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Cantor Belo  
será atração no 
Samba da Feira

deste sábado 

dIvulgaçÃo

agentes da delegacia de defe-
sa e Serviços delegados (ddSd) 
estiveram nas instalações da 
estação de Tratamento guandu 
para coletar amostras. 

o objetivo é descobrir se hou-
ve sabotagem que transformou a 
qualidade da água. Funcionários 
serão ouvidos.

Água suja da Cedae
 vira caso de polícia

7

Foragido, Jeferson das Cargas  
tem 100 processos nas costas e 

53 mandados de prisão em aberto 

Tiro no coração

3

quadrilha especializada
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prefeitura de Meriti vai 
vender terrenos por 

concorrência pública
esporte hora

atacante léo 
é mais uma 
contratação 
do Banguzão 
para Taça gB

12

Bandidos trocaram tiros 
com pMs em Queimados  
e um deles levou a pior 

“Belford roxo merece dignidade, merece 
sair de casa na chuva e não pisar na lama” 

ao visitar o bairro São Bernardo, que recebe 
obras de concretagem em várias ruas, o prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, disse 
que população merece vida digna. “É isso que 
estamos trazendo (...), dignidade”. 
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Nosso abraço especial desta 
sexta-feira (17) vai para a escrito-
ra e poetisa, Alma das Graças, de 
Mesquita, a Caçulinha da Baixada 
Fluminense. Uma das mais atu-
antes no campo da literatura na 
região, Alma está sempre de bem 
com a vida e não deixa de valorizar 
os verdadeiros amigos. Obrigado e 
Sucesso, Alma! Aquele Abraço!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

vice traidor não gostou da porrada
Aquele vice-prefeito traíra, que surfou na onda 

do titular e seu padrinho político para se dar bem, 
anda com cara de ‘cão chupando manga’ e mais 
raivoso do que cachorro doido da periferia. Ele leu 
aqui a porradinha que deram nele e ficou brabo.

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

   Briga de cães brabos rende
“Quero saber quem falou isso e o que querem 

comigo. Quero resolver essa parada”, mandou di-
zer o trairão. Nosso agente Cão Misterioso respon-
deu: “Aê: se você é metido a brabo, aqui, o brabo 
sou eu!”.

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

além de trairão, leva chifre na ‘bola’

O cachorrão da coluna foi mais além, depois de 
investigar a vida do mané. “Camarada, é melhor 
você ficar na sua e aceitar a porrada que dói me-
nos. Dizer que é o fodão e ser corno na parada não 
adianta nada. Curte seu galho e deixa rolar. Você 
está colhendo o que plantou. Traiu quem não devia 
e agora aguenta. Se um dia você sentar na cadeira 
de prefeito pode também levar bola nas costas para 
pagar o que anda fazendo. Se ligou no recado?”, 
completou Cão Misterioso.  

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

o respeito de artistas como 
Reinaldo, Grupo Fundo de 
Quintal, Noca da Portela, 
Diogo Nogueira, Alcione 
e Maria Rita. O evento tem 
atraído famosos em busca 

lu galldini 
no Top Music

O cantor Lucas 
Galldini se apresen-
tará no Top Music 
desta sexta-feira, dia 
17. Carioca, cantor e 
compositor, aos 10 
anos começou a se 
interessar por músi-
ca e se encantou pelo 
som do violão. O es-
forço e o tempo trou-
xeram resultados, e 
com pouca idade, já 
cantava para familia-
res e amigos. Estava 
nascendo um grande 
talento chamado Lu-
cas Galldini. A apre-
sentação às 19h, na 
praça de alimentação 
do 2º piso. Evento 
gratuito!

O TopShopping 
está localizado na 
Av. Governador Ro-
berto Silveira 540, 
Centro – Nova Igua-
çu. Telefone: (21) 
2667-1787.

de boa música e revelado no-
vidades no gênero, tornando 
a atração uma tradição nos 
Armazéns do Engenhão, lo-
calizados na parte externa 
do Estádio Nilton Santos, no 
Engenho de Dentro.

O evento gratuito sema-
nal já reuniu mais de 12 mil 
pessoas por apresentação nos 
galpões e sempre traz gran-
des nomes do samba como 

convidados especiais. O 
evento começa às 17h, com 
o grupo “Seligaê”, anfitrião 
da festa.

Neste sábado (18), o con-
vidado é o cantor Belo. Para 
o terceiro encontro com o 
público do Engenho de Den-
tro, Belo separou o repertó-
rio de clássicos de sua carrei-
ra como “Tua boca”, “Quero 
te amar”, “Intriga da opo-

sição” e “Um sonho bom”, 
além das novas canções: “Do 
Nada”; “Perfeita pra Mim” e 
“Fases”. Belo iniciou sua tra-
jetória como líder do grupo 
Soweto e, em 2000, entrou 
em carreira solo e lançou o 
disco Desafio. 

O Armazém do Engenhão 
fica na Rua José dos Reis, 
189 - Engenho de Dentro, 
Rio de Janeiro.

DIVULGAçãO
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Sucessos do cantor estarão no show deste sábado nos armazéns do Engenhão 

dublador do Capitão américa em Nova Iguaçu
Neste sábado, dia 

18, o TopShopping 
receberá Duda Es-
pinoza (foto), o du-
blador do Capitão 
América, para um 
bate–papo com os 
fãs do super herói 
no evento Family 
Geek Brasil. No en-
contro, Duda fala-
rá um pouco da sua 
carreira, fará fotos 
com os fãs e distri-
buirá autógrafos.

O Family Geek 
Brasil conta com 
programação espe-
cial e temas em des-
taque a cada fim de 
semana. A atração 
conta com a parti-
cipação de quadri-
nistas, ilustradores, 
cosplay e autores de 
livros, que recebem 
os fãs para autógra-
fos e fotos.

A Loja Family 

Geek Brasil pode 
ser visitada no 2º 
piso (próximo à Por-
taria C), de segunda 
a sábado, das 10h 
às 22h, domingos 
e feriados, das 13h 
às 21h. A entrada é 
gratuita e a classifi-
cação é livre.

Confira a progra-
mação: 18/01 (sá-
bado) – bate papo e 
sessão de fotos com 
o dublador do Capi-
tão América Duda 
Espinoza. 19/01 
(domingo) – Encon-
tro de Card Game 
e 26/01 (domingo) 
– Encontro de Card 
Game.

O TopShopping 
está localizado na 
Av. Governador Ro-
berto Silveira 540, 
Centro – Nova Igua-
çu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Belo é o convidado 
do ‘Samba 
da Feira’
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Meriti coloca à venda terrenos
através de concorrência pública 
As propriedades estão localizadas no bairro da Venda Velha, região estratégica para 
logística e mobilidade viária, onde se encontram muitas moradias e empreendimentos

oportunidade para investidores e empresários

DIVULGAçãO
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A Prefeitura Mu-
nicipal de São 
João de Meriti, 

através da sua Comissão 
Permanente de Licita-
ção - e autorizada pela 
Lei Municipal 2.209 de 
20/08/2019 -, colocou à 
venda dois terrenos, por 
concorrência pública. 
As propriedades estão 
localizadas no bairro da 
Venda Velha, região es-
tratégica para logística e 
mobilidade viária, onde 
se encontram muitas 
moradias e empreendi-
mentos, como o maior 
shopping da cidade, uma 
grande casa de shows e a 
previsão de construção, 
já aprovada, de unidades 
habitacionais com pré-
dios de 15 andares.  

É uma oportunidade 
única para quem preten-
de investir, já que o mu-
nicípio possui a maior 
densidade populacional 
da América Latina, com 
déficit habitacional e de-
manda por grandes co-
mércios, supermercados 
e lojas atacadistas.

 DEScrição DaS 
propriEDaDES:
ÁREA 1: 54 mil me-

tros quadrados, localiza-
do entre a Rua Floriano, 
a Estrada do Munguen-
gue, confrontando com 
o Parque José Bonifácio 
e com o Vale da Simpa-
tia, no bairro da Venda 
Velha.

Valor da avaliação 
da propriedade: R$ 

27.342.900,00
Valor do depósito para 

garantia de proposta (5% 
do valor total do imóvel): 
R$ 1.367.145,00

ÁrEa 2: 10.327,20 
metros quadrados, de 
frente para a Avenida 

Automóvel Clube; pelos 
fundos, para a Rua Con-
go, no Parque Barão do 
Rio Branco, no bairro da 
Venda Velha.

Valor da avaliação 
da propriedade: R$ 
9.004.939,00

Valor do depósito para 

garantia de proposta (5% 
do valor total do imóvel): 
R$ 450.246,95

Nesta modalidade - 
concorrência pública - 
não há a possibilidade 
de desconto nos preços 
dos terrenos. O valor de-
terminado pela equipe 

técnica da comissão já é 
o mínimo admitido pela 
prefeitura.  

retirada de edital:
*Internet: Portal da 

Transparência da Prefei-
tura de São João de Me-
riti

*Subsecretaria de Lici-
tações e Contratos

Local: Prefeitura de 
São João de Meriti

Endereço: Av. Presi-
dente Lincoln, 899 – 2º 
Andar – Vilar dos Teles 
– São João de Meriti/ RJ. 
CEP 25555-200.

prefeito Waguinho acompanha 
obras em São Bernardo

O prefeito de Belford 
Roxo, Wagner dos Santos 
Carneiro, o Waguinho, 
visitou o bairro São Ber-
nardo e andou pela loca-
lidade conhecida como 
Vila Era. O prefeito vis-
toriou a fase de concre-
tagem de cinco ruas e de 
uma travessa.

As mudanças em Vila 
Era fazem parte do pro-
jeto “Seu Bairro de Cara 
Nova”, que já beneficiou 
inúmeras ruas da cidade. 
As obras consistem em 
saneamento básico, co-

locação de meios-fios, 
calçamento e concreta-
gem. As ruas concretadas 
serão Tuiuti, Curupaiti, 
Guatambú, Guatapará, 
Guassupi e Travessa Ita-
rorós.

Durante a visita, o pre-
feito estava acompanha-
do pelo secretário de con-
servação Adriano Carmo, 
a chefe de gabinete, Re-
nata Almeida, e o vere-
ador Eduardo Araújo. 
“Nossa população estava 
muito carente de qual-
quer tipo de mudança. O 

concreto que está caindo 
aqui é uma grande con-
quista para nós. Só temos 
a agradecer ao governo 
por não nos esquecer”, 
comentou Eduardo.

“O povo de Belford 
Roxo merece dignida-
de, merece sair de casa 
na chuva e não pisar na 
lama. É isso que estamos 
trazendo para a população 
de São Bernardo, dignida-
de”, relatou o prefeito en-
quanto andava pelas ruas 
do bairro cumprimentan-
do os moradores.

  Venda será realizada pela co-
missão permanente de Licitação 
da prefeitura 

prefeito Waguinho (ao 
centro) andou por diver-
sas ruas de São Bernardo 
com o vereador Eduardo 
araújo (E) e o secretário 
adriano carmo

primeira parcela do Ipva vence 
terça para placa de final zero

O primeiro vencimento 
do calendário do Impos-
to sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2020, para ve-
ículos com final de pla-
ca zero, será na próxima 
terça-feira. Nessa data, 
os proprietários terão que 
pagar a primeira parcela 
do valor integral ou qui-
tar o tributo à vista, com 
desconto de 3%.
O IPVA poderá ser pago 

por meio de boleto ban-
cário que está disponível 
nos sites do Banco Bra-
desco (www.bradesco.
com.br) e da Secretaria 
de Estado de Fazenda 
(www.fazenda.rj.gov.br). 
O pagamento da Guia 
de Regularização de Dé-
bitos (GRD) deverá ser 
efetuado em dinheiro e 
poderá ser realizado em 
qualquer agência bancá-
ria.

Os valores venais dos ve-
ículos são usados como 
base para calcular o valor 
do IPVA 2020. Os preços 
de mercado dos veículos 
calculados pela Fipe (Fun-
dação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe) são 
usados como base para se 
chegar ao valor do IPVA. 
A esses preços de mercado 
são aplicadas as alíquotas 
do imposto previstas em 
lei (4% para carros flex, 
2% para motos e 1,5% 

para carros movidos a 
GNV). 
Foi considerada a varia-

ção dos preços de merca-
do medida pela Fipe de 
entre setembro a outubro 
de 2018 e de setembro a 
outubro de 2019. Este ano, 
o imposto será, na média 
geral, 3,26% mais barato 
do que em 2019. No caso 
dos automóveis, a redu-
ção média será de 3,60%. 
Já para as motos, o tributo 
cairá 2,06%, em média.

REPRODUçãO
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contrato vence em maio

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Concessionária CCR-Nova Dutra pode ser barrada na Justiça se o trecho que corta a Baixada não receber 
melhorias. Parlamentar quer dinheiro do pedágio para hospitais que atendem aos acidentados na rodovia

Sem investimentos, sem concessão 

Em meio à crise da qualidade da água, o Procon-RJ 
faz uma operação para verificar denúncias sobre de preço 
abusivo da água mineral. Na quarta-feira (15), fiscais per-
correram lojas em vários pontos do Rio e da Baixada Flu-
minense e descobriram alguns casos em que o aumento 
foi de mais de 40% no preço dos galões de água.

A Polícia Civil do RJ abriu um inquérito para 
investigar como e por que a água da Cedae che-
gou às casas do Grande Rio com gosto e cheiro de 
terra. A investigação está a cargo da Delegacia de 
Defesa Serviços Delegados, que esteve nas insta-
lações da ETA Guandu, em Nova Iguaçu. 

Em vigor desde o dia 3 de janeiro, a Lei contra abuso de autorida-
de tem dado o que falar nas redes sociais. Os chargistas se apressaram 
logo em criar tirihas bem humoradas, mas que trazem um fundo de 
verdade. Essa da foto pode traduzir o sentimento de um criminoso, que 
acredita ser a nova lei uma abertura de precedente para blindar a ima-
gem de quem comete crimes. Ainda bem que medida não estimula a 
impunidade,apenas resguarda a identidade do preso, que responderá, 
sem sombra de dúvidas, pelos seus crimes. 

Humor por trás da nova lei 
contra o abuso de autoridades 

de avô pra neta I
A hierarquia política do clã do 

Nelson doi Posto volta ao cenário 
da disputa política em Guapimi-
rimr. De acordo com o jornalista 
Elizeu Pires, mais um membro da 
família já anunciou sua pré-candi-
datura à Prefeitura do município 
da Baixada: Lígia do Posto, neta 
do primeiro prefeito da história do 
ex-terceiro distrito de Magé. 

emancipação Iv
A vida pública de Nelson do 

Posto começou junto com o pro-
cesso de emancipação de Guapi-
mirim. Em 1988 ele foi eleito ve-
reador pelo PL para representar na 
Câmara de Magé o então terceiro 
distrito. Dois anos depois concor-
reu a um mandato de deputado 
estadual, e ficou de fora por uma 
diferença de apenas 34 votos. 

O número de casos de vio-
lência contra veículos de comu-
nicação e jornalistas aumentou 
54,07% de 2018 para 2019. O 
número consta do relatório da 
Federação Nacional dos Jorna-
listas (FENAJ), divulgado on-
tem, que aponta ainda 208 casos 

contra 135 no período de com-
paração. Entre os 208 registros, 
114 foram de “descredibiliza-
ção” da imprensa e 94 de agres-
sões diretas a profissionais.

De acordo com o ‘Relatório 
da Violência contra Jornalistas 
e liberdade de imprensa’, di-

vullgado anualmente, no  Sin-
dicato dos Jornalistas, no Rio 
de Janeiro, o presidente Jair 
Bolsonaro (Sem partido) foi res-
ponsável por 121 desses ataques 
(58,17%).

Ainda segundo o documento, 
cinco dos ataques do presidente 

foram agressões verbais diretas 
a jornalistas durante entrevistas 
que não foram reproduzidas no 
site do Palácio do Planalto. O 
levantamento incluiu, este ano, 
a descredibilização da imprensa, 
que é uma tentativa de questionar 
a credibilidade da informação. 

Jornalismo: profissão perigo

DIVULGAçãO/LUIS HENRIQUE VICENT

direto ao ponto

O mau cheiro na Rua Mora-
es Cardoso, na região central da 
cidade, tem prejudicado a rotina 
de moradores e comerciantes. O 
transtorno é prejudicado por um 
lixão quee está se fornando de-
vido ao descarte irregular de sa-
colas de lixo feito por quem não 
tem compromisso com a limpe-
za. De acordo com reclamações 
que circulam nas redes sociais, 
apesar da coleta realizada pela 
Prefeitura a cada três vezes na 
semana, o péssimo hábito conti-
nua prejudicando a vida de quem 
mora no trecho. 

nos bairros

Moradores formam lixão no Centro de Nilópolis 
horahmunicipios@gmail.com

 REPRODUçãO/FACEBOOk 

Coleta irregular de lixo suja 
imagem de cidades praianas 
Segundo estimativa do 

IBGE, Macaé, no Norte 
Fluminense, tem cerca 
de 260 mil moradores, 
universo que não englo-
ba a população flutuante 
formada por quem chega 
às segundas-feiras para 
trabalhar e retorna para 
casa nas sextas. Mais 
gente, mais lixo, mais 
trabalho para as equipes 

da limpeza urbana. A 82 
quilômetros está Cabo 
Frio, que não conta com o 
universo flutuante, tem 40 
mil moradores a menos e 
só produz mais lixo que 
Macaé na alta temporada, 
mas vem deixando muito 
a desejar em termos de 
limpeza urbana, segundo 
reclamam moradores e vi-
sitantes.

realizar projetos II
Segundo informações 

dos bastidores, Lígia 
passou os últimos anos 
se preparando para a dis-
puta em 2020. Empresá-
ria bem sucedida e estu-
dante de Direito, a neta 
de Nelson tem feito vá-
rios cursos voltados para 
administração. 

Cuidadora de gente III
“Meu avó (...) foi um grande 

gestor. Governou Guapimirim 
por duas vezes e também foi 
prefeito de Magé, tendo sido 
apontado como um dos melhores 
prefeitos do Brasil. Quero ser pre-
feita para realizar os projetos que 
ele não conseguiu tirar do papel. 
Mais que isso, quero ser cuidado-
ra de gente como foi”, diz.

DIVULGAçãO/PMQ

O contrato para a ex-
ploração da Rodo-
via Presidente Dutra 

pelo consórcio CCR-Nova 
Dutra termina em março de 
2021 e, do jeito que está a 
concorrência para a nova 
concessão não vai acontecer. 
Promessa neste sentido foi 
feita pelo deputado federal 
Luiz Antonio Teixeira Ju-
nior, Luizinho da Saúde. Em 
debate na segunda audiência 
pública realizada na última 
quarta-feira pela Agência Na-
cional de Transportes Terres-
tres (ANTT ) para discutir o 
novo modelo – que não prevê 
nenhum investimento no tre-
cho mais complicado da ro-
dovia, o que corta a Baixada 
Fluminense – o parlamentar 
deixou claro que a bancada 
do estado do Rio vai cair em 
cima e recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal se for ne-
cessário.

O deputado questiona, 
por exemplo, porque a nova 
proposta ignora a Baixada, 
região que mais sofre com os 
engarrafamentos e com a des-
truição das vias municipais 
pelo trânsito de veículos pe-
sados que tentam escapar dos 
congestionamentos, que além 
do transtorno contribuem 
para o aumento do roubo de 
cargas.

 DinhEiro para oS 
hoSpitaiS 

A proposta da ANTT fala 
em R$ 32 bilhões em inves-

timentos e no pagamento de 
R$ 8 bilhões em ISS, impos-
to a ser recolhido em favor de 
R$ 33 municípios, o que não 
dá mais que R$ 200 mil por 
mês para cada cidade ao lon-
go da concessão.

“O que as concessioná-
rias vão pagar não cobre 
os gastos que as prefeitu-
ras tem com um paciente 
que sofre um acidente gra-
ve e tem um traumatismo 
de crânio, por exemplo. O 
que eu proponho é que na 
composição do pedágio 
seja destinado um per-
centual para os hospitais 
que atendem aos aciden-
tados na Dutra. O que a 
concessionária tem feito é 
deixar os acidentados nos 
hospitais, sem oferecer 
nenhum tipo de ajuda”, 
completa.

MaiS DuaS pra-
çaS DE pEDÁgio 
Além de ignorar a re-

gião, o novo modelo cria 
duas praças de pedágio 
entre Itaguaí e Mangara-
tiba. Isto está na inclusão 
da Rio-Santos no mesmo 
pacote, pela ideia que a 
ANTT tem de dividir a 
concessão em duas, com 
uma empresa ou consór-
cio ficando com o tre-
cho da BR-101, ligando 
o Arco Metropolitano a 
Ubatuba, cidade no litoral 
paulista, e outra conces-
sionária assumindo o tre-
cho da BR-116, que sai de 
Seropédica até a Marginal 
Tietê, em São Paulo.

  Deputado federal Dr. Luizi-
nho cobra investimentos à con-
cessionária 
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O meia Marcos Júnior 
chegou ao Vasco em 
abril de 2019 após 

ter se destacado pelo Bangu 
na disputa do Campeonato 
Carioca. Iniciando a tempora-
da 2020 pelo Cruzmaltino, o 
jogador vai reencontrar o an-
tigo clube logo na estreia do 
Estadual, neste domingo (19), 
às 16h, em São Januário. Em 
bate-papo com o Site Oficial, 

Marcos Júnior falou sobre o 
carinho que tem com o Alvir-
rubro.

“O Bangu representa muito. 
É o clube que me revelou para 
o futebol profissional. Foi lá 
que fiz dois dos melhores iní-
cios de ano da minha carreira. 
Sou muito grato por todos que 
lá passaram e estão até hoje e 
me ajudaram a estar onde es-
tou hoje. Minha gratidão pelo 
Bangu e o significado desse 
clube vai ficar sempre no meu 
coração e na minha memória”, 

explicou o agora vascaíno, an-
tes de falar sobre como foi a 
negociação para acertar com o 
Gigante da Colina.

“Minha aproximação com 
o Vasco acredito que tenha 
sido depois daquele jogo em 
que eu marquei um gol e o 
Bangu venceu em São Janu-
ário e garantiu a classificação 
para às semifinais. Aconteceu 
de enfrentarmos o Vasco mais 
duas vezes e acabou aconte-
cendo uma aproximação, até 
porque fiz boas partidas, um 

bom campeonato e os clubes 
conversaram, junto com meu 
empresário. Acho que fui o úl-
timo a saber do acerto”.

Na época em que contra-
tou Marcos Júnior, o Vasco 
também acertou com outro 
destaque do Bangu naquele 
Carioca: o atacante Jairinho, 
que acabou sendo emprestado 
ao Atlético-GO e retornou ao 
Bangu no início deste ano. O 
meia vascaíno disse que eles 
são amigos, mas ressaltou que 
isso fica apenas fora de campo.

“Eu cheguei junto com o 
Jairinho. Ele não continuou, 
está lá de novo. Vai ser legal 
enfrentar ele. Além de ser um 
companheiro de trabalho, se 
tornou um amigo pessoal. O 
que eu posso dizer é boa sorte 
e que ele possa fazer mais um 
ótimo Campeonato Carioca. 
Mas também vou dizer para 
ele tomar cuidado e esse ano 
não tem jeito, vai dar Vasco”, 
disse o vascaíno, antes de fina-
lizar falando sobre a relação de 
carinho com os profissionais 

da ex-clube. “Tenho muitos 
amigos no Bangu. Uma gale-
ra do ano passado ficou, além 
da diretoria, roupeiros, vai ser 
legal reencontrar eles. As lem-
branças que tenho de Moça 
Bonita são boas. É o estádio 
que a gente gostava de jogar, 
o lugar que a gente gostava 
de estar até pela aproximação 
com a torcida do Bangu, que 
apoia bastante o time. São 
boas lembranças, que ficarão 
marcadas pra sempre na minha 
carreira.

CARLOS GREGóRiO JR/VASCO

Justiça interdita instalações 
olímpicas do rio de Janeiro Jornal revela salário que pedro

receberá no Flamengo este ano

atacante, ex-Flu, vai embolsar cerca de r$ 500 mil mensais

VALERIA POSSAMAI / DIVULGAçãO

O Flamengo fechou as 
negociações para contra-
tar o atacante Pedro, da 
Fiorentina. O atleta che-
ga ao Rio de Janeiro ain-
da esta semana para rea-
lizar os últimos trâmites 
e se tornar oficialmente 
jogador do Rubro-Negro. 
Em meio a isso, o jornal 
O Globo revelou quanto 
o centroavante receberá 
mensalmente: cerca de 
R$ 500 mil.

Com folha salarial re-
cheada, é certo que os 
vencimentos de Pedro 
não estarão entre os mais 
altos da equipe rubro-
-negra. O topo dessa lis-
ta, aliás, deve ser enca-
beçado por um atleta da 
mesma posição do novo 
contratado: Gabigol, que 
tem conversas avançadas 
para permanecer no Fla-
mengo, deve receber o 
triplo do ex-jogador do 
Fluminense.

Vale destacar que Pe-

FERNANDO FRAzãO / AGêNCIA BRASIL

 Entre os locais interdi-
tados está o parque olím-
pico da Barra da tijuca

A Justiça Federal deter-
minou a interdição de ins-
talações olímpicas do Rio 
de Janeiro, até que sejam 
fornecidos o laudo de visto-
ria do Corpo de Bombeiros 
e o habite-se da prefeitura. 
A decisão é do juiz Eugenio 
Rosa de Araújo, da 17ª Vara 
Federal do Rio, a pedido do 
Ministério Público Federal 
(MPF).

Entre as instalações in-
terditadas estão o Parque 
Olímpico da Barra da Tiju-
ca, que foi o principal polo 
esportivo dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 
2016 e que ainda recebe 
eventos culturais e esporti-
vos.

O MPF defende que as 
instalações não podem ser 
usadas em razão da ausên-
cia de licenças que atestam 
requisito de segurança dos 
locais.

A prefeitura do Rio de 
Janeiro recorrerá da deci-
são da Justiça. Já o Corpo 
de Bombeiros informou que 
ainda não foi notificado da 
decisão, mas que mantém a 

postura de acatar quaisquer 
decisões da Justiça.

Segundo os bombeiros, 
os equipamentos estão com 
a documentação válida. 
“Trata-se do Documento 
de Autorização Temporária 
de Funcionamento (DATF) 
-  previsto no Decreto 
45.970/17 - que permite a 
utilização dos espaços, além 
de regular lotação e demais 
exigências previstas na le-
gislação de segurança con-
tra incêndio e pânico”, diz 
a nota do Corpo de Bombei-
ros. (Fonte: Agência Brasil)

 o rei da améri-
ca aceitou reduzir 
salário pedido no 
início das conver-
sas

 Marcos Júnior 
destaca carinho 
pelo Bangu antes 

do reencontro 

gratidão eterna

dro será liberado pela 
Fiorentina mediante o pa-
gamento de 1 milhão de 
euros. A quantia, porém, 
será abatida em caso de 
compra definitiva do atleta 
ao fim do vínculo, que terá 
duração até o fim do ano 
de 2020. O valor da multa 
para contratação deve ser 
fixado no contrato, sendo 

assim, não haverá impas-
se com o clube italiano, 
caso o Fla deseje exercer 
a cláusula e manter o jo-
gador.

Aos 22 anos, Pedro já 
havia sido procurado pelo 
Flamengo anteriormen-
te. Em meados de 2019, 
quando Jorge Jesus co-
brava à diretoria do Fla a 

contratação de um centro-
avante com mais caracte-
rísticas de área, o Rubro-
-Negro se dispôs a pagar 
15 milhões de euros para 
tirar Pedro do Fluminense. 
A equipe das Laranjeiras 
sequer abriu negociação 
e, posteriormente, liberou 
o atleta à Fiorentina por 
uma quantia inferior. 

 “o Bangu representa mui-
to. É o clube que me revelou 
para o futebol profissional”, 
disse o meia

 “São boas lembranças, que 
ficarão marcadas”, afirmou 
o ex-alvirrubro
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eventos culturais

Na semana em 
que Nova 
Iguaçu co-

memora 187 anos, a 
Prefeitura promoveu 
uma volta ao pas-
sado, mas com um 
olhar especial para 
o futuro. Ontem, 
quinta-feira (16), a 
Secretaria Munici-
pal de Cultura (SE-
MCULT) apresentou 
o “Programa Patri-
mônio & Artes” que 
tem como objetivo a 
valorização, divul-
gação, recuperação, 
restauração e prote-
ção do Patrimônio 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

na antiga Vila de iguassú o secretário de cultura Marcus Monteiro vislumbrou a restauração da Fazenda São Bernardino

expedição promove ‘viagem 
no tempo’ em Nova Iguaçu
Volta ao passado com olhar especial no futuro

ALzIRO XAVIER/PMNI

cultural, material e 
imaterial iguaçuano.

A explanação acon-
teceu no Teatro Syl-
vio Monteiro, na 
Casa de Cultura, e 
contou com a partici-
pação de membros do 
governo, da socieda-
de civil organizada, 
empresários e repre-
sentantes de matrizes 
africanas. Em segui-
da, o grupo seguiu 
para a antiga Vila de 
Iguassú, onde estão 
situados patrimônios 
históricos da cidade. 
A primeira parada foi 
na Fazenda São Ber-
nardino, um dos prin-
cipais símbolos da 
história iguaçuana.

“Temos uma pro-
posta para a recupe-
ração da tulha (onde 
se guardava a produ-
ção e objetos do en-
genho) e da senzala 
da fazenda. Também 
temos o grande so-
nho de restaurar o 
casarão. Ele poderia 
abrigar algo como o 
Museu de Iguaçu ou 
então o Museu de 
Artes da Baixada. O 
espaço também po-
deria receber grandes 
eventos culturais”, 
vislumbra o secretá-
rio municipal de Cul-
tura, Marcus Montei-
ro.

A expedição tam-
bém passou pelo Ce-

mitério da Irmandade 
de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens 
Pretos, pela Torre 
Sineira da Igreja de 
Nossa Senhora da 
Piedade de Iguassú 
e pelo Cemitério de 
Iguassu Velho, que 
teve sua escadaria 
construída no sécu-
lo XIX e restaurada 
no ano passado. To-
dos estes locais eram 
desconhecidos para 
a engenheira civil 
Maria Emília Maga-
lhães. Aos 88 anos, 
ela esbanjou dispo-
sição durante o pas-
seio.

“O único lugar que 
eu conhecia aqui era 

Maria Emília Magalhães, 88 anos: “Felizmente há um 
projeto que vai permitir recuperar parte da história”

ALzIRO XAVIER/PMNI

a Fazenda São Ber-
nardino, mas a última 
vez que vim aqui foi 
na década de 1980, 
antes do incêndio. É 
triste ver como está, 
que o patrimônio ficou 

abandonado durante 
todo este tempo. Fe-
lizmente há um proje-
to de restauração que 
vai permitir recuperar 
parte da história”, dis-
se Maria Emília.

Mini Paraty às Margens do Porto

Vila iguassú pode ganhar ares de ‘modernidade’

As duas últimas paradas da 
expedição foram o antigo Por-
to de Vila Iguassú e a Estrada 
Real do Comércio, uma das 
mais importantes vias na época 
do Império. Às margens dela, 
o secretário Marcus Monteiro 
pretende criar uma espécie de 
‘mini Paraty’. O projeto apre-
sentado pela SEMCULT cons-
titui na abertura de edital de 
ocupação das áreas através de 

disponibilização de lotes.
“Iremos fornecer os projetos 

arquitetônicos, e as constru-
ções deverão seguir o padrão. 
Temos um calçamento fantás-
tico e beleza paisagística mara-
vilhosa. Podemos transformar 
um trecho da Estrada Real do 
Comércio em uma pequena 
Paraty. Este lugar precisa ser 
mostrado ao mundo”, afirma o 
secretário.

Cultura loCal valorizada hoMenageará Pessoas 
A Prefeitura de Nova Iguaçu 

instituiu 2020 como o Ano do 
Patrimônio Cultural Iguaçua-
no. O decreto nº 11.835, de 9 
de janeiro de 2020, publicado 
em Diário Oficial no último dia 
10, tem como objetivo recupe-
rar, divulgar, valorizar, prote-
ger e preservar o patrimônio 
cultural, material e imaterial 
da cidade. Também ficou esta-
belecida a criação da Medalha 
do Mérito Cultural, uma antiga 
reivindicação dos artistas e dos 
gestores de cultura do municí-
pio.

Com o decreto do prefeito 
Rogerio Lisboa, as secretarias 
de Cultura e Urbanismo de 
Nova Iguaçu devem buscar 
parcerias com instituições, 
empresas e sociedade civil or-

ganizada, com o objetivo de inte-
gração e captação de recursos que 
visem a realização de projetos re-
lacionados a proteção e preserva-
ção do patrimônio cultural. Além 
da Fundação Educacional e Cul-
tural de Nova Iguaçu (FENIG) 
dando apoio, a Secretaria de Edu-

cação, em parceria com a Secre-
taria de Cultura, vai desenvolver 
ações de educação patrimonial, 
especialmente em palestras, mos-
tras, exposições, seminários e 
visitas aos sítios e monumentos 
históricos iguaçuanos.

Em relação à medalha e o 

diploma de Mérito Cultural da 
cidade, a homenagem será con-
cedida para pessoas e instituições 
que trabalhem em prol da cultura 
iguaçuana. A escolha será feita 
por uma comissão formada por 
cinco pessoas. (Fonte: Assessoria 
de Comunicação da PCNI)

Decreto do prefeito rogério 
Lisboa instituiu o ano do pa-
trimônio cultural iguaçuano

/ ALzIRO XAVIER / PCNI
/ ALzIRO XAVIER / PCNI



sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Integrante de quadrilha de 
‘falso sequestro’ é preso 

7Polícia

Editoria de
 Polícia

Polícia Civil trabalha para identificar outros criminosos que fazem parte do bando especializado. 
Bandido foi preso em flagrante quando sacava dinheiro de outra vítima de extorsão 

atrás das grades 

Agentes da 
52ª DP 
( N o v a 

Iguaçu) tiraram de 
circulação ontem 
um criminoso que 
seria iintegrante 
de uma quadrilha 
especializada em 
falso sequestro. A 
Polícia Civil in-
formou que na úl-
tima quinta-feira, 
investigadores da 
3ª DP do Distrito 
Federal entraram 
em contato com 
a distrital para 
relatar que uma 
pessoa havia sido 
vítima de um cri-
me de extorsão 
na modalidade 
conhecida como 

‘falso sequestro’. 
De acordo com 

a delegacia, a ví-
tima recebeu uma 
ligação de uma 
pessoa simulando 
o sequestro de sua 
filha e exigindo a 
transferência de 
valores para di-
versas contas ban-
cárias para que a 
sua filha não fos-
se morta. Um dos 
depósitos no valor 
de R$ 9.900 foi 
realizado na conta 
de Adriano de Oli-
veira Mesquita em 
uma agência ban-
cária em São João 
do Meriti.

FornEcia 
a conta 

Ainda segundo os 
agentes, Adriano 

(foto) foi enquan-
to sacava dinheiro 
de outra vítima de 
extorsão. Investi-
gações chegaram à 
informação de que 
o bandido fornecia 
sua conta bancária 
para o depósito dos 
valores e, após re-
ceber uma parte do 
dinheiro, fazia a 
distribuição entre 
os outros integran-
tes da quadrilha. 

O criminoso 
responderá pelo 
crime de extor-
são mediante ‘fal-
so sequestro’. Os 
agentes buscam 
informações que 
possam levar a 
prisão de outros 
criminosos que 
pertencem a qua-
drilha. 

polícia Civil investiga se 
água da Cedae foi sabotada 

A crise da água no 
Rio de Janeiro virou 
caso de polícia. Na 
manhã de ontem, a 
Delegacia de Defesa 
Serviços Delegados 
esteve nas instalações 
da Estação de Trata-
mento Guandu (ETA 
Guandu),  complexo 
que limpa a água do rio, 
em Nova Iguaçu. 

A Polícia Civil abriu 
um inquérito para in-
vestigar como e por que 
a água chegou às casas 
com gosto e cheiro de 
terra. O nome do pro-
cedimento é Verificação 
de Procedência de in-
formação. O objetivo da 
especializada é saber se 
houve sabotagem ou se 
a turbidez da água ocor-
reu por causas naturais. 
Na última quarta-feira, 
o presidente da Cedae, 
Hélio Cabral, declarou 
que a investigação pre-
cisa apurar se houve sa-
botagem ou não. 

“Estamos conside-
rando sim o posiciona-
mento do presidente da 
Cedae, mas nós precisa-
mos saber em que pé as 
coisas estão para levar 
tranquilidade à popula-
ção fluminense”, disse 
o delegado Júlio Filho. 
“Nós vamos convocar 
as pessoas que traba-
lham no campo, que 
operam o equipamento, 
que operam os registros, 
para sabermos para que 
direção vamos apontar 
a nossa investigação”, 
emendou.

Peritos do Instituto 
de Criminalística Car-
los Éboli  (ICCE) vão 

coletar o material da 
água para uma análise 
laboratorial. Depois dis-
so, começa a fase dois 
depoimentos de funcio-
nários da companhia.

procESSo coM 
carVão atiVaDo 

O problema da crise 
da ágiua no Rio come-
çou há 15 dias, quando 
moradores da Região 
Metropolitana relataram 
que a água encanada 
da Cedae chegava com 
cheiro e gosto de terra, 
quando não turva. O 

O presidente da com-
panhia, Hélio Cabral, 

chegou a pedir descul-
pas à população pelo 
que chamou de “trans-
tornos”. 

“Na semana que vem, 
com certeza a gente tem 
água saindo sem geos-
mina”, destacou. A lim-
peza extra será feita por 
carvão ativado. O mate-
rial, em forma de partí-
culas, funciona como 
um ímã que atrai as mo-
léculas da geosmina. 

A companhia infor-
mou que a operação vai 
custar até R$ 2 milhões, 
mas que não haverá au-
mento de preço para os 
consumidores.

REPRODUçãO/TV GLOBO

REPRODUçãO 

Uma troca de tiros entre 
políciais militares e suspei-
tos de tráfico de drogas dei-
xou um homem morto em 
Queimados. De acordo com 
informações da Polícia Mi-
litar, agentes do batalhão do 
município (24º BPM) rea-
lizavam uma operação para 

rerprimir a venda de entor-
pecentes no Morro da Torre 
quando foram recebidos a ti-
ros efetuados por criminosos 
fortemente armados. Os po-
liciais reagiram, dando início 
a um confronto.

Após cessar os disparos, 
PMs fizeram buscas e en-

contraram o suspeito ferido. 
Ele chegou a ser levado para 
uma unidade de saúde da re-
gião, mas não resistiu aos fe-
rimentos. Na ação, os agen-
tes apreenderam uma arma 
e drogas. A quantidade do 
entorpecentes não divulgada 
pela corporação. 

Homem morre em confronto 
com pMs em Queimados 

Maior ladrão de cargas da Baixada 
tem 53 mandados de prisão pendentes

Jefferson de Almeida Silva 
(foto), tem apenas 31 anos, 
mas uma longa ficha crimi-
nal. Apontado em investições 
como o maior ladrão de car-
gas da Baixada Fluminense, 
o bandido responde a 100 
processos criminais e tem ao 
menos 53 mandados de prisão 
pendentes. 

De acordo com reportagem 
do jornal Extra, que realizou 
o levantamento no site do 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, o ladrão conhecido 
como ‘Jefferson das Cargas’, 
é considerado foragido desde 
outubro de 2016. O Disque-
-Denúncia oferece recompen-
sa de R$ 1 mil por informa-
ções sobre o seu paradeiro.

Todos os processos con-
tra  Jefferson são por crimes 
de roubo ocorridos em Du-
que de Caxias. A quadrilha 
do integrante costuma roubar 
cagas na Rodovia Washington 
Luís. O grupo é acusado de 
ter roubado um caminhão que 
transportava brinquedos em 
dezembro de 2017.

Jefferson está nas ruas des-
de junho de 2016. Na ocasião, 
ele deixou o presídio pela 
porta da frente, após conse-
guir progressão para o regime 

aberto. A Vara de Execuções 
Penais (VEP) permitiu que o 
criminoso cumprisse a pena em 
casa. Como, na época, o estado 
estava com o fornecimento de 
tornozeleiras eletrônicas sus-
penso, ele foi liberado sem o 
monitoramento.

Ainda segundo as inves-
tigações, um mês depois de 
conseguir a condicional, o la-
drão uma carga de perfumes 
avaliada em mais de R$ 6 mil. 
Os processos respondidos por 
Jefferson são relativos a crimes 
ocorridos nesse ano, após ele 
ter saído da cadeia. Ainda não 
há sentença em nenhum deles, 

pois a maioria encontra-se 
suspenso, já que o criminoso 
está foragido. 

O Código de Processo 
Penal prevê que caso não se 
consiga citar o acusado so-
bre um processo no qual ele 
é réu, a ação fica suspensa e 
o prazo para a prescrição do 
crime deixa de contar. Quan-
do o criminoso for preso, 
todas as ações prosseguem. 
Quem tiver informações so-
bre Jefferson pode entrar em 
contato com o Disque-De-
núncia no (21) 2253-117 ou 
no WhatsApp, pelo número 
(21) 98849-6099.

REPRODUçãO

policiais civis deixam a Eta guandu 
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Ceperj realizará concurso em Itaguaí
REPRODUçãO

SeCreTarIa de CoMuNICaçÃo 
SoCIal daS preFeITuraS 

do rIo de JaNeIro 

Fundação será rresponsável pela elaboração, impressão e aplicação das provas. 

A Fundação ficará responsável pelo planejamento e realização do certame da Prefeitura. O 
concurso será para provimento imediato e  formação de cadastro de reserva, de cargos efetivos.

Codin lança novos serviços digitais
A Companhia de 

Desenvolvimento 
Industrial do Esta-
do do Rio de Janei-
ro (CODIN) inicia 
2020 com duas no-
vidades que irão 
facilitar a vida de 
empreendedores e 
tornar os serviços 
prestados mais 
eficientes. A par-
tir de agora, ges-
tores públicos ou 
privados poderão 
marcar reuniões 
com o corpo téc-
nico da instituição 
digitalmente, por 
meio do Portal da 
CODIN. A previ-
são é que o novo 
serviço agilize as 
marcações e oti-
mize o trabalho da 
instituição (foto). 

Além disso, a 
sede da Compa-

nhia, situada no 
Centro da cida-
de, foi equipada 
com diversos pon-
tos de códigos de 
barras, os QR Co-
des, que poderão 
ser acessados pe-
los visitantes via 
smartphone para 
avaliar as ativida-
des da entidade. 
Segundo o presi-
dente, Fábio Gal-
vão, os processos 
são simples e o 
tempo de resposta 
para o agendamen-
to será reduzido.

“Vamos aprimo-
rar o trabalho, a 
transparência e 
reduzir o tempo 
de resposta para 
a g e n d a m e n t o s ” , 
afirmou o presi-
dente da CODIN, 
Fábio Galvão.

Para avaliar o 
trabalho da CO-
DIN, basta apro-
ximar a câmera do 
aparelhar celular 
nos símbolos da 
Pesquisa de Sa-
tisfação fixados 
em pontos visíveis 
do escritório, tais 
como na recepção 
e salas de reuni-
ões. Os interes-
sados em agendar 
uma reunião na 
Companhia, ligada 
à Secretaria Esta-
dual de Desenvol-
vimento Econô-
mico, Energia e 
Relações Interna-
cionais (SEDEE-
RI), podem acio-
nar o link https://
www.codin.rj.gov.
br/solicitacao-de-
-audiencia no site 
da CODIN.

DIVULGAçãO/GOVERNO DO 
ESTADO

Deputados deixam o Senado após entrega oficial do processo 

A Fundação Ceperj 
(Centro Estadu-
al de Estatísticas, 

Pesquisas e Formação de 
Servidores Públicos do 
Rio de Janeiro), vai abrir, 
nos próximos meses, as 
inscrições para o Concur-
so Público da Prefeitura de 
itaguaí-RJ 2020. A Funda-
ção ficará responsável pelo 
planejamento e realização 
do certame, assim como 
da elaboração, impressão 
e aplicação das provas. O 
concurso será para provi-
mento imediato e forma-
ção de cadastro de reserva, 
de cargos efetivos.

As vagas são para Ensino 
Fundamental, Médio, Téc-
nico e Superior. São opor-
tunidades para as áreas de 
educação, saúde, fiscali-
zação, segurança e apoio 
administrativo. O edital, 
com a oferta de vagas e os 
salários, além do crono-
grama com as datas será 
divulgado nos próximos 
dias. A previsão é de que 
as inscrições comecem no 
início de março. As inscri-

ções serão feitas pelo site 
da Fundação CEPERJ e as 
taxas variam entre R$60 e 
R$140.  

 SELEção EntrE 
aBriL E junho  

Os candidatos passarão 
por provas objetivas, ava-
liação de títulos, prova 
prática e teste de aptidão 
física, de acordo com a 
função e cargo pretendido. 
A seleção deverá ser rea-
lizada entre os meses de 
abril, maio e junho.

Os cargos para a área 
da Administração são: ar-
quiteto, engenheiro civil, 
agente de trânsito, agente 
de fiscal de tributos, fiscal 
de meio ambiente, fiscal 
de obras, fiscal de serviços 
concedidos, guarda muni-
cipal, motorista. técnico 
de segurança do trabalho, 
almoxarife, auxiliar admi-
nistrativo. 

Para a área da Educação: 
professor: artes, educação 
física, ciências físicas e 
biológicas, geografia, his-
tória, matemática, língua 
inglesa, letras/língua por-
tuguesa, orientador e su-
pervisor educacional, pro-

fessor de educação infantil 
ao 5º ano, auxiliar de edu-
cação infantil, auxiliar de 
serviços escolares, cozi-
nheiro, inspetor de alunos.

Para área da Saúde: as-
sistente social, cirurgião 
dentista e buco/maxilo 
facial, enfermeiro, enfer-
meiro neo-intensivista, 
farmacêutico, fisiotera-
peuta, fonoaudiólogo, 
nutricionista, psicólogo, 
médico anestesista, médi-
co cirurgião geral, médico 
clínica médica, médico gi-
necologista obstetra, mé-
dico intensivista, médico 
hemo/hematologista, mé-
dico neurologista, médico 
pediatra, médico perito, 
médico psiquiatra, médi-
co otorrinolaringologista, 
médico ortopedista/trau-
matologista, médico ul-
trassonografista, cuidador 
de idoso, instrumentador 
cirúrgico, técnico de apa-
relho engessado, técnico 
em enfermagem, técnico 
de laboratório, agente co-
munitário de saúde, auxi-
liar de aparelho engessa-
do, ajudante de cozinha, 
auxiliar de serviços gerais, 
maqueiro. 

Mundo
Senado recebe processo 
de impeachment de Trump

Eua - O Senado dos 
Estados Unidos recebeu 
oficialmente ontem as 
acusações de impeach-
ment contra o presiden-
te Donald Trump. A ce-
rimônia marcou o início 
do julgamento que de-
cidirá se o republicano 
deve ser afastado do po-
der. Segundo analistas 

políticos, algo imprová-
vel de ocorrer uma vez 
que o partido governis-
ta detém a maioria da 
Casa. 

Os próximos passos 
do julgamento só devem 
ser dados na próxima 
semana. Por isso, ques-
tões centrais, como se 
testemunhas vão depor 

ou não no julgamento, 
continuam no ar. Um re-
presentante da Câmara, 
Adam Schiff, leu no Se-
nado os termos da acusa-
ção. A cerimônia ocor-
reu um dia depois de a 
Câmara dos Deputados, 
de maioria democrata, 
autorizar o envio do do-
cumento aos senadores.

 SENATE TELEVISION VIA AP
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Quatis faz parceria contra queimadas 
Prefeitura e CBH (Comitê da Bacia Hidrográfica da Região do Rio Paraíba do Sul) estão ampliando 
as ações de prevenção contra a ocorrência na mata e na área urbana, desenvolvidas 
LUÍS EDUARDO
(LUISINHO) 

Uma das placas encontra-se afixada na Rodovia RJ 159, próximo ao condomínio industrial

Uma parceria da 
Prefeitura de Qua-
tis com o CBH 

(Comitê da Bacia Hidro-
gráfica da Região do Rio 
Paraíba do Sul)está am-
pliando as ações de pre-
venção contra a ocorrência 
de queimadas na mata e na 
área urbana, desenvolvidas 
pelo Município, sob a coor-
denação da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente. 
Cinco placas educativas, 
cada uma medindo cerca 
de dois metros de altura 
por um metro de largura, 
foram doadas à prefeitura 
pelo comitê, por meio da 
AGEVAP (Agência da Ba-
cia do Rio Paraíba do Sul). 
Três delas já se encontram 
instaladas, e as outras duas 
estarão afixadas até o co-
meço de fevereiro.

Uma das placas encon-
tra-se afixada na Rodo-
via RJ 159, próximo ao 
condomínio industrial, no 
sentido Floriano (Barra 
Mansa)-Quatis. A Rodovia 

RJ 143, que liga Quatis ao 
distrito de São Joaquim, 
recebeu outra placa, per-
to dos galpões da CBPO 
(Companhia Brasileira de 
Projetos e Obras). A tercei-
ra placa (foto) foi colocada 
também na Rodovia RJ-
159, só que na região do 
bairro Pilotos, próximo ao 
trecho de acesso à comu-
nidade de Joaquim Leite 
e ao distrito de Falcão. As 
outras duas estão planeja-
das para serem afixadas no 
sentido contrário das duas 
rodovias (RJ-159 e RJ-
143), ou seja, na direção 
da zona rural para a área 
urbana do Município.

pLaca aLErta 
a popuLação

Confeccionada sobre 
uma base metálica, a placa 
alerta a população sobre os 
transtornos causados pe-
las queimadas, entre eles, 
a destruição das florestas 
e os danos causados aos 
mananciais nos quais é 
captada a água para trata-
mento e abastecimento dos 

próprios moradores. Nela, 
os moradores são orienta-
dos também a denunciar 
qualquer tipo de queimada 
às autoridades ambientais 
do Município, por meio do 
telefone (024) 3353-6266. 
O Código Ambiental de 
Quatis e a Lei de Crimes 
Ambientais (legislação fe-
deral) estabelecem penali-
dades para quem cometer 
esta infração. As punições 
vão desde a aplicação de 
multas à prisão, entre ou-
tras penalidades.

“Observa-se que, a partir 
das campanhas educativas 
contra queimadas realiza-
das pela Prefeitura de Qua-
tis, tivemos uma redução 
do número de ocorrências 
numa comparação entre os 
dois últimos anos (2018 e 
2019). Somam-se às ações 
de prevenção outras medi-
das adotadas pela adminis-
tração do prefeito Bruno 
de Souza. A implantação 
efetiva do grupamento am-
biental a partir de dezem-
bro de 2018 e a aquisição 
de equipamentos destina-

crime ambiental

DIVULGAçãO
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SUl-FlUMiNENSE 9

o estudantes devem se dirigir à sede da SMEct, no centro

DIVULGAçãO

piraí recebe r$ 1,5 milhão para infraestrutura

O prefeito Dr. Luiz Antonio recebeu o deputado federal Christino Áureo

O município de Piraí 
foi contemplado com uma 
verba de R$ 1,5 milhão 
para serem investidos em 
infraestrutura. O prefeito 
Dr. Luiz Antonio (PDT) 
recebeu o deputado fede-
ral Christino Áureo, autor 
da emenda parlamentar 
que viabilizou o recurso.  
Durante o encontro, que 
aconteceu na Prefeitura de 
Piraí, foi entregue um che-
que simbólico.

Dr. Luiz Antonio agra-
deceu o deputado Chris-
tino Áureo pelo empenho 
em ajudar o município de 

Piraí. “Em nome da popu-
lação de Piraí, eu agradeço 
ao deputado Christino Áu-
reo por esse apoio ao mu-
nicípio com a emenda de 
R$ 1,5 milhão para ajudar 
na infraestrutura do nos-
so município. É uma área 
que o município precisa de 
ajuda”, comentou Dr. Luiz 
Antonio.

Além da equipe de se-
cretariado da prefeitura, a 
reunião contou com as pre-
senças dos representantes 
do Legislativo. 

O deputado federal 
Christino Áureo destacou 

a importância da emenda 
parlamentar que vai bene-
ficiar diretamente a popu-
lação. “É muito importante 
a população saber que esse 
recurso é um recurso traba-
lhado durante o ano para 
que a gente possa trazer de 
Brasília aquilo que a popu-
lação paga em impostos e 
que, normalmente, é muito 
centralizado na União. Fa-
zer através desse trabalho 
a vinda do recurso para 
o município de Piraí é da 
conta daquilo que é o mais 
importante, a população”, 
disse Christino Áureo.

primeiro equipamento foi instalado no cais de Santa Luzia e já está em funcionamento

REPRODUçãO

 DIVULGAçãO/PMP

A Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura 
e Turismo (SMECT) in-
forma que estão abertos 
os processos de cadas-
tramento e recadastra-
mento para o Transporte 
Gratuito Universitário. 
O estudantes devem 
se dirigir à sede da 
SMECT, localizada à 
Rua Hilário Ettore, 442 

- Centro, Porto Real (ao 
lado da Prefeitura), das 
8h às 17h. É necessário 
os originais dos seguin-
tes documentos: Docu-
mento de identificação 
com foto (RG ou CNH); 
comprovante de residên-
cia; declaração emitida 
pela Unidade de Saú-
de da Família (USF) do 
bairro onde o estudante 

reside; comprovante de 
matrícula emitida pela 
instituição de ensino ou 
boleto de pagamento de 
matrícula/mensalidade. 
A SMECT enfatiza que 
a inscrição só poderá ser 
feita, pessoalmente, pelo 
estudante, tendo em vis-
ta que a foto 3x4 da car-
teirinha será feita no ato 
do cadastro.

Angra dos Reis acabou 
de ganhar mais um instru-
mento para ser utilizado 
na segurança pública. Tra-
ta-se de totem de video-
monitoramento, instalado 
pela Secretaria Executiva 
de Segurança Pública. O 
equipamento, instalado no 
Cais de Santa Luzia, é um 
protótipo que está sendo 
testado, sem custo para a 
Prefeitura. Se a experiên-
cia for bem sucedida, ou-
tros 14 pontos do municí-
pio receberão o totem.

“É mais uma ferra-
menta que a Prefeitura de 
Angra está trazendo para 

ajudar na segurança pú-
blica. É bom ressaltar que 
a população é quem vai 
aprovar ou não o uso des-
te totem, que oferece uma 
opção a mais para sua pro-
teção, visto que além da 
visibilidade total do am-
biente ao redor, a “vítima” 
poderá ainda interagir 
com o agente de polícia e 
receber orientações para a 
sua proteção”, salientou o 
secretário de Segurança 
do município.

O totem tem seis câme-
ras, sendo uma de 360° 
e outra que vai focar no 
atendimento das pessoas 

que acionarem um botão 
de emergência fixado no 
totem. Ao ser ativado esse 
dispositivo cria um ca-
nal de comunicação com 
uma central de monitora-
mento, que funciona 24 
horas, o que possibilita o 
deslocamento de policiais 
de forma efetiva e amplia 
a capacidade de pronta 
resposta. Além disso, o 
totem tem alarme sonoro 
e alto-falante de grande 
alcance.

Toda a atividade do 
totem é monitorada pelo 
Centro Integrado de Ope-
rações.

dos ao combate das quei-
madas estão entre as ações 
que se tornaram realidades 
por meio do compromisso 
da prefeitura com o desen-
volvimento sustentável”, 
disse a secretária munici-
pal de Meio Ambiente, bi-
óloga Édna Azevedo.

inStituição 
DoaDora 

A doação das cinco pla-

cas educativas por parte 
do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Médio Pa-
raíba foi proveniente da 
adesão da Prefeitura de 
Quatis ao chamamento 
para que as cidades da 
região interessadas se 
manifestassem median-
te o encaminhamento 
de um ofício à institui-
ção doadora. As regras 
do chamamento frisam 

que a instalação deve 
ocorrer em vias rodovi-
árias federais, estaduais 
ou municipais que cor-
tam as cidades banha-
das pelo Rio Paraíba. Já 
as prefeituras ficaram 
encarregadas de provi-
denciar a instalação e 
manutenção das placas, 
em locais considerados 
estratégicos das vias se-
lecionadas.



Fique alerta à sua 

intuição. Confie nos 

sinais e ouça com 

atenção as pessoas à sua 

volta. Uma amiga mais 

experiente poderá lhe aconselhar com 

sabedoria. Exercite sua disciplina 

e procure cuidar de seu corpo. 

Mantenha olhos e ouvidos atentos ao 

que ocorre à sua volta.

Trabalho: hoje você 

estará mais popular e 

sociável, favorecendo 

o contato e a troca de 

experiências. O que 

não foi resolvido no passado pode 

aflorar pedindo solução de uma hora 

para outra. Fique alerta. Faça o que 

puder para agradar a você mesmo(a). 

Número: 02.

Áries

Elemento: terra. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Escorpião. Regente: 

Vênus. Sua criatividade 

e seu potencial de adaptação estão em 

destaque. Busque novas experiências, 

mas tenha cuidado para não se 

empolgar demais. Bom momento no 

campo afetivo. Número: 05.

Touro

Conte com a ajuda 

de amigos e pessoas 

que funcionam como 

mestres e guias para 

você, terá muito o que 

aprender se mantiver os ouvidos bem 

abertos e a alma receptiva às outras 

pessoas. Num papo com amigos, são 

ditas coisas de maior importância, às 

vezes reveladoras.

Gêmeos

Seu regente forma 

aspecto com astros 

vibrantes que são 

relacionados a sexo 

e à luta. Muita 

energia sexual, que, quando bem 

administrada, fornece vigor e 

determinação à personalidade. Hoje 

você se sentirá particularmente 

decidido(a) e bem-disposto(a). 

Número: 08.

Câncer

Leão

Amor: esqueça uma 

paixão antiga. Você 

sentirá muita facilidade 

para se relacionar 

afetivamente com as 

pessoas ao seu redor. 

Aproxime-se de quem tem interesses 

parecidos com os seus. Cuidado para 

não absorver problemas alheios. Cor: 

dourado. Número: 11.

Virgem

Amor: o momento 

exige paz no coração. 

Hoje você tende a 

buscar os prazeres da 

vida. Aproveite para 

interagir com as pessoas ao seu redor. 

Use o poder de sedução para conquistar. 

Novos caminhos estarão se abrindo. 

Bom momento no campo emocional.

Libra

Muita facilidade de 

expressão de toda a sua 

emoção do seu coração. 

Você vai querer mais 

justiça e compreensão 

nos relacionamentos em geral, desde 

os mais íntimos aos mais formais. No 

plano profissional é a hora de colocar 

as suas ideias em prática. Número: 14.

Escorpião

Grande entusiasmo e 

sucesso no trabalho. 

Excelente memória 

e capacidade para 

ocupar-se de muitas 

coisas diferentes. Bom 

período para viajar e para os novos 

acontecimentos. Melhor resultado terá 

se associar seus esforços com pessoas 

amigas. Cor: havana. Número: 17.

Sagitário

Você tende a estar ainda 

mais atento às coisas 

boas e belas da vida. É 

um bom momento para 

começar a fechar boas 

parcerias. Cultive a alegria no seu 

dia a dia e procure traçar metas para 

organizar melhor sua vida financeira. 

Bom momento no campo social.

Capricórnio

Este poderá ser 

um período muito 

interessante para a sua 

vida amorosa, pois 

tudo indica que você 

poderá dar início a 

novas e estimulantes relações. A vida 

profissional está precisando de uma 

organização. Veja o que realmente 

quer para poder lutar por aquilo. 

Número: 20.

Aquário

Amor: o que vale é ter 

alguém com quem se 

possa contar nos bons 

e nos maus momentos. 

Amores paradisíacos 

geralmente têm vida curta e o que 

você precisa agora é de certezas e de 

segurança. É tema para pensar, não é? 

Bom momento no campo amoroso. 

Número: 23.

Peixes
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO 
COnFERiDAS pOR LEi, 

RESOLVE:
pORTARiA n.° 007, DE 16 DE JAnEiRO DE 2020.
ExOnERAR MARCIO ADRIANO DA SILVA do Cargo em 
Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, Símbolo 
CC-7, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 008, DE 16 DE JAnEiRO DE 2020.
nOMEAR ALINE VICTOR DA ROChA TAMBuRRO para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo 

Parlamentar, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 009, DE 16 DE JAnEiRO DE 2020.
ExOnERAR JOSIEL DAMIANI DE OLIVEIRA do Cargo em 
Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a contar 
da data da publicação.

pORTARiA n.° 010, DE 16 DE JAnEiRO DE 2020.
nOMEAR MARCIO ADRIANO DA SILVA para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a 
contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 011, DE 16 DE JAnEiRO DE 2020.

ExOnERAR MARCIO BRITO DE ARAuJO do Cargo em 
Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, Símbolo 
CC-7, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 012, DE 16 DE JAnEiRO DE 2020.
nOMEAR DAMIANE CANDIDO BARROS para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, 
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

                              Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Felipe Rangel Garcia
Presidente          

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 7280/2019

Conforme consta do Processo Administrativo nº 7280/2019, autorizo 
e ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação, com base 
no art. 25, II da Lei Federal nº 8.666/93, da empresa EDITORA CI-
DADANIA LTDA, para aquisição de Livros, no valor global de R$ 
28.640,00 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais), conforme 
justificativa e parecer da Procuradoria Geral do Município às fls. 418 
a 420 e 442 e Controladoria Geral do Município às fl. 441 do pro-
cesso em questão.

Porto Real, 15 de janeiro de 2020.
CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 6087/2019

Homologo e autorizo a emissão  de dotação  e nota de empenho 
para aquisição, por adesão a ata de registro de preços de material 
esportivo para uso nas Unidades Escolares Municipais da Secreta-
ria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com base no art. 15, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 22 do Dec. Municipal nº 
2.201/18, em favor da empresa COMERCIAL REYS PAPELARIA 
E INFORMATICA EIRELI - EPP, no valor global de R$ 111.149,10 
(cento e onze mil, cento e quarenta e nove reais e dez centavos), 
conforme pareceres da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do 
Município as folhas nº 103 a 104 e 211, 213 do Processo Adminis-
trativo nº 6087/2019.

Porto Real, 20 de dezembro de 2019.
ROBSON PAULINO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURIS-
MO

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6874/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93, ADJUDICO E 
HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA n° 004/2019 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMEN-
TO DAS PALMEIRAS, atendendo a solicitação feita pela OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 6874/2019, à 
empresa:
Empresa: COMAL CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 29.045.416/0001-08
Valor de R$ 469.726,17 (quatrocentos e sessenta e nove mil, sete-
centos e vinte e seis reais e dezessete centavos).
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 15 de Janeiro de 2020
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

COnCESSÃO DE LiCEnÇA

Recebi da PREFEITuRA MuNICIPAL DE MESQuITA a emissão da 
Licençade Operação – LO-AMBIENTAL N°. 008/LO/ASS/GAB/2019, 
sendo emitida em 18 de dezembro de 2019. Esta licença é válida até 
18 de dezembro de 2024 que autoriza a empresa OCEANO AZuL 
PISCINA LTDA, CNPJ n°. 33.133.052/0001-95 a realizar FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE MATERIAL DE PLÁSTICO PARA uSO NA 
CONSTRuÇÃO(FABRICAÇÃO DE PISCINAS DE FIBRA), em área 
construída de 2.682,66m^2, na Avenida Nilo Peçanha, n°.1160 – BNh 
Mesquita/RJ, referente ao processo Administrativo n°08/13170/19.

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

hOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribui-
ções, face ao contido nos autos, sobretudo a manifestação 
da Diretoria de Controle Interno acerca do Pregão Presencial 
n° 001/2019. hOMOLOGA a presente licitação, adjudicando 
seu objeto em favor da empresa SYSTEM BIT SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA LTDA, referente a locação da cessão de 
uso com manutenção mensal de “Sistemas Informatizado Es-
pecífico para Gestão Pública Integrado” e Portal de Transpa-
rência, no valor total de R$ 204.000,00 (Duzentos e quatro mil 
reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Belford Roxo, 16 de janeiro de 2020.

nELCi CESÁRiO pRAÇA
Vereador presidente da Câmara

Municipal de Belford Roxo

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 

16 DE JANEIRO DE 2020. PuBLICADO EM 17/01/2020 – CÓD-PMBR 011.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0253/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar de 16 de janeiro de 2020, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Edu-

cação.
MIChELE GONÇALVES DA SILVEIRA 
RAMON AMÉRICO DA SILVEIRA FERREIRA 
RAFAEL GONÇALVES DRuMONT 
ANDRESSA SANTOS NASCIMENTO 
JONAS DIAS COELhO DA SILVA

PORTARIA Nº0254/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ThAÍSA CRISTINA SANTOS CARLIM, do cargo em comissão de Assessor 
de serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação
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Ingredientes

Modo de preparo

peIXe CoM açaÍ

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

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

FIlÉ de MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

pICadINHo de aveSTruZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ sal 
e páprica picante 
a gosto

em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
sirva bem quente

JaCarÉ À Moda rIo 
Negro

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

Ingredientes

Modo de preparo

corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
por fim acrescente 
1 limão e sirva

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº0255/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOSIANE CARDOSO MARTINS, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação

pORTARiA nº0256/SEMAD/2020 DE 16 DE JAnEiRO DE 2020. 
Exonerar, a contar de 15 de janeiro de 2020, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ANDRE  LUIS DOS SANTOS NACHO, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 
da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

pORTARiA nº0257/SEMAD/2020 DE 16 DE JAnEiRO DE 2020. 
Nomear, a contar de 16 de janeiro de 2020, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ERICK FERNANDES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8 na Secretaria Municipal de Comunicação Social.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
ERRATA:     
NA PORTARIA Nº0223/SEMAD/2020 DE 14/01/2020, publicado em 15/01/2020.
ONDE SE LÊ: LEANDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA;
LEIA-SE: LEONARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0258/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
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 ANILDO GONÇALVES PINTO,  função de Professor de Matemática, da Secreta-
ria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/14.706, por ter infringido o disposto 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 37/108/2014.

         
      RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

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

PORTARIA Nº0259/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
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 ThALES YVSON AKVES DE SOuZA,  função de Professor de Educação Artística, 
da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/50.306, por ter infringido o 
disposto 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 37/236/2014.

    
            RAQuEL DE CARVALhO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

           Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº0260/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
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 ERIKA RIBEIRO PORTELLA,  função de Professor de Geografia, da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/46.419, por ter infringido o disposto 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 37/2969/2015.

       
        RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

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

PORTARIA Nº0261/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
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 EDuARDO PEREIRA huGuENIN TAVARES,  função de Professor de 1ª a 4ª 
Série, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/06.144, por ter in-
fringido o disposto 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 
07/146/2014.           

   RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

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

PORTARIA Nº0262/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
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 FERNANDO VENTURA QUERES, matrícula 
10/54.604 ocupante do cargo de Auditor Fiscal, lotado na Secretária Municipal de Defesa 
Civil e Ordem urbana - SEMDEC. O tempo total de serviço de Sendo 4.214(quatro mil du-
zentos e quatorze) dias, correspondendo a 11(onze) anos, 06(seis) meses e 15(quinze) dias, 
conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Policia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro - PMERJ, que integram o processo administrativo nº. 04/6606/2019. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº0263/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
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

JuLIANA MORETh 
NOLASCO DOS REIS 04/005/2020 60/73.772 ASSESSOR 120 30/11/2019 a 

28/03/20

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

PORTARIA Nº0264/SEMAD/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020. 
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

LEIA TOLEDO 
DE PAuLA 04/078/2020 10/52.725 SECRETÁRIA ES-

COLAR 15 20/11/19 a 03/01/20

VERALDES 
ARAÚJO SILVA 04/072/2020 10/18.297 TRABALhADOR 

BRAÇAL 30 26/12/19 a 24/01/20

DuLCILENES 
DuMAS MACIEL 04/073/2020 10/10.706 AuXILIAR DE EN-

FERMAGEM 30 17/12/19 a 15/01/20

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

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CONSELhO MuNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CONDEMA
 
Para atender as demandas legais do Conselho Municipal de Meio Ambiente, apresento o 
calendário de 2020 das Reuniões Ordinárias do CONDEMA.  

 Reuniões Ordinárias 

18 de fevereiro de 2020 

18 de maio de 2020 

18 de agosto de 2020 

18 de novembro de 2020 

Ademais, informo que todas as reuniões acontecerão na sede da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMA, sempre no horário de 14:00. Entretanto, caso haja necessidade de 
reunião extraordinária, todos do conselho serão devidamente convocados e com todas as 
informações essenciais.   

 Flávio Francisco Gonçalves 
Presidente do CONDEMA 

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS - SMO

Despacho do Secretário (Processo nº 06/0187/2015)  RATIFICO a presente  CONTRATA-
ÇÃO EMERGENCIAL Nº 002/2019 COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO IV DO ART, 24 
DA LEI 8,666/1993, cujo objeto é CONSTRuÇÃO DE ESTRuTuRA DE CONTENÇÃO EM 
SOLO GRAMPEADO NA RuA TAuRuS, NO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adju-
dicando seu objeto a empresa: MONTSERV SERVIÇOS INDuSTRIAIS EIRELI, no valor 
de R$ 107.994,08 (Cento e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos) 
Conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da 
Comissão Permanente de Licitação,  as fls. 275 e 372 a 376 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria Geral do Município as fls. 188 a 191 e da Controladoria Geral do Município as 
fls. 380 a 382 e 421. Em 11 de abril de 2019.

MERhI DAYChOuM
Secretário Municipal de Obras

Mat. 60/67.193
Republicado por ter saído com incorreções

SECRETARIA MuNICIPAL DE GOVERNO - SEMuG

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente 
de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a 
Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Especial de Projetos Especiais da Prefeitura Municipal de Bel-
ford Roxo que tem como objetivo OBRA DE CONSTRuÇÃO DE uM POSTO DE SAÚDE, 
SITuADO NA RuA TAMBAÚ ESQuINA COM A RuA TABIRA, S/Nº, BAIRRO hELIÓPOLIS 
- BELFORD- ROXO – RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E hORÁRIO DE ABERTuRA: 03 de Fevereiro de 
2020 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000081/2019.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes 
Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diaria-
mente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa 
interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente 
de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei 
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios 
da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA DE REFORMA DA 
ESCOLA MuNICIPAL BELFORD ROXO, SITuADA NA RuA AMÉLIA ROChAN° 281 - CEN-
TRO - BELFORD- ROXO - RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as empresas 
do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E hORÁRIO DE ABERTuRA: 03 de Fevereiro de 
2020 às 15:00 horas. PROCESSO: 52/000128/2019.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes 
Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diaria-
mente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa 
interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente 
de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei 
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios 
da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA DE COnSTRuÇÃO 
DA pRAÇA BOM pASTOR, COnFECÇÃO DAS TAMpAS DE COnCRETO ARMADO pARA 
O CAnAL E pAViMEnTAÇÃO DAS RuAS, SiTuADA nA AVEniDA DiSTinÇÃO ABRAn-
GEnDO DiVERSOS TRECHOS COMO: RuA DAS CRiAnÇAS, RuA iTAMARAnDiBA, 
RuA AnA DÉiA, RuA ADRiADES E RuA EnGLER - BOM pASTOR- BELFORD ROxO 
- RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado. DATA E hORÁRIO DE ABERTuRA: 18 de Fevereiro de 2020 às 14:00 horas. 
PROCESSO: 52/00187/2019.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes 
Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diaria-
mente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa 
interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS
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 Divulgação

 atacante léo pimenta, 
ex-Boavista, é mais

 um contratado 
do Bangu

regularizado

Jogador está apto para a estreia 
contra o Vasco da Gama

Contando os dias para 
entrar em campo pela 
primeira vez em 2020, 

o Bangu ganhou mais um re-
forço. Para o setor ofensivo, 
o atacante Léo Pimenta, de 
37 anos, chega ao Alvirru-
bro após defender o Boavista 
nos últimos anos, tendo vasta 
experiencia no Campeonato 

Carioca. O atleta defendeu a 
equipe de Saquarema em sete 
temporadas, sendo vice-cam-
peão da Taça Guanabara de 
2018 e campeão da Copa Rio, 
em 2017. Nas duas ocasiões, 
Eduardo Àllax, atual técnico 
do Bangu, estava à frente do 
time. O atacante projeta o clu-
be de Moça Bonita brigando, 
por mais um ano, pelas primei-
ra posições. “Estou orgulhoso 
em vestir a camisa do Bangu. 

A minha chegada é para somar 
junto aos meus companheiros, 
dando continuidade ao exce-
lente trabalho que foi feito no 
ano passado. Espero colabo-
rar com que o clube chegue 
a patamares maiores, estando 
sempre na briga pelas primei-
ras colocações. O pensamento 
é sempre positivo pois o am-
biente é maravilhoso”, diz o 
atacante.

Em sua carreira, Léo Pimen-

ta passou anos fora do Brasil. 
Ele vestiu as camisas dos 
portugueses Vilanovense, FC 
Porto e Vitória de Setúbal, dos 
iranianos Sanat Naft, Tractor 
Club e Gostaresh Foolad, e 
dos emiradenses Hatta Club, 
Al khallej e Al Hamriyah. 

No Rio de Janeiro, além do 
Boavista, o atleta atuou pelo 
Audax e foi campeão da Taça 
Corcovado de 2018, também 
com Àllax como treinador. No 

Bangu, força de vontade não 
irá faltar, conforme garante o 
atacante.

“O torcedor vai ter certeza 
da minha entrega, deixando 
corpo e alma dentro de cam-
po. Em todos os clubes que 
passei, sempre me destaquei 
pela qualidade técnica e o ra-
ciocínio rápido, mas, acima 
de tudo, acho que uma das 
minhas maiores qualidades 
é fazer todo o grupo vibrar 

positivamente. Eu tenho a 
responsabilidade de ajudar 
os jogadores mais jovens, 
passando um pouco da minha 
vivência nesses anos todos 
de futebol”, destaca Léo Pi-
menta.

Na Taça Guanabara, o pri-
meiro turno do Campeonato 
Carioca, o Bangu estreará 
diante do Vasco da Gama, 
às 16h do próximo domingo, 
19, em São Januário.

“Estou orgulhoso em vestir a 
camisa do Bangu”, disse Pi-
menta, apontando para o es-
cudo do clube


