS DE SOuZA RODRIGuES, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5035/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
hILDOM DESIDERIO OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5036/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARILENE CLEMENTINO DOS SANTOS, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5037/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JANAINA ALVES DE MELO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5038/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
INGRED FERREIRA MACENA, do cargo em comissão 
de Chefe do Setor de Teatro, símbolo CC-7, da Secre-
taria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5039/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ShEILA RODRIGuES DE MELLO, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe do Setor de Teatro, símbolo CC-
7, na Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5040/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JOÃO DE SOuZA LIMA FILhO, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5041/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FABIANO DOS SANTOS ANuNCIAÇÃO, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbo-
lo CC-11, na Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº5042/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RITA GONÇALVES DE ABREu ANDRADE, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, 
da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5043/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JOÃO BATISTA DE PAuLA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5044/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
WELLISON JuSTINO DOS SANTOS, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5045/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SALVADOR TAVARES LOuRENÇO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5046/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CARLOS CESAR GIRÃO, do car-
go em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5047/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 12 de novembro de 2019, 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 Serviços I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.
KARINA MuNIZ DOS SANTOS RODRIGuES
MAIARA GREYCE DA SILVA CRISOSTOMO

PORTARIA Nº5048/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JACQuELINE LOPES VIEIRA MA-
RINS, do cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5049/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALINE BEThANIA DA SILVA Du-
TRA, do cargo em comissão de Assessor de Serviços I, 
símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5050/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALINE BEThANIA DA SILVA Du-
TRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº5051/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANDERSON DOS SANTOS SA-
LES, do cargo em comissão de ChEFE DA DIVISÃO 
DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, símbolo 
CC-5, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5052/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 12 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ANDERSON DOS SANTOS SALES, 
para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E CONTROLE 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, símbolo CC-3, na Secre-
tária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5053/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, EDNEIDE SILVA DE OLIVEIRA, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5054/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 12 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, EDNEIDE SILVA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de ChEFE DE DIVISÃO 
DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, símbolo CC-5, na Se-
cretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5055/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALCIRLEA REGINA CORTES DA 
SILVA GOMES, do cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, da Secretária Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº5056/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALCIRLEA REGINA CORTES DA 
SILVA GOMES, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5057/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 12 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RENATO PEREIRA BRuM, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5058/SEMAD/2019 DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 12 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
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ingredientes

Modo de preparo

coSTeLiNHa 
aSSada coM
 MaNdioca

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

eSTrogoNoFe 
de carNe

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

Orgânica Municipal, CLAuDIA GRAZIELE GOMES DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária Munici-
pal de Saúde.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº4884/SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ:  MMONIQuE FERREIRA PONTES DA PENhA;
LEIA-SE: MONIQuE FERREIRA PONTES DA PENhA.

NA PORTARIA Nº4938/SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ:  CRSTINA SANTOS DA SILVA;
LEIA-SE: CRISTINA SANTOS DA SILVA.

NA PORTARIA Nº4988/SEMAD/2019 DE 08/11/2019, publicado em 09/11/2019.
ONDE SE LÊ:  GILBERTO BATISTA;
LEIA-SE: GILBERT BATISTA.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

COMuNICADO

Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, co-
munico ao Sr. ALCIDES DE MOuRA ROLIM  FILhO, que encontram-se a sua dis-
posição na Controladoria Geral, informações referentes ao processo TCE - RJ   nº 
213.457/2014 E 213.457-7/2014.

Belford Roxo, 11 de novembro de 2019.
          RAQuEL DE CARVALhO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE - SEMuS

PORTARIA N.º 049/SEMuS/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
Designar a contar de 06 de novembro de 2019, os servidores abaixo relacionados 
para atuarem na fiscalização dos Contratos de locação de imóveis, que servem ao 
objetivo desta Secretaria, sendo responsáveis pela EMISSÃO DA DECLARAÇÃO 
DE OCuPAÇÃO DO IMÓVEL: 
• PATRICIA DE MENDONÇA CORTES – MATRÍCULA Nº 82/75655 
• JOCILENE DE OLIVEIRA LOPES - MATRÍCULA Nº 82/41926. 
Os servidores acima mencionados ficam responsáveis, também, pela análise dos 
processos de pagamento que necessitam de prosseguimento, estando autorizados 
a assinar as Declarações de Ocupação do Imóvel, pendentes de assinaturas de 
meses anteriores, após certificação de que o referido imóvel foi realmente ocupado 
para funcionamento das unidades de saúde. 3. A presente Portaria revoga as Porta-
rias anteriores, que tratam da fiscalização da locação de imóveis de uso da SEMUS. 

PORTARIA N.º 050/SEMuS/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 
Designar a contar de 06 de novembro de 2019, os servidores abaixo relacionados 
para atuarem na fiscalização da execução do Contrato nº 002/SEMUS/2019, oriundo 
do Processo Administrativo nº 49/174/2017. 
• PATRICIA DE MENDONÇA CORTES – MATRÍCULA Nº 82/75655 
• JOCILENE DE OLIVEIRA LOPES – MATRÍCULA Nº 82/41926. 
A presente Portaria revoga as Portarias anteriores, que tratam da fiscalização do 
referido Contrato. 

PORTARIA N.º 051/SEMuS/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 
Designar a contar de 06 de novembro de 2019, os servidores abaixo relacionados 
para atuarem na fiscalização da execução do Contrato nº 004/SEMUS/2019, oriundo 
do Processo Administrativo nº 08/0719/2018. 
• PATRICIA DE MENDONÇA CORTES – MATRÍCULA Nº 82/75655
 • JOCILENE DE OLIVEIRA LOPES – MATRÍCULA Nº 82/41926.
 A presente Portaria revoga as Portarias anteriores, que tratam da fiscalização do 
referido Contrato.

PORTARIA N.º 052/SEMuS/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 
Designar a contar de 06 de novembro de 2019, os servidores abaixo relacionados 
para atuarem na fiscalização da execução do Contrato nº 08/014/2018, oriundo do 
Processo Administrativo nº 07/0231/2018.
 • PATRICIA DE MENDONÇA CORTES – MATRÍCULA Nº 82/75655
 • JOCILENE DE OLIVEIRA LOPES – MATRÍCULA Nº 82/41926. 
A presente Portaria revoga as Portarias anteriores, que tratam da fiscalização do 
referido Contrato. 

PORTARIA N.º 053/SEMuS/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
Designar a contar de 01 de novembro de 2019, os servidores abaixo relacionados 
para atuarem na fiscalização da execução do Contrato nº 001/SEMUSP/2019, oriun-
do da Dispensa de Licitação nº 001/2019, processo administrativo nº 25/0004/2019, 
que tem como objeto a contratação de empresa para coleta, tratamento e destinação 
final de resíduos dos serviços de saúde (RSS) do município de Belford Roxo.
 • PATRICIA DE MENDONÇA CORTES – MATRÍCULA Nº 82/75655 
• JOCILENE DE OLIVEIRA LOPES – MATRÍCULA Nº 82/41926. 
A presente Portaria revoga as Portarias anteriores, que tratam da fiscalização do 
referido Contrato.

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MuNICIPAL DE SEGuRANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE uRBANA

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 02.000235/2019.

CONTRATO: 002/SEMOSP/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: POSTO DE GASOLINA SÃO SEBASTIÃO DE BELFORD ROXO 
LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
DE COMBuSTÍVEL (GASOLINA COMuM E DIESEL S-10) PARA ABASTECIMEN-
TO DA FROTA DE VEÍCuLOS E EQuIPAMENTOS DA CONTRATANTE, DuRANTE 
O EXERCÍCIO DE 2019 E 2020.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.279.100,00 (dois milhões, duzentos e setenta e nove 
mil e cem reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses e começará a 
fluir a partir da assinatura do contrato.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.06.181.032.2047.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados, 17-FNAS, 16 – SuS.
NOTA DE EMPENhO: 306, 160, 1453 e 1455/2019.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 25 de outubro de 2019.

JOÃO SANT’ANNA JÚNIOR
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SEGuRANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE uRBANA

PORTARIA Nº 014/ SEMOSP/2019 DE 11 de NOVEMBRO DE 2019
Designar a contar de 01 de novembro de 2019 os servidores, EDuARDO NASCI-
MENTO DA SILVA, Matrícula nº 11/20.255 e hOSANA MARINhO DA SILVA Matrí-
cula nº 60/73.902, para atuarem na fiscalização referente à Locação de Automóveis 
sem Condutor, conforme contrato nº 001/SEMOSP/2019 celebrado entre a Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade urbana e a empresa Global Rent a Car Ltda, de acordo com o 
processo administrativo nº 49/00016/2019.

JOÃO SANT’ANNA JÚNIOR
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SEGuRANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE uRBANA

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECuRSOS 
E CONVÊNIOS-SEMOCAP.

PORTARIA Nº 037/SEMOCAP/2019 DE 11 de NOVEMBRO DE 2019
Substitui membro e dá nova redação à Portaria nº 038/SEMCAP/2018 de 05/11/2018, 
que passa a vigorar nos seguintes termos: 
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Roberto Lucas Santa-
na Juvêncio matrícula 60/70.713, Felipe Gonçalves Pedro matrícula n° 60/70.519 , 
Tiago Pereira Taboza matrícula nº 60/68.881  em substituição, Eduardo de Souza 
matrícula nº 11/53.190, Quissila Corrêa Meireles matrícula 60/068.881, sob a pre-
sidência do primeiro, para fiscalizarem  as atividades de Obra de Construção do 
Campo do Colonial, no bairro Vale do Ipê, Lote XV- neste município de Belford Roxo, 
bem como o contido nos autos do processo administrativo n.º 52/051/2018, contrato 
n.º 52/00049/2018 produzindo seus efeitos a contar da publicação desta portaria.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

CONVOCAÇÃO                                
Processo: N° 52/0051/2018  
Contrato: N° 52/00049/2018
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: Cone Sul Construções, Comércio e Serviços Ltda -ME.
Fica convocada a empresa Cone Sul Construções, Comércio e Serviços Ltda-ME, 
a comparecer na Secretaria Municipal de Obras, com sede na Rua Manicoré 125 – 
Gabinete do Secretário- São Bernardo-Belford Roxo-RJ, CEP:26.167-000 em um 
prazo máximo de 48h a contar da publicação desta a fim de retirar a Ordem de Início 
dos Serviços.   

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

ERRATAS:
NOS EDITAIS DE ChAMADAS PÚBLICAS Nº 002/SEMASC/2019 E Nº 003/SE-
MASC/2019, Publicados em 09/11/2019.

No anexo IX, tópico XV, item 2.6, do EDITAL Nº 002/SEMASC/2019, e no anexo IX, 
tópico XVI, item 2.6, do EDITAL Nº 003/SEMASC/2019: 

Onde se lê:  

Data Fase

20 de março de 2019 Entrega da Cotação – Planilhas do ANEXO 
1

22 de março de 2019 Instituição Classificada será comunicada 
para a entrega da documentação

25 de março de 2019 Entrega da documentação – será analisada 
na hora

27 de março de 2019 Entrega do Plano de Trabalho

29 de março de 2019 Resultado da Análise do Plano de Trabalho

Leia-se:

Lançamento do edital 09/11/2019

Entrega de cópia impressa da documentação da proponente 09/12/2019

Divulgação dos resultados finais 14/12/2019

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matricula: 82/41842
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jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Foi concluída no úl-
timo sábado a pri-
meira semana de 

trabalho do elenco rubro 
visando a estreia no Cam-
peonato Estadual, dia 21 
de dezembro, contra o 
Macaé. Esse início de con-
vívio é importantíssimo 
para ditar vários aspectos 
da preparação da equipe 
para o enorme desafio que 

se aproxima.
“Esse período é mui-

to importante, pois nele 
apresentamos conceitos 
táticos, modelos de jogo 
e algumas situações que 
precisam sempre ser fo-
cadas e assimiladas. Essa 
primeira semana foi espe-
cial pra gente se conhecer, 
para que eles entendam o 
que eu penso e para que eu 
conhecesse melhor cada 
um”, explicou Ney Barre-
to, que faz questão de en-

fatizar a alegria na rotina 
de todo o grupo.

“A nossa (alegria) é a 
melhor possível. Estamos 
animados, motivados, com 
o astral lá em cima mes-
mo com o calor. Ficamos 
muito alegres de retornar e 
fazermos aquilo que gos-
tamos. Sabemos da missão 
e da importância do nosso 
desafio para o clube e para 
nossas carreiras”.

A comissão técnica tem 
novidades: além da che-

gada de Jefter Percy (auxi-
liar técnico), também são 
novidades o fisiologista 
Renato Tavares Fonseca e 
o analista de desempenho 
Rennato Bennata, todos 
trazendo inovações para 
as atividades, algumas de-
las tecnológicas.

“Temos profissionais 
novos agregando valor ao 
trabalho para que a gen-
te possa atingir nossos 
objetivos. É a preocupa-
ção de ter cuidado com 

os detalhes. Isso é muito 
importante e pode ganhar 
jogos”.

Sobre o elenco, que ain-
da não está completo, Ney 
enfatizou a necessidade de 
experiência para uma com-
petição de tiro curto, que 
admite erro quase zero.

“A gente já tinha joga-
dores experientes. Alguns 
permaneceram e trouxe-
mos outros experientes, 
talvez mais jovens, mas 
com rodagem em clubes 

relevantes na Séries A, B C 
nacionais. Isso é um ganho 
grande, principalmente 
porque quem está aqui 
precisa absorver a pres-
são de uma competição 
de tiro curto. A confiança 
e o equilíbrio psicológi-
co também são muito 
importante. Não adianta 
apenas estar bem física, 
tática e tecnicamente e 
sentir o peso da confian-
ça”, completou o coman-
dante rubro.

estadual 2020
MÁRCIO MENEZES / AFC

barreto: “conceitos táti-
cos, modelos de jogo e al-
gumas situações foram as-
similadas”

Após a primeira semana de treinos, Ney Barreto destaca a união de todos
Técnico do Mecão mostra alegria


