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Sergio Salles Oigers, fundador e 
vocalista da Banda Gambiarra Pro-
fana, disse no Facebook: “Há exa-
tos 20 anos eu vi, sorri e falei com o 
Fabiano Soares da Silva (colega de 
banda). Desde então por muitas ve-
zes tenho tido um parceiro para zi-
nes, livros, poemas, músicas, e um 
ombro para chorar de tristeza ou 
alegria”. Aquele Abraço, Sérgio!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

vereador compra mansão e
 Boca maldita descobre

Aquele ex-presidente de Câmara de Vereadores 
na Baixada ficou uma arara quando vazou na Boca 
Maldita da cidade, que ele, mesmo com o salário 
não compatível, comprara mansão numa região do 
metro quadrado caríssimo. “Dizem que o homem 
tremeu igual vara verde e começou a espumar pela 
boca”, conta o presidente da confraria, Nandinho 
Boquinha de Veludo, que também dirige o Bloco 
dos Cornos e Cornas, nascido no Pombal Chifre de 
Ouro.

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

X-9 do vereador infiltrado
“Um dos puxa-sacos do cara de pau foi infiltrado 

por ele na Boca para tentar descobrir como os in-
vestigadores da fofoca descobriram o investimento 
altíssimo, feito no sapatinho. Claro, que ninguém 
deu mole e o X-9 se deu mal”, relata Boquinha de 
Veludo.
****************************************

eleitor não quer saber do falso coitado
Adepto do coitadismo, o político vivia choran-

do dificuldades e causando pena nos eleitores, que 
hoje não querem vê-lo nem pintado. Ele segue agar-
rado nas tetas do poder e até pulou de galho, para 
disfarçar a vergonha que seus chefes aprontaram. 
“Falaram pra gente que o ‘esperto’ experimentou 
um chifrinho de leve durante o mandato e de gente 
bem chegada”, finaliza Nandinho, rindo alto.

 PAwEllOj / DiVulGAçãO

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Diz um trecho 
da canção 
“Samba da 

Minha Terra”, de Do-
rival Caymmi, inter-
pretada por joão Gil-
berto & outros: “quem 
não gosta de samba 
bom sujeito não é. Ou 
é ruim da cabeça, ou 
doente do pé”. Fazen-
do valer essa máxi-
ma, o grupo Flanela 
Carioca festeja, nes-
te sábado 7, a partir 
das 20h, seu primeiro 
aniversário com uma 
roda de samba para 
ninguém botar defei-
to. Direto do Beco 
do Rato, na lapa, os 
cantores Mosquito e 
inácio Rios coman-
darão a abertura do 

projeto ensaios de ve-
rão com a apresenta-
ção da roda de samba 
“Encontro Casuais”. 
A entrada será franca 
e a classificação é li-
vre. 

Os dois artistas fa-
zem parte da comis-
são de frente da nova 
geração do samba 
carioca. inácio Rios 
é filho de sambista 
consagrado, o Zé Ka-
timba, e desde crian-
ça respira música. 
Pedro Assad Medei-
ros, mais conhecido 
por Mosquito, cria da 
ilha do Governador, 
Zona Norte do Rio, 
iniciou aos 17 anos 
no samba, mas já é 
respeitado no meio. 
Ambos têm CDs gra-
vados e já cantaram 
com todas as figuras 

expoentes do samba 
nacional. Há três anos 
realizam um projeto 
no Beco do Rato, casa 
de samba na lapa, 
no centro da cidade, 
onde muitos novos e 
velhos talentos des-
te gênero musical se 
apresentam. “Encon-
tros Casuais” acontece 
quinzenalmente e sem-
pre conta com a parti-
cipação de sambistas 
parceiros.

Para os artistas, o 
gênero está voltando 
a crescer e se fortale-
cer no país. “O sam-
ba é resistência desde 
sempre. As pessoas 
estão enxergando uma 
nova geração do sam-
ba dando continuação 
ao que era feito desde 
lá atrás”, destaca Mos-
quito. “Temos coisas 

a mostrar. Crescemos 
aprendendo com o que 
ouvimos e idolatra-
mos”, completa inácio 
Rios.

Paulo Orozimbo, 
responsável pelo Gru-
po Flanela Carioca, 
diz que foi do Beco 
do Rato, que surgiu 
a ideia de festejar o 
primeiro ano de ani-
versário com o melhor 
do samba de raiz. “Co-
nheci a roda de samba 
e jamais tinha visto 
algo parecido. Eles to-
cam o samba autêntico, 
que mexe com a gente 
e representa a cultura 
do nosso povo. Não há 
como festejar de me-
lhor forma”, afirma.

O Flanela Carioca 
fica na Rua Aída, Vila 
do Tinguá, em Quei-
mados.

DiVulGAçãO

musa do carnaval
 homenageia o mengão

Como todo Rubro-Negro 
que guardará o ano de 2019 na 
memória, a Musa Dammy Ale-
xandrino resolveu eternizar o 
momento com um ensaio foto-
gráfico. A beldade foi clicada 
pelas lentes do fotógrafo Pa-
welloj, num álbum que servirá 
como lembrança dos troféus da 
libertadores da América e do 
Campeonato Brasileiro. “Sou 
completamente apaixonada 
pelo meu Flamengo. já fui 
musa do Rubro-Negro e como 
todo torcedor, fiquei eufórica 
com a conquista da libertado-
res da América. Então, resolvi 
marcar este momento mági-
co em um ensaio dedicado ao 

time do meu coração”, reve-
lou Dammy.

Fanática pelo time e com 
o armário preto e vermelho, 
quatro looks foram usados 
pela beldade no ensaio, que 
valorizou as curvas mos-
trando o corpo já pronto 
para o carnaval onde 
Dammy é musa do 
Acadêmicos de San-
ta Cruz, na Marquês 
de Sapucaí. As no-
vidades dela po-
dem ser confe-
ridas nas suas 
redes sociais 
@alexandrino-
dammy.

Neste 5 de dezembro, 
o Teatro Rival tem co-
memoração histórica! 
O grupo A Cor do Som, 
que sacudiu a galera nos 
anos 1970/80 com inú-
meros sucessos, comple-
tou 40 anos de carreira 
e, para celebrar a marca, 
apresenta o CD “A Cor 
do Som – 40 anos”, que 
chega agora ao mercado 
no formato CD físico. O 
grupo – que mantém a 
formação original com 
Armandinho (guitarra e 

voz), Dadi (baixo e voz), 
Mú Carvalho (teclados e 
voz), Gustavo Schroeter 
(bateria) e Ary Dias (per-
cussão) – vai contar, no 
show, com participações 
dos músicos, luiz lopes 
(guitarra e vocal) e Pedro 
Dias (baixo e vocal), da 
banda Filhos da judith. 
O Teatro Rival Petrobras 
fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 - Centro/Cinelândia 
- Rio de janeiro. informa-
ções: (21) 2240-9796.

(Foto: Drika Santos)

“a cor do som 40 anos” 
no teatro rival

do Beco do rato, na lapa, para Queimados 
flanela CarioCa faz 1 ano 

Inácio Rios e Mosquito mostrarão tradicional roda de samba na Baixada 
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Belford roxo encerra a nona 
edição dos jogos da amizade
As atividades foram realizadas no Ciep Municipalizado Constantino Reis, no bairro São Bernardo. 
Um total de 350 alunos de 23 escolas da rede muncipal participaram de diversas competições 

competição

Todos alunos que participaram dos Jogos da Amizade receberam medalhas, como Midian Gomes e 
Cauã da Silva, que exibem orgulhosos o prêmio 

secretaria de comunicação 
social de Belford roxo

guardas mirins de Belford roxo 
fazem passeio de fim de ano 
O último grupo de 50 alunos 

da Guarda Mirim de Belford 
Roxo participou de um passeio 
a pontos turísticos da cidade de 
Rio de janeiro. Ao todo, 225 
guardas mirins visitaram os 
museus do Amanhã, da Mari-
nha e o Boulevard Olímpico.

Os guardas mirins são estu-
dantes da rede pública muni-
cipal que, desde agosto deste 
ano, estão recebendo novos co-
nhecimentos que visam prepa-
rá-los para a vida em sociedade 
e o mercado de trabalho. Eles 
possuem entre 14 a 17 anos de 
idade. No curso, eles recebem 
ensinamentos nas áreas de hie-
rarquia e disciplina, informáti-
ca, inglês, rotina administrati-
va, entre outras disciplinas.

O curso é organizado pela 
Guarda Civil Municipal e tem 
a duração de um ano. “Faze-

DiVulGAçãO/PMBR

eleito mister Brasil teen, iguaçuano 
concorre ao mister universo no peru

Orgulho da cidade da 
Baixada, o iguaçuano 
Alberi Felipe, de 17 
anos, venceu o concur-
so Mister Brasil uni-
ficado Teen no sábado 
passado, na Associação 
Médica de Minas Ge-
rais, em Belo Horizonte 
(MG). Morador do bair-
ro Caioaba e estudante 
do segundo ano do ensi-
no médio, Alberi agora 
vai representar o Brasil 
no Mister universo. 

“Coloco-me à disposi-
ção das autoridades do 
meu município, do meu 
estado e do meu país 
para mostrar as belezas 
naturais, arquitetôni-
cas e culturais do nosso 
Brasil, incluindo o todo. 
Me sinto preparado para 
tal tarefa.”, disse. 

A cerimônia de pre-
miação foi realizada no 
Teatro da Cidade, na 
Associação Médica de 
Minas Gerais, em Belo 
Horizonte 

UMA dAS
 MAIoReS 

RevelAçõeS 
Alberi foi conside-

rado uma das maiores 
revelações e destaques 
do concurso, pois foi 

aclamado pela Mudart 
Produções, coordena-
dora oficial do concurso 
no Rio de janeiro. Com 
apenas 15 dias antes do 
evento, e, com pouco 
tempo hábil para o trei-
namento, o jovem foi o 
vencedor da disputa com 
outros competidores que 
vinham treinando há 
cerca de quatro meses.

O jovem também ga-
nhou a faixa de melhor 
projeto social a nível 
nacional, através do 
trabalho voluntário fi-
lantrópico que realiza 

oferecendo ‘um dia da 
beleza’ em abrigos de 
idosos, com manicu-
re, cortes de cabelos e 
barbas, doação de ma-
terial de higiene pesso-
al e o mais importante, 
distribuindo carinho e 
amor.

Com a conquista do 
título nacional, Alberi 
Felipe se classificou 
para ser o representan-
te do Brasil no Mister 
Universo Unificado 
Teen, que será realiza-
do em 2020, na cidade 
de Arequipa, no Peru.

  Alberi Felipe venceu o concurso no sábado pas-
sado em MG

- DiVulGAçãO/PMBR

A Secretaria de 
Educação de Bel-
ford Roxo encer-

rou, no Ciep Municipa-
lizado Constantino Reis, 
bairro São Bernardo, as 
atividades dos jogos da 
Amizade. A nona edição 
contou com 23 escolas 
municipais, sendo 350 
alunos que participa-
ram de competições de 
futsal, handball, piques, 
queimada, atletismo, en-
tre outros. As modalida-
des estão de acordo com 
a Proposta Curricular, 
como: jogos pré-despor-
tivos e jogos cooperati-
vos. Todos os estudantes 
receberam medalhas de 
participação.

Foram seis etapas des-
de o dia 11 até o dia 22 
de novembro com o ob-
jetivo de educar e socia-
lizar através do esporte, 
valorizar a prática da 
Educação Física escolar 
e promover a integração 
e inserção social entre os 
alunos. “Apesar da com-
petitividade, procuramos 
trabalhar o respeito, afi-
nal, meu adversário não 
é meu inimigo. E com 
isso fizemos jogos con-

tra de escolas e também 
mistos”, explicou o che-
fe da Divisão de Projetos 
Especiais, Vicente André 
Araújo.

dISCIplInA
 FAvoRITA 

Para o secretário muni-
cipal de Educação, Denis 
Macedo, os jogos é um 
momento prazeroso, já 
que Educação Física é 
a matéria favorita de al-
guns alunos. “Sabemos 
que Belford Roxo é um 
celeiro de talentos, por 
isso o interesse em inves-
tir no esporte através de 
projetos como esse e ter 
retorno dos estudantes. 
Pensando nisso, ano que 
vem todas as escolas irão 
receber material esporti-
vo novinho, como bola, 
rede e até quimonos”, 
anunciou Denis.  

Os amigos Midian Go-
mes, 12 anos e Cauã da 
Silva, 11, são alunos da 
Escola Municipal Pas-
tor Rubens de Castro. A 
menina já participou dos 
jogos outras vezes, en-
quanto para Cauã foi a 
primeira vez. “joguei vô-
lei, queimado, futevôlei e 
outras coisas. Gosto mui-
to de jogar, mas a ami-
zade é acima de tudo”, 

mos com esses jovens um tra-
balho de conscientização social 
e pedagógico, preparando-os 
para a vida adulta e profissio-
nal”, resumiu o inspetor Thia-
go Silva, responsável pelo pro-
jeto da Guarda Mirim.    

Os passeios de fim de ano 
da Guarda Mirim começaram 

em outubro deste ano. A turma 
foi dividida em grupos para 
que todos os alunos pudessem 
aproveitar ao máximo o dia 
de lazer na cidade do Rio de 
janeiro. Na última sexta-feira 
(29/11), os guardas mirins en-
cerraram o primeiro ciclo de 
estudo. 

 Alunos conheceram um pouco mais da história 
da Marinha do Brasil

iNss cancela 24.640 benefícios indevidos no rj 
O iNSS cancelou 261,3 mil 

benefícios em todo o país. Des-
se total, 24.640 no Rio de janei-
ro. Este é o primeiro resultado 
de um levantamento feito pelo 
instituto há quatro meses. O nú-
mero se refere ao cruzamento 
da base de dados do iNSS com 
a folha de pagamento de benefí-
cios de sete estados brasileiros, 

incluindo o Rio de janeiro.
Foram encontradas tantas ir-

regularidades, que a ação será 
estendida a outros estados. De 
acordo com o órgão, isso pos-
sibilitou uma economia de R$ 
336 milhões – a expectativa é 
que, dentro de um ano, esse 
valor chegue a R$ 4 bilhões.

As maiores fraudes ocor-

rem no pagamento do Bene-
fício de Prestação Continu-
ada (BPC), pago a idosos e 
portadores de deficiência que 
comprovam baixa renda. O 
levantamento do iNSS apon-
ta que servidores públicos 
municipais e estaduais rece-
biam o BPC, o que contraria 
as regras do programa.
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inovação

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Programa tem o objetivo de fomentar a cultura de empreendedorismo para transformar
o Rio de Janeiro em um polo de referência internacional em tecnologia digital.

startuprio lança edital de r$ 6 milhões 

Afastado de suas funções no Minis-
tério Público do Rio (MPRj) há mais de 
um ano, o ex-procurador-geral de justiça 
Claudio lopes já recebeu mais de meio 
milhão de reais em salários e indenizações 
mesmo sem trabalhar.

O Ministério Público do Rio (MPRj) in-
formou ontem que vai analisar as informa-
ções de funcionários da Assembleia legisla-
tiva do Rio (Alerj) que recebem os maiores 
salários da Casa mas raramentecomparecem 
ao local.

A Assembleia legislativa do Estado do Rj aprovou em 
segunda discussão, um projeto de lei da deputada luci-
nha (PSDB), que proíbe a fixação de cartazes eximindo 
de responsabilidade os proprietários de estacionamentos 
privados ou terceirizados por danos, furtos e roubos. Pelo 
texto, estabelecimentos comerciais como shopping e su-
permercados não poderão exibir informativos como “Não 
nos responsabilizamos por danos materiais e/ou objetos 
deixados no interior do veículo”. 

estacionamentos não podem se
 eximir de roubos e furtos 

plano em meriti i
A Secretaria Munici-

pal de Ordem Pública da 
Prefeitura de São joão de 
Meriti realiza hoje, às 14h, 
o lançamento do Plano de 
Contingências 2019/ 2020. 
A audiência pública será no 
auditório do Centro Cultu-
ral Meritiense, no jardim 
Meriti. 

anticrime
O Plenário da Câmara 

dos Deputados já começou 
a analisar o requerimento 
de urgência para o projeto 
de lei do pacote anticrime 
(Pl 10372/18), cujo tex-
to foi reformulado por um 
grupo de trabalho e relata-
do pelo deputado Capitão 
Augusto (Pl-SP).

Execrada da lide-
rança do Governo na 
Câmara, a deputada 
federal joice Hassel-
mann (PSl-SP) deta-
lhou ontem à Comissão 
Parlamentar Mista de 
inquérito da Fake News 

(CPMi da Fake News), 
como seria a atuação do 
grupo que ficou conhe-
cido como “gabinete do 
ódio”, que funcionaria 
no Palácio do Planalto.

Para Hasselmann, 
uma rede de assessores, 

comandada pelo vere-
ador Carlos Bolsonaro 
(PSC-Rj) e pelo depu-
tado Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP), filhos do 
presidente jair Bolso-
naro, seria encarregada 
de promover ataques 

virtuais nas redes so-
ciais contra desafetos 
da família e adversários 
do governo.”Carlos e 
Eduardo são os cabe-
ças, os mentores”, de-
clarou aos integrantes 
da CPMi.

a vingança de joice hasselmann

DiVulGAçãO/luiS HENRiQuE ViCENT

DiReto ao ponto

tufão ao mata 
menos 11 pessoas 

FIlIpInAS - 
Pelo menos 11 
pessoas morreram 
nas Filipinas de-
vido à passagem 
do tufão Kam-
muri. Outras 500 
pessoas estão em 
centros de acolhi-
mento, segundo 
um novo balanço 
divulgado hoje 
pelas autoridades 
locais.

Cinco vítimas 
mortais foram en-

MUNDO

contradas na região 
de Bicol (leste do 
país) , outras cinco 
em Mimaropa (oes-
te) e uma na cidade 
de Ormoc (centro). 
Os dados são do 
Centro Nacional de 
Gestão de Desastres.

O tufão atingiu na 
noite de segunda-
-feira o sudeste de 
luzon, a maior ilha 
do arquipélago, e na 
terça-feira, o sul da 
capital filipina.

câmara de japeri não vota 
suplementação de verba

Esperada para a sessão 
da última terça-feira, a vota-
ção de um pedido de suple-
mentação orçamentária no 
total de R$ 6 milhões para 
a Secretaria de Saúde não 
aconteceu, mas o secretário 
Rafael Alves de Freitas foi 
duramente criticado. Ele já 
tinha ouvido poucas e boas 
de um grupo de vereadores 

numa reunião que ocorreu 
no gabinete do prefeito Ce-
sar Melo, na qual o clima 
esquentou e o caldo só não 
teria entornado por causa 
da “turma-do-deixa-disso”. 
Para alguns vereadores que 
defendem a exoneração de 
Rafael, “o problema da saú-
de de japeri é de gestão e 
não de falta de dinheiro”.

chuvas à vista ii
O objetivo é apresen-

tar o plano à população, 
antes do período de chu-
vas, para mostrar o que 
a Prefeitura está fazendo 
para a prevenção contra 
eventos naturais. E tam-
bém ouvir as sugestões 
que possam ser incluídas 
no documento.

medidas iii
O plano é responsável 

por prever todas as medi-
das que podem ser adotadas 
pela Defesa Civil e pelos 
órgãos municipais envolvi-
dos nas ações de prevenção 
em casos de deslizamentos, 
alagamentos ou situação de 
emergência e de desastres 
naturais.

DiVulGAçãO

O p r o g r a m a 
S t a r t u p R i o 
já está rece-

bendo as propostas 
para o edital da 5ª 
edição do Programa 
Startup Rio 2020 – 
Apoio à Difusão de 
Ambiente de inova-
ção em Tecnologia 
Digital no Estado 
do Rio de janeiro. O 
edital terá o valor to-
tal de R$ 6 milhões 
para investimentos 
nas suas diferentes 
etapas. Desta vez, o 
número de cidades 
alcançadas subiu de 
três para 10.

O programa Star-
tupRio é vinculado à 
Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnolo-
gia e inovação (Sec-
ti), que nesta edição 
selecionará até 240 
propostas. O Progra-
ma  tem o objetivo 
de fomentar a cultu-
ra de empreendedo-
rismo para transfor-
mar o Rio de janeiro 
em um polo de refe-
rência internacional 
em tecnologia digi-
tal. O lançamento do 
edital foi divulgado 
na quinta-feira da 
semana passada. 

Pela primeira vez, 
além da capital flu-
minense e das cida-
des de Petrópolis e 
Barra Mansa - locais 

de execução que já 
haviam sido inclu-
ídos na edição an-
terior do programa 
- os proponentes 
poderão selecionar 
como local de exe-
cução as cidades de 
Macaé, Paracambi, 
Engenheiro Paulo de 
Frontin, Campos dos 
Goytacazes, Manga-
ratiba, Mesquita, e 
Nova iguaçu. uma 
iniciativa conjunta 
da Secretaria Esta-
dual de Ciência, Tec-
nologia e inovação 
(Secti) e da Faperj.

eSColhA de 
novoS lo-

CAIS 
Para o secretário 

de Ciência, Tecnolo-
gia e inovação, le-
onardo Rodrigues, 
possibilitar aos pro-
ponentes a escolha 
de novos locais de 
execução é uma ex-
celente oportunida-
de, pois permitirá 
uma movimentação 
maior na economia 
destas cidades e, 
consequentemente , 
para o Estado como 
um todo.

“O fomento a no-
vos negócios nestas 
áreas específicas e o 
incentivo à vocação 
regional com solu-
ções inovadoras é o 
que estamos buscan-
do para a construção 
de um novo Rio de 

- Iniciativa já recebe propostas para o edital da 5ª edição que vai reunir empresas

janeiro na área tec-
nológica e de pes-
quisa. É uma ótima 
oportunidade para 
jovens empreende-
dores desenvolve-
rem suas propostas 
e se conectarem com 
diferentes agentes 
que trabalham nesse 
ecossistema”,, desta-
cou o secretário.

CoMo 
pARTICIpAR

Os projetos subme-
tidos deverão propor 
o desenvolvimento 
de modelo de ne-
gócios inovador ou 
produtos, serviços 
ou processos inova-
dores nos seguintes 

segmentos: Serviços 
de internet, Aplica-
tivos para internet, 
Tecnologias Susten-
táveis, jogos Eletrô-
nicos e Aplicações da 
Tecnologia Digital em 
geral, apoiados no uso 
de tecnologias habi-
litadoras como Tec-
nologia de Registro 
Distribuído (DlT), 
inteligência Artificial 
(iA), internet das Coi-
sas (ioT) e Realidade 
estendida (XR).

O prazo para sub-
missão de propostas 
irá até 14 de feverei-
ro. A execução do pro-
grama ocorrerá a par-
tir de meados de até 
dezembro de 2020.
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gabigol fala sobre duelo 
contra o avaí no maracanã jogos estudantis de Nova iguaçu

premia atletas e valoriza escolas

Artilheiro exalta a força da torcida rubro-negra 
nas duas campanhas vitoriosas

AlEXANDRE ViDAl / FlA

Artilheiro e ídolo do 
Flamengo, Gabigol con-
cedeu entrevista coleti-
va na manhã de quarta-
-feira (04), no Ninho do 
urubu. O atacante falou 
sobre o último jogo da 
equipe no Maracanã este 
ano e ressaltou a força 
da torcida dentro do es-
tádio na temporada.

- São várias lembran-
ças especiais que tenho 
do Maracanã. Me recor-
do de vários jogos, desde 
o Carioca. Foram pou-
cos que perdemos em 
casa. Sentiram a força 
de nossa torcida. Foi um 
ano especial para todos 
os flamenguistas. Quem 
joga no Maracanã contra 
nós, sofre - afirma.

O jogador falou sobre 

o trio ofensivo de ataque 
do rubro-negro, que é 
formado por ele, Bruno 
Henrique e Arrascaeta. 
O atacante afirma que 
conta com os dois para 
continuar ajudando o 
Flamengo a quebrar re-
cordes esse ano.

- Muito feliz por eles 
também. joguei pouco 
com o Bruno no Santos, 
mas convivemos bas-
tante. No início, quase 
morei junto com o Ar-
rascaeta, praticamen-
te. Que eles continuem 
me ajudando a bater os 
recordes. Se não fosse 
eles, não aconteceria - 
destaca.

O Fla enfrenta o Avaí 
nesta quinta-feira (5), às 
20h, no Maracanã.

A Prefeitura de Nova 
iguaçu realizou a cerimô-
nia de entrega dos troféus 
dos jogos Estudantis de 
Nova iguaçu (joeni), na 
tarde de quarta-feira (4). 
Organizada pela Secreta-
ria de Esporte e lazer, a 
competição reuniu 62 es-
colas públicas privadas e 
cerca de 4.500 alunos du-
rante 45 dias em 12 moda-
lidades esportivas nas ca-
tegorias Sub-11, 14 e 17. 
No ano passado, cerca de 
três mil alunos disputaram 
os jogos. O Centro Edu-
cacional Senador Camará 
(Sesc Camaradinha) ficou 
em primeiro lugar na clas-
sificação geral nas três ca-
tegorias.

“Nova iguaçu tem o 
maior jogos estudantis 

 o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro (e) e o secretário de esporte, Alexandre Batista, com o estudan-
te Renan Ramalho de Andrade, da escola Franklin Bolivar Fernandes 

DiEGO VAlDEViNO / PCNi

no estado do Rio. Foi im-
portante socialmente, pois 
fomentamos o esporte den-
tro das escolas. Além dis-
so, motivamos as unidades 
para incentivar a prática 
dos esportes entre seus alu-
nos”, afirmou o secretário 
de Esporte e lazer de Nova 
iguaçu, Alexandre Batista. 
“Ainda vamos descobrir ta-
lentos para formar equipes 
para os jogos da Baixada. 
No próximo ano, vamos ter 
novas modalidades, como 
corrida de rua, ginástica 
rítmica, skate e vôlei de 
areia”.

A Escola Municipal Pro-
fessor Franklin Bolivar Fer-
nandes, no bairro Rodilân-
dia, ficou em segundo lugar 
na classificação geral na ca-
tegoria Sub-14, e a Escola 

Municipal Alice Couto, em 
Caioaba, foi a segunda co-
locada na Sub-11. 

“Foi meu primeiro joe-
ni e espero participar mais 
vezes. Quero seguir a car-
reira de jogador de vôlei. 
Essa competição foi meu 
primeiro passo para seguir 
esse sonho”, disse Renan 
Ramalho de Andrade, de 14 
anos, estudante da Escola 
Franklin Bolivar Fernan-
des, que conquistou duas de 
primeiro lugar no vôlei e no 
arremesso de peso, foi vice-
-campeão no basquete e no 
handebol e terceiro coloca-
do no futsal. 

Este ano, o evento, que 
tem o Sesc como parceiro, 
teve futsal, futebol, basque-
te, vôlei, handebol, atletis-
mo, natação, xadrez, quei-

mada, judô, tênis de mesa, 
além de atletismo para 
pessoas com deficiência e 
queimada misto na catego-
ria Sub-11, com participa-
ção de meninos e meninas. 
A grande novidade desta 
competição foram os jogos 
eletrônicos.

“Este ano tivemos 26 es-
colas municipais. No ano 
passado foram 19 e espera-
mos chegar a 40 em 2020. 
A participação da unidades 
municipais está crescendo e 
mostra que as escolas estão 
dando cada vez mais valor 
ao esporte”, disse o coor-
denador dos jogos, André 
Penudo. “A competição foi 
um sucesso. Vai ficar marca-
da na vida destas crianças e 
adolescentes”. (Fonte: Diego 
Valdevino / Ascom / PCNi)

Casa cheia e muita adrenalina no tatame são ingredientes esperados pelos organizadores do evento

THiAGO lOuREiRO / PMQ

o metoDista seRá pequeno

sexta edição do estadual de jiu-jitsu 
vai sacudir o domingo em Queimados
800 atletas de todo o estado vão lutar pelas medalhas e troféus

Arquibancadas lo-
tadas e lutas emo-
cionantes. Este, 

certamente, será o cenário 
do próximo domingo (8), 
em Queimados, na Baixada 
Fluminense, quando a cida-
de receberá a sexta edição 
do Campeonato Estadual 
de Jiu-Jitsu Profissional. O 
evento é organizado pela 
Federação de jiu-jitsu Pro-
fissional do Rio de Janei-
ro (FjjP-Rio) em parceria 
com a Prefeitura e a Secre-
taria Municipal de Esporte 
e lazer. Com entrada fran-
ca, as disputas acontecerão 
a partir das 8h, no Ginásio 
Metodista (Av. Vereador 
Marinho Hemetério de Oli-
veira, s/nº, Vila Pacaembu). 

O torneio contará com a 
presença de 800 atletas (fe-
minino e masculino) com 
idade entre 4 e 65 anos, 
representando todo o esta-
do. A competição terá seis 
modalidades: Pré-Mirim, 
Mirim, infanto-juvenil, ju-
venil, Adulto e Master. As 

dez melhores equipes po-
derão levar um troféu para 
casa.

Para o Secretário Muni-
cipal de Esporte e lazer, 
júlio Coimbra, eventos 
como este reúnem o que há 
de melhor no estado. “Nos-
sa cidade vai receber cen-
tenas de atletas de diversas 
partes do Rio de janeiro e 
isso é importante para ex-
pandirmos ainda mais essa 
modalidade. Além disso, 
nessas oportunidades en-
contramos novos talentos e 
grandes campeões”, enfati-
zou o gestor.

O Presidente da FjjP-
-RiO, Gustavo Souza, tam-
bém demonstra empolga-
ção com o campeonato em 
Queimados. “Fico feliz em 
promover essas ações na ci-
dade. A Baixada tem alcan-
çado cada vez mais adeptos 
ao esporte e por isso quere-
mos fortalecer a modalida-
de na região. Esses eventos 
são verdadeiramente um 
sucesso por aqui”, afirmou 
o gestor, que é mestre na 
modalidade.
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ccj do senado contraria acordo 
e vai votar segunda instância
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política

A presidente da Comissão 
de Constituição e jus-
tiça (CCj) do Senado, 

senadora Simone Tebet (MDB-
-MS), anunciou que a próxima 
reunião do colegiado, na terça-
-feira (10), terá como primeiro 
item da pauta o Projeto de lei 
do Senado (PlS) 166/18, que 
altera o Código de Processo 
Penal para disciplinar a prisão 
após condenação em segunda 
instância.

O anúncio foi feito depois 
que a senadora analisou um 
manifesto apresetado pelo se-
nador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR) com assinatu-
ras de 43 dos 81 senadores. No 
documento o grupo pedia que a 
senadora pautasse a votação da 
proposta que já teve relatório 
lido na CCj. “O que não nos 
cabe nesse momento, a meu 
ver, com base no que está no 
Regimento interno e com base 
no que ouvimos da sociedade, 
é a omissão e muito menos es-
quecermos que esse é um siste-

ma bicameral”, disse Simone 
Tebet.

A decisão contraria um acor-
do feito na semana passada 
entre os presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia; do Senado, 
Davi Alcolumbre, e líderes das 
duas Casas. Pelo entedimento, 
o Senado desistiria de avançar 
no projeto de lei para apoiar a 
PEC do deputado Alex Manen-
te (PEC 199/19) sobre o tema.

À época, o argumento utiliza-
do era o de que a aprovação da 
proposta com mais de 50 votos 
favoráveis na CCj da Câmara 
foi uma demonstração de que 
a Casa pode avançar na maté-
ria. Apesar do acordo, nesse 
mesmo dia, vários senadores 
saíram da reunião dizendo que 
não concordavam em disistir de 
seguir com a discussão da pro-
posta do Senado, que tem tra-
mitação mais simples e célere 
já que, diferentemente de uma 
emenda Constitucional, não de-
pende de dois turno de votação 
e quórum qualificado, como 
ocorre com uma PEC.

Para não dar um “cheque em 

O assunto será analisado na próxima terça-feira (10)

 Anúncio foi feito pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet

 MARCElO CAMARGO / AGêNCiA BRASil

braco à Câmara” e distensionar 
os ânimos da reunião, o presi-
dente da Casa, Davi Alcolum-
bre disse então que o acordo só 
dependia de um calendário de 
tramitação da PEC que ficou de 
ser apresentado na terça (3) pe-
los deputados aos senadores. “O 
que nós vimos é que o calendá-

rio prometido pela Câmara dos 
Deputados não foi apresentado à 
essa Casa. Mais do que isso, o 
Colégio de líderes não estava 
falando pela maioria absoluta do 
Senado Federal”, ressaltou.

Na presença do ministro da 
justiça, Sergio Moro, e do mi-
nistro do Superior Tribunal de 

justiça Herman Benjamin que 
participavam de audiência pú-
blica na CCj do Senado sobre a 
prisão em segunda instância, Te-
bet mandou um recado ao pre-
sidente da Câmara. “Esse é um 
sistema bicameral. Temos duas 
Comissões de Constituição e 
justiça (CCj): uma na Câmara 

e outra no Senado. Nem o pre-
sidente daquela Casa poderá 
dizer para nós que o nosso pro-
jeto pode ser eivado de vícios, 
portanto judicilaizado, nem 
nós podemos fazer o mesmo 
em relação à Câmara dos De-
putados”, disse. (Fonte: Agên-
cia Brasil)

dados sigilosos não precisarão
de autorização judicial, diz stF

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) decidiu, por 10 vo-
tos a 1, que dados sigilosos 
de órgãos de controle só po-
dem ser compartilhados com 
o Ministério Público sem 
autorização judicial quando 
forem feitas comunicações 
formais, ou seja, por meio 
dos sistemas oficiais de cada 
órgão.

A regra agora deverá ser 
uma orientação aos tribunais 
do país para casos que en-
volvam o compartilhamento 
de dados. Foi proposta pelo 
ministro Alexandre de Mo-
raes.

O único voto contrário foi 
do ministro Marco Aurélio, 
que se posicionou contra o 
compartilhamento de dados 
sem autorização judicial.

Em julgamento em 28 
de novembro, os ministros 
já haviam decidido auto-
rizar o compartilhamento 
de dados sigilosos com os 
órgãos de controle, como a 

uiF (unidade de inteligên-
cia Financeira), antigo Coaf 
(Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras), e 
Receita Federal, para fins 
criminais.

Com a decisão, foi derru-
bada a liminar que suspen-
deu todos os inquéritos que 
têm como base dados sigi-
losos do Coaf e da Receita 
Federal sem autorização ju-
dicial. A decisão havia aten-
dido a pedido do senador 
Flavio Bolsonaro (sem par-
tido-RJ), filho mais velho do 
presidente jair Bolsonaro.

O caso do filho do pre-
sidente envolve dados si-
gilosos que haviam sido 
enviados ao MP-Rj (Mi-
nistério Público do Rio de 
janeiro) sem autorização 
da justiça. Com isso, as 
investigações poderão ser 
retomadas. O inquérito 
apura a presença de fun-
cionários fantasmas no ga-
binete do então deputado 

estadual e atual senador.

SeGUndo A
 pRopoSTA de Mo-

RAeS, FICoU
 deFInIdo qUe:

É constitucional o comparti-
lhamento dos relatórios de inte-
ligência financeira pela UIF e da 
íntegra do procedimento fisca-
lizatório da Receita Federal do 
Brasil que define o lançamento 
do tributo com órgãos de perse-
cução penal, para fins criminais, 
sem a obrigatoriedade de prévia 
autorização judicial, devendo ser 
resguardado o sigilo das infor-
mações em procedimentos for-
malmente instaurados e sujeitos 
a posterior controle jurisdicional; 
o compartilhamento pela uiF e 
pela Receita Federal citado no 
item anterior deve ser feito unica-
mente por meio de comunicações 
formais, com garantia de sigilo, 
certificação do destinatário e es-
tabelecimento de instrumentos 
efetivos de apuração e correção 
de eventuais desvios.

Sessão do Supremo definiu a nova regra proposta por Alexandre de Moraes

STF

joice diz que os Bolsonaro 
comandam ‘gabinete do ódio’ 

A deputada joice Hassel-
mann (PSl-SP) apresentou 
ontem (4), na CPMi (Co-
missão Parlamentar Mista de 
inquérito) das Fake News, os 
resultados de suas investiga-
ções sobre o chamado ‘gabi-
nete do ódio’, grupo acusado 
de montar ‘milícia digital’ 
para atacar opositores polí-
ticos do governo Bolsonaro.

Joice afirmou que o gabi-
nete do ódio tem o vereador 
Carlos Bolsonaro (PSC) e o 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-RJ), filhos do presiden-
te, como ‘mentores’ ou ‘ca-
beças’. A deputada disse que 
os irmãos pautam, por meio 
do gabinete do ódio, a atua-
ção de outros movimentos na 
internet.

Segundo Hasselmann, as-
sessores parlamentares fa-
zem parte do grupo e que 
aproximadamente R$ 500 
mil (R$ 491 mil) de dinhei-
ro público foram utilizados 
para ‘perseguir desafetos po-

líticos‘ do presidente.
A congressista citou os no-

mes de Filipe Martins, Ter-
cio Arnaud Tomaz, josé Ma-
theus e Mateus Diniz como 
integrantes do fluxograma do 
gabinete do ódio. De acordo 
com ela, existem células do 
grupo em Brasília, Rio Gran-
de do Sul, São Paulo, Rio de 
janeiro, Paraíba e Ceará.

joice Hasselmann apresen-
tou prints sobre a organiza-
ção de linchamentos digitais 
e apresentou o que suposta-
mente é o modus operandi da 
milícia digital.

Segundo ela, Eduardo 
Bolsonaro determina o alvo 
dos ataques. Algumas con-
tas como Bolsofeios, Bol-
solindas, Bolsoneas, Carlos 
Opressor, Presidente Bolso-
naro BR e Snapnaro produ-
zem memes e organizam-se 
para coordenar os ataques. 
Em seguida, há a publicação 
em massa dos produtos em 
várias contas, sites e blogs 

de notícias.
O 4º passo, segundo a de-

putada, é o crescimento arti-
ficial e impulsionamento de 
hashtags por meio de robôs.

De acordo com joice, as 
redes de Bolsonaro e Eduar-
do dispõem de 1,87 milhões 
de robôs e cada disparo dos 
bots pode custar até R$ 20 
mil.

Joice Hasselmann afirmou 
que é preciso investigar mais 
a fundo a atuação do grupo. 
“O gabinete do ódio precisa 
ser freado“, ressaltou.

A deputada também afir-
mou que Carlos Bolsonaro 
idealizou criação da Abin 
(Agência Brasileira de in-
teligência) paralela para 
‘grampear telefones e mon-
tar dossiês, investigar’. De 
acordo com ela, esse foi um 
dos motivos para que Gusta-
vo Bebianno deixasse o go-
verno. A congressista sugeriu 
que a CPMi o ouça sobre o 
assunto.

 deputada jogou no ventilador: 1,8 milhão de robôs

SÉRGiO liMA/PODER360
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de padre mesmo só a batina
7Polícia

Editoria de 
Polícia

Falso sacerdote é preso acusado de aplicar golpe de estelionato. O criminoso 
morou dois anos na casa das vítimas para desfazer o casamento da filha delas

Diabo em pele De coRDeiRo

Luiz França de Lima se passou por padre para aplicar golpe em casal. Polícia apreendeu batinas e outros objetos usados pelo falso sacerdote 

Acusado de 
aplicar um 
golpe de 

mais de 100 mil 
reais em um casal, 
um bandido que se 
passava por padre 

foi preso na últi-
ma terça-feira por 
agentes da 48ª DP 
(Seropédica). O 
falso sacerdote mo-
rou durante dois 
anos na casa das 
vítimas com a des-
culpa de desfazer o 
casamento da filha 

delas.
A distrital info-

mou que luiz Fran-
ça de lima, de 25 
anos, alegava ser 
doutor em filoso-
fia e também dizia 
ter passado em um 
concurso público 
para dar aulas em 

uma universidade 
federal do Rio. As 
vítimas só descon-
fiaram do estelio-
natário após a a de-
mora na realização 
do procedimento de 
nulidade do casa-
mento e acionaram 
a polícia.

devoRAdoR 
InFIlTRAdo 

Ainda de acordo 
com relatos da ví-
tim, enquanto mo-
rava com as víti-
mas, o falso padre 
pediu dinheiro para 
cobrir custos de via-
gens e serviços que 

seriam para resol-
ver o casamento. Ele 
também é acusado de 
ter furtado um celular 
da casa. Na delega-
cia, o bandido foi in-
diciado pelos crimes 
de estelionato, furto 
qualificado e falsi-
dade ideológica.

crianças morrem em incêndio no sul do rj 
Duas crianças mor-

reram depois de um in-
cêndio atingir uma casa 
na Rua Aristides lopes 
de Souza, no bairro En-
seada, em Angra dos 
Reis, região Sul Flu-
minense, na manhã de 
ontem. uma das víti-
mas morreu no local e 
a outra chegou a ser so-
corrida para o Hospital 
Geral de japuíba, mas 
não resistiu.

Segundo as primei-
ras informações, as ví-
timas estariam sozinha 

Chefe do tráfico da favela AZ de 
ouro em anchieta vai em cana

um bandido apontado 
pela polícia como chefe 
do tráfico de drogass na 
comunidade Az de Ouro, 
na divisa entre Nilópolis 
e a Zona Norte do Rio, 
foi preso em flagrante 
por agentes do 20º BPM 
(Mesquita)  Rodrigo 
Mendes da Costa, de 20 
anos, foi surpreendido pe-
los PMs após a corpora-
ção receber informações 
sobre a localização do 
suspeito. 

Os policiais informa-
ram que o traficante foi 
encontrado na Rua leo-
poldina Borges, no bairro 
Anchieta. Em poder do 
marginal foram encontra-
dos uma pistola (de cali-
bre não informado); um 
carregador com 15 muni-
ções, um radiotransmissor 
e um veículo Fiat Palio, 
placa lPP-5619, que foi 

roubado na Baixada Flu-
minense há cerca de 1 
ano. 

Rodrigo, ainda segun-
do a polícia, possui pas-
sagens por assalto a mão 
armada, ameaça e recep-
tação. O criminoso foi en-
caminhado para a 31ª DP 
(Ricardo Albuquerque) e 
vai responder por porte 
ilegal de armas. 

polInTeR FAz 
pRISão nA 

BAIxAdA 
Em Nilópolis, agentes 

da Divisão de Capturas e 
Polícia interestadual (DC 
Polinter) cumpriram on-
tem em Nilópolis, man-
dado de prisão preventi-
va contra Bruno Silva de 
lima, de 27 anos, conhe-
cido como ‘Bala do jaca-
rezinho’, pelo crime de 
roubo.

assaltantes fogem com reféns 
em capô de caminhonete

ARQuiVO PESSOAl 

 Rodrigo Menden foi preso 
em flagrante pelo 20º BPM 

REPRODuçãO

turistas chilenos são esfaqueados 
durante assalto em ipanema

Dois turistas chi-
lenos foram esfaque-
ados na madrugada 
de ontem na Aveni-
da Vieira Souto, em 
ipanema, Zona Sul, 
após um assalto.

Segundo a Polícia 
Civil, Ricardo Mo-
noz Alvarez e Sér-
gio Monoz Alvarez 
foram encaminha-
dos para o Hospital 
Municipal Miguel 

Couto, na Gávea. 
Procurada, a Se-
cretaria Municipal 
de Saúde informou 
que ambos recebe-
ram alta sem feri-
mentos graves. 

DiVulGAçãO/PCERj
Ele é apontado como 

um dos participantes do 
sequestro a um ônibus no 
Centro do Rio na noite do 
dia 11 de julho de 2011, 
na altura do Sambódromo. 
O bandido também possui 
anotações criminais pelos 
crimes de receptação, fur-
to, associação criminosa e 
lesão corporal.

quando o fogo começou. 
O pai das crianças, que 
seria bombeiro, estava 
trabalhando no momen-
to do incidente. A Polícia 

Civil instaurou inquérito 
para apurar as circuns-
tâncias de um incêndio 
em que duas crianças 
morreram.

Fogo começou no interior do imóvel 

REPRODuçãO

SANTA CATARiNA 
- Pelo menos seis pes-
soas foram feitas de re-
féns e escudo humano 
por um grupo crimino-
so em Vidal Ramos, no 
Vale do itajaí, durante 
um assalto na manhã 
de ontem. Eles rouba-
ram duas agências ban-
cárias. Dois homens 
ficaram feridos e nin-
guém foi preso.

A Polícia Militar in-
formou que os crimi-

nosos fizeram vários 
disparos no local para 
assustar os moradores 
do pequeno município 
de pouco mais de 6 mil 
habitantes. Eles chega-
ram a fazer um escudo 
humano na frente das 
agências: um banco 
e uma cooperativa de 
crédito.

Os assaltantes fugi-
ram em uma caminho-
nete preta com reféns: 
dois ficaram deitados 

de bruços no capô, 
uma pessoa na lateral 
esquerda do carro e ou-
tras três na caçamba.

Outros dois veículos 
também foram usados 
no assalto, segundo a 
PM. Na fuga, os crimi-
nosos atearam fogo em 
pelo menos um cami-
nhão na SC-110 para 
trancar a passagem de 
viaturas. Os bombeiros 
controlaram as cha-
mas.

 Reféns são levados em caminhonete durante fuga 

plantão
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reabertura do ‘Noel rosa’ 
marca 69º aniversário da uerj
DiVulGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 

Evento acontece na Praça dos Eucaliptos e vai oferecer mais de 50 serviços com o objetivo de integrar 
as políticas públicas de áreas como assistência social, saúde, direitos humanos, esporte e educação

DiVulGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 

grande ação social em Queimados
secretaria de

 comuNicação social
 do rj

Bolsonaro descarta intenção de 
privatizar Banco do Brasil e caixa
BRASÍlIA - Em resposta à 

uma reportagem publicada na últi-
ma terça-feira pelo jornal O Globo, 
o presidente jair Bolsonaro negou 
ontem a intenção de privatizar o 
Banco do Brasil (BB) (foto) e a 
Caixa Econômica Federal. O jor-
nal informava que a equipe do mi-
nistro Paulo Guedes (Economia) 
estaria fazendo estudos para abrir 
mão do controle do BB.

“Olha só, eu vi na capa, foi no 
Globo de ontem, que [...] diz que 
pessoal começa a estudar privati-
zação do Banco do Brasil. Servi-
dor de terceiro escalão fala aquilo, 
eu não tenho nada a ver com isso. 
Eu não tenho como controlar cen-
tenas de milhares de servidores no 

Brasil. Da minha parte, não existe 
qualquer intenção de pensar em 
privatizar Banco do Brasil ou Cai-
xa Econômica. Zero”, afirmou a 
jornalistas pela manhã, na entrada 
do Palácio do Alvorada, residência 
oficial. 

SoBReTAxA do Aço
Bolsonaro demonstrou con-

fiança de que o governo con-
seguirá reverter a decisão do 
presidente dos Estados uni-
dos, Donald Trump, de voltar 
a sobretaxar as exportações 
de aço e alumínio do Bra-
sil. O líder norte-americano 
anunciou a medida em sua 
conta no Twitter, na última 
segunda-feira. 

REPRODuçãO

bRasil

 A Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimen-
to Social e Direitos 
Humanos (SEDSO-
DH), em parceria com 
o Centro de integra-
ção Empresa Escola 
(CiEE), promoveu on-
tem, em Acari, a for-
matura de mais de 50 
jovens da primeira tur-
ma do projeto ‘jovem 
Alerta’, que prepara 
jovens atendidos por 
programas socioassis-
tenciais para acesso ao 
mundo do trabalho. As 
aulas foram realizadas 
no Centro Comunitário 
de Defesa da Cidada-

nia (CCDC) de Acari, 
recém-reformado pelo 
Governo do Estado 
para melhor atender à 
população da região.

A subsecretária es-
tadual de Gestão do 
SuAS e Segurança 
Alimentar, da SEDSO-
DH, Cristiane lama-
rão, explicou que os 
jovens foram capaci-
tados para concorrer a 
uma vaga no mercado 
de trabalho. As aulas 
foram iniciadas em ou-
tubro e incluíram des-
de confecção de currí-
culo e orientação para 
entrevistas de emprego 

até educação financei-
ra.

O ‘jovem Alerta’ 
contempla jovens entre 
14 e 23 anos, estudan-
tes a partir do 8º ano 
do Ensino Fundamen-
tal, preferencialmente 
beneficiários de pro-
gramas sociais como 
o Bolsa Família ou 
assistidos pelos CRAS 
(Centros de Referência 
em Assistência Social), 
CREAS (Centros de 
Referência Especiali-
zados em Assistência 
Social), bem como pe-
los Conselhos Tutela-
res do município.

mais de 50 jovens recebem aulas para o mercado 

Em parceria 
com o Sesc, 
projeto ‘Pre-

feitura no seu Bair-
ro’ promove mais de 
50 serviços gratuitos 
a partir das 8h

integrar as políti-
cas públicas de áre-
as como Assistência 
Social, Saúde, Direi-
tos Humanos, Espor-
te e Educação para 
cuidar da população 
que mais precisa é o 
principal objetivo da 
Prefeitura de Quei-
mados. Por isso, 
através da Coorde-
nadoria Executiva 
de Políticas Sociais 
e em parceria com 
o Serviço Social do 
Comércio (Sesc), 
a gestão municipal 
promove mais uma 
edição do projeto 
‘Prefeitura no seu 
Bairro’ no próxímo 
sábado, das 8h às 
14h, na Praça dos 
Eucaliptos (Av. Prof. 
Avelino Xanxão, s/nº 
- Vila do Tinguá).

Na oportunida-

de, os queimadenses 
poderão ter acesso 
gratuito a serviços 
e atividades como: 
isenção na 2ª via de 
documentos, balcão 
de emprego, atendi-
mentos de beleza e 
estética, cadastro em 
programas sociais, 
atendimentos em saú-
de, exposição de telas 
em grafite, criação de 
jogos de tabuleiro, jo-
gos de arco e flecha, 
roda de samba com o 
grupo “Quem sabe é 
nós” e muito mais.

 MeGA evenTo 
pARA TodA 
popUlAção 

De acordo com o 
prefeito Carlos Vile-
la, o objetivo é finali-
zar 2019 com um mega 
evento para toda a po-
pulação. “levamos aos 
diferentes bairros do 
município esses ser-
viços durante todo o 
ano. Por isso, nesta úl-
tima edição queremos 
oferecer um grande 
evento com atividades 
diversas para entreter 
e facilitar a vida dos 
moradores”, afirma o 
gestor.

Para comemorar o 
69º aniversário da 
universidade do Esta-
do do Rio de janeiro 
(uerj), o Teatro Noel 
Rosa foi reaberto on-
tem. O espaço cultu-
ral, que estava fecha-
do desde dezembro 
de 2011 devido a pro-
blemas estruturais, 
tem projeto arquite-
tônico de autoria de 
luis Paulo Conde e 
Flávio Marinho Rego 
e, o projeto acústico, 
de Roberto Thompson 
Motta. Durante a re-
forma, itens foram re-
cuperados, entre eles, 
a manta de imperme-
abilização, além dos 
equipamentos de áu-

dio, ar-condicionado 
e iluminação quebra-
dos.  A cerimônia, 
marcada para às 10h, 
contará com as apre-
sentações da Orques-
tra de Solistas do Rio 
de janeiro e do Coral 
Ativoz da uerj.

localizado no Cen-
tro Cultural, no cam-
pus Maracanã, o Te-
atro Noel Rosa foi 
inaugurado em 1980 
e possui capacidade 
para 256 pessoas. No 
local, já foram exibi-
dos eventos culturais 
e acadêmicos de alu-
nos e docentes da uerj 
e outras instituições, 
como mostras de dan-
ça, teatro e música.

EM 2020, UERj 
CoMPLEtA 70 

AnoS
Em 2020, a uerj fará 

70 anos e, desde já, a 
universidade dará iní-
cio às comemorações 
pelo aniversário. No 
dia 4/12, haverá os 
lançamentos dos li-
vros “uerj 70 anos: 
1950-2020”, “Boletim 
Rede Pró-Rio nº 1: de-
safios e possibilidades 
para o desenvolvimen-
to do Estado do Rio de 
janeiro” e o pré-lança-
mento do livro “Agen-
da 2030 na uerj, uerj 
na Agenda 2030”, 
além do lançamento 
do “Relatório de Ges-
tão 2016-2019”.

o espaço cultural estava fechado desde dezembro de 2011

 entre os serviços que serão oferecidos está a emissão de documentos 
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cidade de Barra mansa limpa
Prefeitura vai instalar 250 lixeiras de cimento armado nos bairros. Para 2020, 
autarquia projeta reforma das cinco ETAs e  retomada das obras das ETEs

Luis Eduardo
(Luisinho)

o diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, explicou a iniciativa 

O diretor executivo 
do Saae-BM (Ser-
viço Autônomo 

de Água e Esgoto), Fa-
nuel Fernando, informou 
na manhã de ontem (dia 
4) que a partir de janeiro 
de 2020 as novas lixei-
ras confeccionadas à base 
de cimento armado serão 
instaladas nos bairros. A 
intenção é substituir apro-
ximadamente 250 lixeiras 
nas comunidades. Na re-
gião central do município, 
o equipamento já está sen-
do utilizado.

As lixeiras em cimento 
armado, segundo Fanuel, 
além de serem estetica-
mente mais bonitas, têm 
maior durabilidade, prati-
cidade e impacta na redu-
ção de gastos do municí-
pio. “A ação de vândalos 
sobre as lixeiras plásticas 
causam prejuízos da or-
dem de R$ 100 mil/ano 
para os cofres da autar-
quia. Com as novas lixei-
ras nossa meta é eliminar 
este tipo de problema”, 
destacou o diretor ressal-

substituição

DiVulGAçãO/PMPR

SUl-FlUMiNENSE 9

resende se une ao exército 
para combater a dengue 

Os esforços preven-
tivos contra a den-
gue, zika e chikun-
gunya em Resende 
serão intensificados 
com o verão se apro-
ximando. A Prefei-
tura, através do Co-
mitê de Combate à 
Dengue, já preparou 
o planejamento para 
as próximas semanas 
e terá um grande mu-
tirão que vai passar 
pelos bairros jardim 
Aliança i e ii, Mora-
da do Contorno, jar-
dim do Oeste, Mo-
rada da Montanha 
e Mirante da Serra, 
entre os dias 9 e 15 
de dezembro, e pe-
los bairros Toyota, 
jardim Primavera e 
Santa isabel, do dia 
16 ao dia 20 de de-
zembro.  

A mobilização vai 
recolher materiais 
que podem se trans-

tando que embora tenha a 
borda com uma abertura 
maior, a nova lixeira não 
acumula água das chuvas, 
pois têm perfurações em 
sua base e laterais.

ColeTA SeleTIvA 
A ampliação da coleta 

seletiva foi destacada por 
Fanuel. “Hoje, Barra Man-
sa é líder no Estado do 
Rio de janeiro. A iniciati-
va atende 60 bairros, mas 
nossa meta é atingir novos 
patamares e chegar em 1º 
lugar no país”, ressaltou.

A coleta seletiva é de 
fundamental importância 
para a preservação am-
biental. Também ajuda na 
geração de renda para os 
trabalhadores da CoopCat 
(Cooperativa de Catadores 
de Barra Mansa) e na di-
minuição dos valores pa-
gos a empresa responsável 
pela coleta tradicional de 
lixo. “Quando há redução 
do lixo enviado ao Centro 
de Tratamento de Resíduo 
Sólido, conseqüente, os 
valores dos serviços pres-
tados pela empresa tam-
bém tendem a cair”.

angra dos reis em ritmo de samba 
O Dia Nacional do 

Samba foi comemora-
do no dia 2 de dezem-
bro, mas em Angra dos 
Reis a comemoração 
aconteceu um dia an-
tes, no domingo (1º). 
E a data foi celebrada 
em grande estilo, com 
muita alegria e anima-
ção que tomou conta 
de todos que estive-
ram na Praça Zumbi 
dos Palmares, no Cen-
tro da cidade.

A festa, organizada 
pela Prefeitura de An-
gra, por meio da Turi-
sAngra e da Secretaria 
Executiva de Cultura 
e Patrimônio, contou 
com diversas atrações: 
Aglomerou, Agitaê, 
inspirasamba, Chori-
nho Caiçara e as bate-
rias da união dos Blo-
cos Tradicionais de 
Angra dos Reis (uB-
TAR), da liga inde-
pendente dos Blocos 
Carnavalescos de An-
gra dos Reis (libcar) e 

da Associação dos Blo-
cos Carnavalescos de 
Angra (Abcar).

Durante o evento 
aconteceram ainda ho-
menagens aos composi-
tores angrenses que têm 

se destacado no cenário 
carnavalesco. Os fes-
tejos terminaram com 
um show de samba no 
pé das passistas, emba-
lados pelo ritmo conta-
giante das baterias.

A data foi celebrada em grande estilo, com muita 
alegria e animação

 DiVulGAçãO/PMVR

formar em criadouros 
do mosquito Aedes 
aegypti, identificar e 
tratar focos domici-
liares, além de cons-
cientizar moradores 
sobre as medidas pre-
ventivas, através vi-
sitas nas residências. 
Do dia 9 ao dia 13 as 
equipes vão visitar 
as casas e retornam, 
nos dias 14 e 15, para 
recuperar as residên-
cias que estavam fe-
chadas. É fundamen-

tal que os moradores 
dos bairros contem-
plados descartem o 
entulho na calçada a 
partir do dia 9. 

O trabalho é desen-
volvido através de 
uma grande parceria 
contará com equipes 
da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Ser-
viços Públicos, do 
Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) e 
outras frentes da ges-
tão municipal. 

REPRODuçãO

 

prefeito de volta redonda 
recebe novo presidente do inea 

Reflorestamento das 
margens do Rio Paraíba 
do Sul e licenciamento 
sustentável foram al-
guns dos temas discuti-
dos em reunião entre o 
prefeito Samuca Silva e 
o novo superintendente 
Regional Médio Para-
íba do Sul do instituto 
Estadual do Ambien-

te (inea), o engenhei-
ro ambiental Edson de 
Medeiros de Oliveira.

A reunião foi realiza-
da na terça-feira (dia 
03), no Palácio 17 de 
julho, e também con-
tou com a participação 
do secretário munici-
pal de Meio Ambiente, 
Mauricio Ruiz, e do as-

sessor especial Rafael 
Capobiango. O prefeito 
Samuca Silva comen-
tou a importância da 
visita do representan-
te estadual do inea. “É 
fundamental o trabalho 
da Secretaria de Meio 
Ambiente com o inea, 
órgão máximo do go-
verno do Estado, para 

agregar forças em polí-
ticas públicas em defesa 
do Meio Ambiente e nos 
projetos ambientais de 
nossa cidade”, disse.

O secretário munici-
pal de Meio Ambiente, 
Mauricio Ruiz, reforçou 
a importância do diálo-
go. “O município terá 
uma atuação em conjun-
to com o órgão estadual, 
que será o elo na ges-
tão de políticas do meio 
ambiente, fortalecendo 
todo o sistema ambien-
tal”, enfatizou.  

Sobre os investimentos 
projetados para 2020, Fa-
nuel citou as melhorias 
das cinco ETAs (Estações 
de Tratamento de Água) e 
a retomada das obras das 
ETEs (Estações de Trata-

mento de Esgoto). “Proje-
tamos deixar as cinco ETAs 
adequadas para atender a 
população de Barra Man-
sa. A reforma da Estação 
de Água do São Sebastião, 
responsável pelo abaste-

cimento do Centro e Ano 
Bom, será concluída até 
fevereiro do próximo ano. 
Também vamos dar conti-
nuidade as obras das Esta-
ções de Esgoto. A de Sau-
dade tem recursos de R$80 

milhões garantidos através 
de emenda do deputado fe-
deral Alexandre Serfiotis. 
já as estações de esgoto da 
Barbará e Ano Bom exigem 
contrapartida da prefeitu-
ra”, concluiu.

estações De tRatamento De água

DiVulGAçãO/PMAR

 Encontro discutiu políticas públicas e ações am-
bientais no município

Agente de saúde orienta moradora sobreb os cuidados com água parada 



Você vai pensar sobre 

seus objetivos na carreira. 

Amor: Nem novos nem 

velhos amores podem 

ficar à mercê do tempo ou 

do acaso. Invista o que existe de melhor 

em você no que seu coração aprovar. 

Essa é uma propriedade para valer. 

Cor: amarelo-canário. Número: 15.

Neste período você vai 
se deparar com tantas 
novidades, que será, 
aparentemente, difícil 
fazer uma escolha. 
Procure optar com 

atenção a sensibilidade. Na vida 
a dois, abra-se ao diálogo. Isso 
facilitará e muito a convivência com 
quem ama. Cor: branca. Número: 03.

Áries

Sucesso e felicidade a 
caminho. O romance 
andará em alta! Este 
é um dos preciosos 
momentos em que 
a vida oferece um 

cenário propício para a expressão 
da sua singularidade. Seus parentes 
mostrarão a dedicação e afeto de que 
você necessita. Número: 06.

Touro

Momento muito 

bom para a sua vida 

sentimental. Muita 

harmonia entre o 

nativo e o ser amado. 

Excelente fase para as pessoas que 

estão pensando em viajar. Poderá tirar 

muitos proveitos. Vida social intensa. 

Você vai chamar a atenção nesta fase. 

Aproveite. Número: 09.

Gêmeos

Elemento: água. 

M o d a l i d a d e : 

impulsivo. Signo 

c o m p l e m e n t a r : 

Capricórnio. Regente: 

Lua. Faça contato com pessoas 

alegres, positivas, que só querem 

ver o bem das pessoas. Dia muito 

calmo. Você está controlando todas 

as suas situações. Cor: verde-escuro. 

Número: 12.

Câncer

Leão

Saiba dizer não, sem 

culpa, a quem lhe 

desrespeita! E dê mais 

atenção a si, cuidando-se 

física e espiritualmente. 

Não se esqueça de se 

desligar do passado para que entrem 

energias positivas. Sua sensibilidade 

e bom gosto estão favorecidos, 

influenciando nas relações.

Virgem

É bom saber conciliar 

o que você quer com 

o resto da equipe. 

A colaboração das 

pessoas que trabalham 

com você será fundamental nestes 

dias para que consiga desenvolver as 

tarefas de que necessita. O dia pode 

exigir de você algum tipo de decisão 

que envolva a sua postura.

Libra

Terá maior capacidade 

de estratégia e política 

e dom de planejar e 

projetar com acerto, 

angariando apoios e 

suportes positivos para suas realizações. 

Os seus interesses sentimentais estarão 

em primeiro plano. Haverá também 

maior necessidade de preencher 

desejos afetivos.

Escorpião

Sua habilidade de 

comunicação e seu 

lado sedutor estão em 

destaque. Aproveite 

a energia positiva e o 

carisma para conquistar 

as pessoas. As atividades esportivas 

estão sendo muito beneficiadas. Você 

está vivendo um dia que muito o(a) 

favorece. Faça tudo que puder.

Sagitário

Surpresas e 

o p o r t u n i d a d e s 

inesperadas. Novos 

contatos aparecerão 

e novos horizontes se 

abrirão para você nesta fase. Aproveite 

este momento. Não deixe passar toda 

essa onda de positividade. Estes dias 

prometem muito. Bom momento no 

campo emocional. Número: 18.

Capricórnio

Altruísmo e serenidade. 

Terá oportunidades 

de resolver problemas 

pendentes. Saúde 

em boa fase, o corpo 

reage bem às suas 

solicitações. Momento bastante propício 

para externar seus dons e cuidar um 

pouco mais e melhor do seu privilegiado 

físico. Cor: salmão. Número: 21.

Aquário

Elemento: água. 

Modalidade: mutável. 

Signo complementar: 

Virgem. Regente: 

Netuno. Mudanças 

inesperadas. Atenção às finanças. 

Você anda gastando demais. E 

cuidado especial para não cometer 

nenhuma gafe com o seu amor. Cor: 

verde-esmeralda. Número: 24.

Peixes
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Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 1.008/2019 - Baseado no parecer da ACI, 
homologo a Licitação nº 003/2019, cujo objeto é a manutenção 
preventiva e corretiva do sistema CFTV digital de 62 (sessenta 
e duas) câmeras infra-vermelho, 02 (dois) DVRs de gravação 
de 32 (trinta e dois) canais, 01 (um) DVR de gravação de 
08 (oito) canais e do sistema de fechadura eletrônica com 

teclado digital e nobreak para as dependências desta Casa, 
com reposição de peças, tendo como contratada a empresa 
STELLAR COMÉRCIO E DISTRIBuIDORA DE PRODuTOS 
LTDA., no valor de R$ 10.620,00 (dez mil, seiscentos e dez 
reais) por mês, pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo 
o valor global de R$ 127.440,00 (cento e vinte e sete mil, 

quatrocentos e quarenta reais).
 

Em, 27 de novembro de 2019.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ERRATA DE EDiTAL:

pREGÃO pRESEnCiAL n.º 014/2019 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no 
fornecimento DE CESTAS NATALINAS, para atender a Câmara 
Municipal de Itaguaí, conforme especificações e quantidades 
descritas no Termo de Referência.

Onde se lê: 
1.2. A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no 
dia 11 de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Sede da 
Câmara Municipal de Itaguaí e será conduzida pelo Pregoeiro 
com o auxílio da equipe de apoio, todos designados nos autos 
do processo em epígrafe.

AnExO ix
...que será realizada no dia 11 de novembro de 2019.

Leia-se:

1.2. A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no 
dia 11 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na Sede da 
Câmara Municipal de Itaguaí e será conduzida pelo Pregoeiro 
com o auxílio da equipe de apoio, todos designados nos autos 
do processo em epígrafe.

AnExO ix
...que será realizada no dia 11 de dezembro de 2019.

ERRATA DE EDiTAL:

pREGÃO pRESEnCiAL n.º 015/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços na área de informática, para locação de softwares 
integrados específicos à gestão pública, incluindo migração 
de dados, instalação, implantação, treinamento e suporte 
técnico e operacional para atender a Câmara Municipal de 
Itaguaí (CMI), conforme as especificações contidas no Termo 
de Referência.

Onde se lê: 
1.2. A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no 
dia 11 de novembro de 2019, às 14:00 horas, na Sede da 
Câmara Municipal de Itaguaí e será conduzida pelo Pregoeiro 
com o auxílio da equipe de apoio, todos designados nos autos 
do processo em epígrafe.

AnExO ix
...que será realizada no dia 11 de novembro de 2019.

Leia-se:
1.2. A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no 
dia 11 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, na Sede da 
Câmara Municipal de Itaguaí e será conduzida pelo Pregoeiro 
com o auxílio da equipe de apoio, todos designados nos autos 
do processo em epígrafe.

AnExO ix
...que será realizada no dia 11 de dezembro de 2019.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4219/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 4°, in-
ciso 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, HO-
MOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL n° 110/2019 que objetiva a AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 
PARA ATENDER AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO DO 
CREAS – CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, atendendo a solicitação feita pela SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMA-
NOS E HABITAÇÃO no processo administrativo 4219/2019, à empresa:
Empresa: MAVEN COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL , CONSTRU-
TORA, SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI
CNPJ: 34.891.172/0001-14
Valor de R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 29 de outubro de 2019
Creusa Pereira Martins Mothé

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habita-
ção

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4531/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 4°, in-
ciso 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, 
HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL n° 118/2019 que objetiva a AQUISIÇÃO DE 
VACINAS E SERINGA TIPO PISTOLA PARA ATENDER AS DEMANDAS 
REFERENTES A POPULAÇÃO BOVINA CONTRA FEBRE AFTOSA E 
RAIVA NO MUNICIPIO DE PORTO REAL, atendendo a solicitação feita 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO no processo 
administrativo 4531/2019, à empresa:
Empresa: NARDELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.188.725/0001-83
Valor de R$ 10.869,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e nove reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 19 de novembro de 2019
Rodolpho Guimarães Salles

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural,Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento

EXTRATO DO CONTRATO N° 142/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Maven Comércio Atacadista Em Geral , Construto-
ra, Serviços e Soluções Administrativas Eireli
03 - OBJETO: Aquisição de camisetas para atender as campanhas de 
enfrentamento do CREAS – centro especializado de assistência social e 

conferências municipais
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-12.01.00-08-244-0021-2.064-
3.3.90.30.00-1.311.0000-180/2019 Ficha 018
06 - NOTA DE EMPENHO: 180/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4219/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro 2019

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habita-

ção

EXTRATO DO CONTRATO N° 145/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: J M Gol Comércio Representações Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de copo plástico
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-301-0019-2.013-
3.3.90.30.00-1001.0000-937/2019 Ficha 049
06 - NOTA DE EMPENHO:937/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 10.132,00 (dez mil, cento e trinta e dois reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5553/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 12 de novembro 2019

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO N° 146/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Rest Ambiental Eireli
03 - OBJETO: 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 meses
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-302-0017-2.022-
3.3.90.39.00-1.214.0000-946/2019 Ficha 076
06 - NOTA DE EMPENHO: 946/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 134.423,25 (cento e trinta e quatro mil, quatro-
centos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1922/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ordem de início de execução
10 - DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro 2019

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO N° 149/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO:  Nardelli Comércio e Serviços Eireli Epp
03 - OBJETO: Aquisição de vacinas e seringa tipo pistola para atender 
as demandas referentes a população bovina contra febre aftosa e raiva 
no município de Porto Real
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-07.01.00-04-122-0101-2.001-

3.3.90.30.00-1.001.0000-1503/2019 Ficha 067
06 - NOTA DE EMPENHO:1503/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 10.869,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e 
nove reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4531/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 21 de novembro 2019

Rodolpho Guimarães Salles
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural,Agricultura, Pecuaria e 

Abastecimento

EXTRATO DO CONTRATO N° 150/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO:  Projud Tecnologia Ltda
03 - OBJETO: Serviço de captação, leitura e envio de recorte e publica-
ções eletrônicas de Diário Oficiais Estaduais e Federais
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-05.01.00-04-122-0101-2.001-
3.3.90.39.00-1.001.0000-1512/2019 Ficha 054
06 - NOTA DE EMPENHO: 1512/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3108/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro 2019

Kleber Luiz de Sousa
Procurador Geral do Município

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 135/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licita-
ções Compras e Contratos torna público que realizará às 10 horas, do dia 
18 de dezembro de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro 
Porto Real, RJ, licitação nº 135/2019 na modalidade Pregão na forma 
presencial, tipo menor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE PROLONGADA, 
DIÁLISE PERITONEAL AUTOMATIZADA E PLASMAFERESE EM PA-
CIENTES HOSPITALIZADOS COM NECESSIDADE DE URGÊNCIA 
NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS para aten-
der a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 5258/2019. 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 deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel 
sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 312.970,26 (trezentos e doze mil, novecentos e 
setenta reais e vinte e seis centavos).

Porto Real, 04 de dezembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
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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.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
DECRETO LEGiSLATiVO nº 3995 DE 03/11/ 2019.
“Concede MEDALHA EnGEnHEiRO BELFORT ao 

ILMO. SR. FABiO JOSÉ RiBEiRO pORTO.”
Autoria: Ver. BiLL DA piSCinA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedida a MEDALHA 
EnGEnHEiRO BELFORT ao ILMO. SR. FABiO JOSÉ 
RiBEiRO pORTO.
  Art.  2º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 3996 DE 03/11/ 2019.
“Concede MEDALHA EnGEnHEiRO BELFORT à 

ILMA. 
SRA. SAnDRA MERCÊS TEixEiRA GOMES DA 

ROSA.”
Autoria: Ver. EDuARDO ARAÚJO

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedida a MEDALHA 
EnGEnHEiRO BELFORT à ILMA. SRA. SAnDRA 
MERCÊS TEixEiRA GOMES DA ROSA.
  Art.  2º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

 
DECRETO LEGiSLATiVO nº 3997 DE 03/11/ 2019.
“Concede MEDALHA EnGEnHEiRO BELFORT ao 

ILMO. SR. LEOnARDO YGOR LiMA DA SiLVA.”
Autoria: Ver. TuninHO MEDEiROS

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedida a MEDALHA 
EnGEnHEiRO BELFORT ao ILMO. SR. LEOnARDO 
YGOR LiMA DA SiLVA, Comandante da 3ª upp, 
Capitão da pMERJ.
  Art.  2º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 3998 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

ao ILMO. SR. JOAQuiM GRACiAnO DA SiLVA.”
Autoria: Ver.  EniRA RAnuZiA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR. 
JOAQuiM GRACiAnO DA SiLVA.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 3999 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

ao ILMO. SR. DR. BERGuER ELiAS GuiMARÃES 
DE SOuZA, Diretor Técnico do Hospital Estadual 

Adão pereira nunes.”
Autoria: Ver.  RODRiGO GOMES

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR. DR. 
BERGuER ELiAS GuiMARÃES DE SOuZA, Diretor 
Técnico do Hospital Estadual Adão pereira nunes.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4000 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

ao ILMO. SR. CASSiO BRAYnER MATTOS 
DE OLiVEiRA, Diretor da SAMu (Serviço de 

Atendimento Móvel urgente).”
Autoria: Ver.  RODRiGO GOMES

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 

Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO DE 
CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR. CASSiO 
BRAYnER MATTOS DE OLiVEiRA, Diretor da SAMu 
(Serviço de Atendimento Móvel urgente).
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4001 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
ao ILMO. SR. CApiTÃO JOÃO SAnTAnnA JuniOR.”

Autoria: Ver.  CRiSTiAnE DO SOBREiRA
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR.                     
CApiTÃO JOÃO SAnTAnnA JuniOR.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

 
DECRETO LEGiSLATiVO nº 4002 DE 03/11/ 2019.

“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
ao ILMO. SR. pASTOR pRESiDEnTE CARLOS 

HEnRiQuE DE FARiAS ViEiRA, pastor presidente 
da igreja Assembleia de Deus Ministério Tempo de 

Vencer.”
Autoria: Ver.  JuAREZ DA FARMACiA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. 
SR.                     pASTOR pRESiDEnTE CARLOS 
HEnRiQuE DE FARiAS ViEiRA, pastor presidente 
da igreja Assembleia de Deus Ministério Tempo de 
Vencer.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4003 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

à ILMA. SRA. MARiA pEREiRA DE OLiVEiRA.”
Autoria: Ver.  JuAREZ DA FARMACiA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE à ILMA. SRA.                          
MARiA pEREiRA DE OLiVEiRA.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4004 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

ao ILMO. SR. pASTOR pRESiDEnTE MARCELO 
OLiVEiRA DE SAnTAnA, pastor presidente da 

igreja Assembleia Liberdade em Cristo.”
Autoria: Ver.  JuAREZ DA FARMACiA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR.                     
pASTOR pRESiDEnTE MARCELO OLiVEiRA DE 
SAnTAnA, pastor presidente da igreja Assembleia 
Liberdade em Cristo.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4005 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

à ILMA. SRA. JOCiLEnE DE OLiVEiRA LOpES.”
Autoria: Ver.  JuAREZ DA FARMACiA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:

  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE à ILMA. SRA.                          
JOCiLEnE DE OLiVEiRA LOpES.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4006 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

à ILMA. SRA. AnA CAROLinA BRAVO CALLADO.”
Autoria: Ver.  JuAREZ DA FARMACiA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE à ILMA. SRA.                          
AnA CAROLinA BRAVO CALLADO.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4007 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

ao ILMO. SR. JOSÉ ROBERTO BORGES.”
Autoria: Ver.  nELCi pRAÇA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR.                     
JOSÉ ROBERTO BORGES.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4008 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

à ILMA. SRA. SAnDRA LÚCiA MERCÊS TEixEiRA 
GOMES DA ROSA.”

Autoria: Ver.  JuAREZ DA FARMACiA
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE à ILMA. SRA.                          
SAnDRA LÚCiA MERCÊS TEixEiRA GOMES DA 
ROSA.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4009 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

ao ILMO. SR. ALExAnDRO MARCOS SAnTOS DE 
LiMA.”

Autoria: Ver.  MATHEuS iGuAL A VOCÊ
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR.                     
ALExAnDRO MARCOS SAnTOS DE LiMA.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4010 DE 03/11/ 2019.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 

ao ILMO. SR. FÁBiO JOSÉ RiBEiRO pORTO.”
Autoria: Ver.  BiLL DA piSCinA

  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO 
DE CiDADÃO BELFORROxEnSE ao ILMO. SR.                     
FÁBiO JOSÉ RiBEiRO pORTO.
  Art. 2º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2019.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE
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inauguração da nova vila olímpica 
teve goleada no campo e lembranças

queimaDos 

Espaço homenageia o morador ‘Cícero Bigode’ já falecido

No último do-
mingo (1), o 
gostinho da vi-

tória foi redobrado para 
os moradores do bairro 
São Francisco, em Quei-
mados. Além dos mora-
dores terem ganho um 
complexo esportivo, a 
Vila Olímpica batizada 
como Cícero josé dos 
Santos, o Bigode, o time 
sub-13 do Palestra go-
leou no jogo amistoso de 
estreia contra o convida-
do, Queimados, por 5 a 
1.

“Aguenta coração”! 
Essa foi frase que não 
saiu da boca do verea-
dor Antônio Chrispe, ou 
‘Tuninho do Vira Virou’, 
indicador legislativo da 
obra. “Sou nascido e 
criado neste bairro. Dei 
meus primeiros pontapés 
na bola aqui neste cam-
po e de atleta me tornei 
dirigente e hoje como 
parlamentar pude ajudar 
ainda mais a minha co-
munidade”, disse emo-
cionado. 

A festa começou cedo 
com uma missa campal 
realizada pelo diácono  
Reginaldo, da Paróquia 
de Nossa Senhora de 
Fátima, que, em segui-
da, jogou água benta em 
todo espaço para aben-
çoar. logo depois, o gra-
mado recebeu atletas das 
categorias mirim, sub-23 
e sub-20.

A nova área de la-
zer oferecerá, além do 
campo de futebol com 
medidas oficiais, uma 
pista de atletismo, dois 
vestiários, sala de ad-
ministração, sistema de 
drenagem e irrigação, 
alambrado e uma quadra 
de areia. A obra é fruto 

de uma parceria entre o 
Ministério do Esporte, por 
meio da Caixa Econômica 
Federal e teve um inves-
timento de aproximada-
mente R$ 1,7 milhão de 
reais.   

A segunda Vila Olímpi-
ca da cidade fica na Rua 
Conde de Aljezur,  bairro 
Vila São Francisco. O es-
paço recebeu o nome de 
Cícero josé dos Santos, 
o ‘Seu Bigode’, um dos 
moradores mais antigos 
do bairro. A homenagem 
póstuma foi aprovada e 
aplaudida pelos morado-
res locais. 

de pAleSTRA A 
vIlA olÍMpICA

Tudo começou num 
simples campo de vár-
zea chamado Palestra. O 
clube foi fundado em 1º 
de maio de 1957, lembra 
o atacante, Antônio Cris-
per (Tuninho Vira Virou), 
hoje presidente do clube 
e vereador na cidade de 
Queimados. O jogador 
conquistou títulos para o 
clube que chegou a ven-
cer campeonatos na cida-
de, atualmente é campeão 
municipal Sub-23 e está 
disputando a semifinal 
com o Sub-17. “Aguenta 
coração. É uma emoção 
muito grande ver este es-
paço renovado e amplia-
do, pois foi aqui que eu 
cresci e aprendi a jogar 
futebol. Este complexo 
esportivo está facilitando 
o progresso da nova ge-
ração esportiva de nossa 
região. Aqui, jogávamos 
bola muito precariamente. 
Hoje fico feliz em conse-
guir esses melhoramentos 
para o bairro”, destacou 
Vira Virou. 

O amor pelo clube é tão 
grande, que mesmo depois 
de aposentado, Tuninho 

continuou lutando pelo 
mesmo. Se elegeu presi-
dente por dois mandatos 
e, hoje, como vereador da 
cidade conseguiu através 
de indicação legislativa, 
que a prefeitura realizas-
se obras de ampliação e o 
transformasse no comple-
xo esportivo inaugurado 
no domingo passado. 

Aguenta coração! ‘Tuninho vira virou’ se emocionou com a chegada do complexo esportivo no bairro

a queridinha de vocês agora no 
Centro de Belford roxo! 

a inauguração é nesta sexta-feira, às 
9h, em frente a praça getúlio vargas, ao

 lado da loja de 2,99.

 DiVulGAçãO
 DiVulGAçãO
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seguNdo caderNo

ingredientes

modo de preparo

BaNaNa comprida 
recheada

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

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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 

04 DE DEZEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 05/12/2019 – CÓD-PMBR 225.

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 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. 4.506 de 11 de Julho 
de 2018.                                                                                                       

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

NOME MATRÍCuLA CARGO

FABIANO GOMES DOS SANTOS SILVA 11/19433 PRESIDENTE

CARLOS NORBERTO N. AZEVEDO 11/18.530 MEMBRO EFETIVO I

GEANE SALGADO TENÓRIO 10/43.762
MEMBRO EFETIVO II

MARCELO DE ALMEIDA GAIC 60/72.549 MEMBRO SuPLENTE I

JuLIANA LIMA PINTO BASTOS 60/75.475 MEMBRO SuPLENTE II

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

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção. 

DECRETO N° 4.798, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 4.143.000,00 (Quatro mi-
lhões e cento e quarenta e três mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-
mento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com funda-
mento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo 
em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 1.591 de 09 de janeiro de 
2019;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 4.143.000,00 (Quatro milhões e 
cento e quarenta e três mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste 
Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da 
anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme dis-
posto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposi-
ções em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 15 580.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.1.028 4.4.90.51.00 15 820.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 00 70.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 260.000,00

FuNBEL FuNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.1.90.13.02 00 3.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 2.410.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.92.00 00 1.081.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.94.00 00 145.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.04.129.067.2.033 3.3.90.39.00 00 88.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.30.00 15 1.400.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 16 260.000,00

FuNBEL FuNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.30.00 00 3.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 1.166.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº5398/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, 
do art. 87, da lei orgânica municipal, GuTEMBERG PEDRO PRADO FARIA, do cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Manutenção da Rede Física, símbolo cc-5, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5399/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, 
do art. 87, da lei orgânica municipal, CAIO BERNARDINO SOARES, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico, símbolo cc-6, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5400/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, MARCIO PEREIRA DA SILVA, para exercer o cargo em co-
missão de Administrador de unidade Básica, símbolo cc7, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5401/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nomear, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, LuANNA CuSTODIO LOPES, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo cc-8, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5402/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, ALAIDE CECILIA ALVES DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo cc-11, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5403/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, ANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA, do cargo em comis-
são de Administrador Adjunto de unidade Básica, símbolo cc-9, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº5404/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, ELIANA COuTO MADALENA SANTOS, para exercer o car-
go em comissão de Administrador Adjunto de unidade Básica, símbolo cc-9, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5405/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, IVAN SILVA GONÇALVES, do cargo em comissão de Chefe 
da Divisão de Atendimento Domiciliar, símbolo cc-5, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5406/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, ANGÉLICA DE OLIVEIRA E SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe da Divisão de Atendimento Domiciliar, símbolo cc-5, na Secretária 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5407/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso v, do art. 87, da lei or-
gânica municipal, LETICIA CARLA ROSA DE OLIVEIRA , do cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo cc-6, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5408/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, 
do art. 87, da lei orgânica municipal, LETICIA CARLA ROSA DE OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo cc-4, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5409/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, JOSÉ MARIO DE GuIMARÃES CARVALhO, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo cc-11, da Secretária Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº5410/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 03 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso v, do 
art. 87, da lei orgânica municipal, JOSÉ MARIO DE GuIMARÃES CARVALhO, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo cc-8, na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº5411/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, NELSIMAR COuTINhO RODRIGuES, do cargo em comissão de As-
sessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº5412/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, SOLANGELA DO CARMO LIMA, para exercer a função 
Gratificada de Encarregado, Símbolo FG-1, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5413/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de dezembro de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARCIA CRISTINA TENORIO FREIRE, para exercer o 
de ChEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, Símbolo CC-5, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5414/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso v, do art. 87, da lei or-
gânica municipal, REJANE DA SILVA BARBOSA DE CARVALhO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação. 

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA N.º463  DE 25  DE JuNhO DE 2007
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora  MARIA DE FATIMA XAVIER DE LIMA, ma-
trícula 10/05.253 ocupante do cargo de Professor de Língua Portuguesa, lotado na Secre-
tária Municipal de Educação - SEMED. O tempo de serviço de 1.044(hum mil, quarenta e 
quatro) dias, correspondendo a 02(dois) anos, 10(dez) meses e 14(quatorze) dias, conforme 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que 
integram o processo administrativo nº. 04/1689/2007. A publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

          RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com  incorreção

- PORTARIA N.º  137  DE 19 DE MAIO DE 2009
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ingredientes

modo de preparo

carapeBa 
grelhada

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

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

ingredientes

modo de preparo

arroZ de ForNo

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

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

arroZ de tacacá

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

ingredientes

modo de preparo

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

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.
        RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor CELSO DE OLIVEIRA, matrícula 10/19.645 ocupan-
te do cargo de Motorista, lotado na Secretária Municipal de Serviços Públicos - SEMSEP. 
O tempo de serviço de 8.211(oito mil, duzentos e onze) dias, correspondendo a 22(vinte e 
dois) anos, 06(seis) meses e 01(um) dia, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que integram o processo administrativo nº. 
04/1264/2009. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamen-
tos funcionais. 

         RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com  incorreção

PORTARIA Nº5415/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97.

R E S O L V E:
DEMITIR ROSENI MACIEL COuTO função de Interprete de Libras, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/47.832 por ter infringido o dispos-
to no Artigo nº 132, inciso XIV da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a 
contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6196/2018.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                              

            RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
              Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº5416/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97.

R E S O L V E:
DEMITIR CRISPIM ROBSON COSTA função de Gari, da Secretaria Municipal de Serviços  
Públicos - SEMuSP, matrícula nº 10/19.995, por ter infringido o disposto no Artigo nº 132, in-
ciso II da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar da data da publicação, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 37/1638/2014.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                          RAQuEL DE CARVALhO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

             Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº5417/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97.

R E S O L V E:
DEMITIR MARCELA GONÇALVES DOS SANTOS  função de Orientador Educacional, 
da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/44.727 por ter infringido 
o disposto no Artigo nº 132, inciso XIV da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 
1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/619
6/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                        

            RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
            Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº5418/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97.

R E S O L V E:
DEMITIR CAROLINA DE MACEDO FARDIM função de Professor 1ª a 4ª Série, da Se-
cretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/44.753 por ter infringido o dis-
posto no Artigo nº 132, inciso II da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a 
contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/5616/2015
.                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

            RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
           Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº5419/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97.

R E S O L V E:
DEMITIR JuAREZ DOS REIS SANTOS função de Gari, da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos - SEMSEP, matrícula nº 10/18.571 por ter infringido o disposto no Artigo nº 132, inci-
so II da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar da data da publicação, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 37/3553/2016.

            RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
                    Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº5420/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
                                                                                                            R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de ALEXANDRE VIEIRA, ocupante do 
Cargo de Agente da Guarda Civil Municipal, matrícula nº. 10/43.794, lotado na Secretaria 
Municipal de Segurança Pública – SEMuSP, por ter infringido com base o Artigo nº 138  da 
Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, conforme o contido nos autos do Pro-
cesso nº 04/3483/2018.

PORTARIA Nº5421/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA 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 NOJO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍOD/OS

SuELI TAVARES 
DA CRuZ 04/7827/2019 10/53.386 PROFESSOR 08 06/11/19 a 

13/11/19

RENATA MAIA DO 
NASCIMENTO 04/7990/2019 10/17.689 TÉC. ENFERMA-

GEM 08 24/11/19 a 
01/12/19

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

PORTARIA Nº5422/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 
com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudan-
ça de Nome, formulada pela Servidora ThALITA GISELE COuTO ROSENO, matrícula nº 
10/52.993, passando a assinar ThALITA GISELE COuTO ROSENO SARAIVA DE SOuZA, 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/7897/2019. A publicação deste ato visa cum-
prir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5423/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 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 ISRAEL LINCOLN AGuIAR DE SOuSA, ocupante do Cargo de Professor 1ª 
a 4ª Série, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/44982, 
PRORROGAÇÃO LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTI-
CuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  27/10/2019, conforme o contido nos autos 
do Processo n.º. 04/6528/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5424/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 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 SARA CARVALhO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Professor II, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/47.466, PRORROGAÇÃO DA 
LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICuLAR, pelo período 
de 01(um) ano, a contar de  04/07/2019, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 
04/2947/2017. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

PORTARIA Nº5425/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade 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 ao servidor VALDEIR DOMINGuES ocupante do Cargo de Mecânico de Autos, 
matrícula nº 10/19.582, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/3581/2019.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

01/06/2010 a 31/07/2015 01/12/2019 a 29/02/2020
                                 A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assen-
tamentos funcionais.

PORTARIA Nº5426/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade 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 ALINE DE ALMEIDA BROChADO ocupante do Cargo de Professor 
Língua Portuguesa, matrícula nº 10/15.642, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo rela-
cionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/849/2017.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

22/05/2013 a 21/05/2018 01/08/2018 a 31/10/2018
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5427/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade 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 ANTONIA MARIA FERREIRA DE MATTOS ocupante do Cargo de 
Merendeira, matrícula nº 10/06.266, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1586/2019.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/200 A 01/03/2005 04/04/2005 a 03/07/2019
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5428/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade 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 MARIA SALETE DO NASCIMENTO ELOI ROSA ocupante do Cargo 
de Orientador Pedagógico, matrícula nº 10/05.239, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/3278/2015.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 a 01/03/2010 05/11/2019 a 04/02/2020

02/03/2010 a 01/03/2015 05/02/2020 a 04/05/2020
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5429/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade 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 JANETE CLAIR DOS INOCENTES SILVA ocupante do Cargo de 
Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/22.391, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3359/2018.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

17/04/2007 a 16/04/2012 26/08/2019 a 25/11/2019
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5430/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em conformi-
dade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação caput 



aToS oFiciaiSquinta-feira, 05 de dezeMBro de 2019 15

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

modo de preparo

lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
Junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
misture na metade do 
tempo.
tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
Junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
asse em forno médio 
(170 ºc a 190 ºc), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
Dica: para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor ARI VICENTE ALVES ocupante do Cargo de Trabalhador Braçal, ma-
trícula nº 10/19.707, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o con-
tido nos autos do Processo nº 04/5225/2018.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

09/06/2000 a 08/06/2005 02/12/2019 a 29/02/2020

09/06/2005 a 08/06/2010 02/03/2020 a 30/05/2020

09/06/2010 a 08/03/2016 01/06/2020 a 29/08/2020
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5431/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com base no 
parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO os pedidos contidos nos autos dos 
processos 04/7183/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5432/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com base no 
parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO os pedidos contidos nos autos dos 
processos 04/6714/2018. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5433/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO 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

NAIARA DE 
AVILA SOuZA 04/7880/2019 25/62.858 ESTIMuLADOR 

MATERNO 120 20/11/19 a 18/03/20

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

PORTARIA Nº5434/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o Artigo 83 parágrafo 1° e 2°, da Lei Complementar n.º. 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:
Conceder a PAuLA ROBERTA MAChADO FERREIRA, ocupante do Cargo de Professor de 
1ª a 4ª Série, lotada na Secretaria Municipal de Educação- SEMED, matrícula nº. 10/43.644, 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA, de 35(trinta e cinco) dias, a con-
tar de 30/07/19 a 02/09/19, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/5821/2019. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5435/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com 
base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAPTAÇÃO 
NA MODALIDADE TEMPORÁRIA, formulado pelo Servidor RONALDO FLAVIO ARRISCA-
DO DA SILVA, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Professor 1ª 4ª Série, matrícula 
nº 10/44.919, admitido em 12/11/2012, pelo período 15/10/2019 a 12/12/2019 60(sessenta) 
dias, conforme contido nos autos do processo nº 04/7137/2019. A publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5436/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 
com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAP-
TAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA, formulada pela Servidora ELEIDE BENTO LIMA, 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Professor 1ª 4ª Série, matrícula nº 10/14.926, 
admitido em 02/03/1998, pelo período 09/10/2019 a 07/12/2019 60(sessenta) dias, conforme 
contido nos autos do processo nº 04/7058/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obri-
gação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5437/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO 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

RONALDO FLAVIO 
ARRISCADO DA 

SILVA
04/7137/2019 10/44.919 PROFESSOR 16 29/09/19 a 

14/15/19

TÂNIA CuNhA 04/7843/2019 25/63.393 MERENDEIRA 15 14/11/19 a 
28/11/19

ANGELA DA SILVA 
ROChA 04/7871/2019 10/14.963 e 

10/44.686 PROFESSOR 30 22/11/19 a 
21/12/19

VERISLENE APA-
RECIDA DA SILVA 04/7817/2019 25/28.018 AG.COMuN. DE 

SAÚDE 15 11/11/19 a 
25/11/19

SONIA MARIA 
RIBEIRO ALVES 04/7850/2019 10/52.882 PROFESSOR 30 18/11/19 a 

17/12/19

ANGELICA BORBA 
NuNES 04/7849/2019 10/07.505 PROFESSOR 30 21/11/19 a 

19/12/19

VERA MIRANDA 
COSTA 04/7875/2019 10/18.406 GARI 10 12/11/19 a 

21/11/19

SILVIA MARIA 
GOMES COSTA 04/7864/2019 10/76977 COORDENADORA 30 19/11/19 a 

18/11/19

ANDREIA CRIS-
TINA ROSA MI-

RANDA
04/7848/2019 60/70.939 ASSESSOR SER-

VIÇO I 15 21/11/19 a 
05/12/19

ILDEBRANDO DA 
SILVA 04/7923/2019 10/19.509 GARI 40 25/11/19 a 

04/01/19

RAQuEL SOuZA 
DA SILVA 04/7925/2019 10/44975 PROFESSOR II 30 22/11/19 a 

21/12/19

LETICIA JANOTTI 04/7916/2019 10/25.432 MÉDICO 30 11/11/19 a 
10/12/19

MARIA LuCIA 
PORTELA 04/7918/2019 10/17.703 TÉC. ENFERMAGEM 30 14/11/19 a 

13/12/19

NEVIA MENDON-
ÇA MAChADO 04/7913/2019 10/05.845 PROFESSOR II 08 20/11/19 a 

27/11/19

MIDIA COELhO 
RODRIGuES 04/7911/2019 60/71.345 TÉC. ENFERMAGEM 15 20/11/19 a 

04/12/19

CLÉIA MAChADO 
BARCELOS 04/7917/2019 10/14.617 PROFESSOR 90 23/11/19 a 

20/02/20

MARIA ALICE BAL-
BINO DE JESuS 04/7904/2019 10/44.887 PROFESSOR II 15 05/11/19 a 

19/11/19

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

PORTARIA Nº5438/SEMAD/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.
        RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor JAIME DE AMORIM, matrícula 10/14.863 ocupante 
do cargo de Professor de Geografia, lotado na Secretária Municipal de Educação - SEMED. 
O tempo de serviço de 7.555(sete mil, quinhentos e cinqüenta e cinco) dias, correspondendo 

a 20(vinte) anos, 08(oito) meses e 15(quinze) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que integram o processo admi-
nistrativo nº. 04/5318/2009. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:
Nas portarias nº 2046 e 2047  de  31 de maio de 2019, publicada no Jornal hora h de 
01/06/2019, referente à Luiza Maria Gomes Neves Dias.
Onde se lê: ......Luiza Maria Gomes Neves........
Leia-se: ......Luiza Maria Gomes Neves Dias ....... 

Nas portarias nº 5287  de  27 de novembro de 2019, publicada no Jornal hora h de 
28/11/2019, referente à Damara Valentim dos Santos.
Onde se lê: ......a contar de 02/11/2019........
Leia-se: ......a contar de 02/10/2019 ....... 

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº016/SEMOSP/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre o período de vistoria dos veículos de transporte de aluguel (TAXI) do Muni-
cípio de Belford Roxo, conforme previsão legal estabelecida no Decreto nº 2887 de 10 de 
Julho de 2010.
O secretário Municipal de Mobilidade urbana do Município de Belford Roxo, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais , 

Resolve:
Art. 1º. Ficam redefinidos os prazos de vistoria dos veículos do transporte individual de pas-
sageiros (TAXI)  do Município de Belford Roxo, para exercício de 2019, na forma abaixo:

PLACAS FINAIS PERÍODO DE VISTORIA LOCAL 

0 e 1 26 e 27 de dezembro SEMOSP 

2 e 3 02 e 03 de janeiro SEMOSP 

4 e 5 06 e 07 de janeiro SEMOSP 

6 e 7 08 e 09 de janeiro SEMOSP 

8 e 9 10 e 13 de janeiro SEMOSP 

João Sant´anna Junior 
Secretário da SEMOSP 

Mat. 60/73576

SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 03.000376/2016
TERMO: 003.
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/SEMASDh/2016.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BELFORD ROXO – INSTITuIÇÃO APAE.
OBJETO: Prorrogação do presente Termo de Colaboração.
PRAZO: 17/10/2019 a 17/10/2020.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 13.019/2014.
DATA DA ASSINATuRA: 06 de outubro de 2019.

VANDER LOuZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 03.000374/2016
TERMO: 003.
TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/SEMASDh/2016.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO e a INSTITuIÇÃO CASA LAR VIVO RIO - CAL-
VIRIO.
OBJETO: Prorrogação do presente Termo de Colaboração.
PRAZO: 17/10/2019 a 17/10/2020.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 13.019/2014.
DATA DA ASSINATuRA: 06 de outubro de 2019.

VANDER LOuZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 03.000375/2016
TERMO: 003.
TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/SEMASDh/2016.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO e a ASSOCIAÇÃO VIDA NO CRESCIMENTO E 
SOLIDARIEDADE – INSTITuIÇÃO AVICRES.
OBJETO: Prorrogação do presente Termo de Colaboração.
PRAZO: 17/10/2019 a 17/10/2020.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 13.019/2014.
DATA DA ASSINATuRA: 06 de outubro de 2019.

VANDER LOuZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 56.000414/2018.
CONTRATO: 009/SEMASC/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: IMPRESSÃO DIGITAL STuDIOX LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFI-
COS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL E CIDADANIA.
VALOR DO CONTRATO: R$ 58.354,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro 
reais).
PRAZO: entregue 10 (dez) dias, e começará a fluir a partir da emissão da Ordem de Forne-
cimento da Secretaria Municipal De Assistência Social e Cidadania.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.08.244.045.2024.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
FONTE: 17 – FNAS.
NOTA DE EMPENhO: 174/2019.
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: 02 de dezembro de 2019.

VANDER LOuZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



aToS oFiciaiS quinta-feira, 05 de dezeMBro de 201916

Ajude-nos a    
manter a 

cidade limpa... 

...não jogue 
lixo 

nas ruas!


