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Neste sábado, a Resenha abra-
ça Denílson Marques, de Nova 
Iguaçu. Amante e incentivador de 
atividades artísticas nas comuni-
dades carentes, ele não se cansa 
de atuar para melhorar a vida dos 
moradores do Bairro Botafogo e 
adjacências. Um líder comunitário 
dos bons! Este é Denilson Mar-
ques! Aquele Abraço, irmão!!!

Aquele Abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Corno valentão volta a dar chiliques

Metido a brabo, o cara deu mais um vexame na 
madrugada de ontem lá no Pombal Chifre de Ouro, 
o conjunto de apartamentos mais famoso daquela 
cidade da Baixada Fluminense. “Esse mané, além 
de chifrudo vive dando ataques nervosos. Os fani-
quitos dele já estão enchendo o saco”, reclama um 
dos porteiros ao nosso agente Passarinho Azul do 
Bico Preto, também morador do local.
****************************************
Ficou sem a perereca e pira na madrugada

Sem saber com quem estava falando, o porteiro 
contou que o galhudo passou a ser enganado pela 
mulher assim que ela descobriu que ele fazia bis-
cates fora de casa. “A dona foi à forra e acho que 
trancou a perereca pra ele”, disse o nordestino bom 
de papo. “Quando a senhora sai para passear nos 
fins de semana, ele vira bicho e faz grosseria com 
todo mundo”, acrescentou.
****************************************

Se continuar, pode se dar mal

Revoltado com as bagunças do indivíduo o portei-
ro já o avisou: se continuar a jogar sua dor de corno 
pra fora da forma que faz, o caso pode parar na 
mesa da ‘dona justa’. “Ninguém aqui no Pombal 
tem nada a ver com os problemas dele. Que curta 
os chifres no canto dele, sem perturbar os outros”, 
conclui o funcionário do condomínio. 

O público pediu. 
Ela voltará, claro! 
É sempre assim. 

Angela Ro Ro costuma 
lotar o Teatro Rival – ago-
ra Teatro Rival Refit – 
sempre que se apresenta 
no palco onde se sente em 
casa, acolhida por funcio-

nários e público, além de 
pode estar perto dos fãs. E 
ela volta neste sábado (18), 
às 19h30, com o espetáculo 
“40 anos de amor à músi-
ca”, em que comemora suas 
quatro décadas de carreira. 
Para Ro Ro, cantar no Ri-
val é como cantar em casa, 
para os amigos, porque é no 
palco do teatro que ela pode 
compartilhar um clima de 

intimidade e cumplicidade 
com a plateia. 

Acompanhada pelo pia-
nista Ricardo Mac Cord, 
Angela Ro Ro vai can-
tar clássicos do repertório 
dela, como “Tola foi você”, 
“Fogueira”, “Amor, meu 
grande amor”, “Só nos res-
ta viver”, “Compasso” e 
“Simples carinho”, além de 
outras canções já incorpo-

radas aos roteiros de seus 
shows, como “Ne Me Quit-
te Pas”, de Jacques Brel, 
gravada pela inesquecível 
Maysa, com a qual Ro Ro 
chegou a ser comparada no 
início de sua carreira.

O Teatro Rival Refit 
fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 - Centro/Cinelândia - 
Rio de Janeiro. Mais infor-
mações: (21) 2240-9796.

DIvUlgAçãO
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    Angela promete cantar sucessos da carreira em clima intimista 

boa pedida para o sábado

Ro Ro e os “40 
Anos de Amor 

à Música”

Retornando com 
a lista dos que bri-
lharam no ano 
passado mostra-
mos neste sábado 
(18), a Palhaça 
Beterraba, inter-
pretada pela atriz, 
Juliana Lima, de 
Nova Iguaçu; o 
músico, composi-
tor e escritor, Vi-

nícius Henrique 
(Nova Iguaçu); 
Marcos Veiga, 
da Capital, que é 
produtor musical 
da Banda Certas 
Canções e espe-
cializado no ‘Clu-
be da Esquina’; 
o ator da Rede 
Globo e produtor 
cultural do Shop-

ping Nova Iguaçu, 
Marcelo Borghi; 
Iolanda Brazão – 
atriz, diretora te-
atral, poetisa, pro-
dutora cultural 
e escritora e, fe-
chando por hoje, a 
apresentadora do 
programa ‘Você 
em Foco’, Bellinha 
Di Tena. 

ElES FoRAM dESTAQuES EM 2019

Atriz Juliana Lima e a sua 
“Palhaça Beterraba”

Músico, compositor e escritor, 
Vinícius Henrique

Bellinha Di Tena, apresentadora 
do programa “Você em Foco”

Produtora, atriz, diretora, escri-
tora e poetisa, Iolanda Brazão

Produtor musical, Marcos Veiga
Ator e produtor cultural, 
Marcelo Borghi
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Wilson Witzel afasta diretor 
de saneamento da Ceade
Marcos Chimelli comandava área de saneamento e grande operação da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos. Decisão do governador foi tomada durante reunião 

crise de água no rio

DIvUlgAçãO
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Duas semanas 
depois do pro-
blema da água 

provocar uma crise no 
abastedimento na Re-
gião Metropolitana do 
Rio, o governador Wil-
son Witzel determinou 
o afastamento do di-
retor de saneamento 
e grande operação da 
Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos 
(Cedae), Marcos Chi-
melli. A decisão foi to-
mada durante reunião 
realizada ontem com a 
cúpula da empresa. 

Na última quinta-
-feira, agentes da De-
legacia de Defesa dos 
Serviços Delegados 
(DDSD) estiveram na 
estação de tratamento 
do guandu, em Nova 
Iguaçu, para investigar 
as causas do problema. 
Uma possível sabota-
gem não está descar-
tada pela especializa-
da, a despeito do que 
declarou o presidente 
Hélio Cabral.

Há 15 dias, morado-
res de diferentes partes 
da Região Metropo-
litana do Rio relatam 
que a água encanada 
da Cedae chega com 
cheiro e gosto de ter-
ra, quando não turva. 
Na última quarta-feira, 
o presidente da com-
panhia, Cabral, pediu 
desculpas à população 
pelo que chamou de 
“transtornos”.

FuNCIoNáRIoS 
PRESTAM 

DEPoIMENTo 
Na manhã de ontem, 

três funcionários da 
Cedae prestaram de-
poimento na Cidade da 
Polícia, na Zona Norte 
do Rio. O obejetivo é 

esclarecer se pode ter 
havido ação criminosa 
na situação da água 
do Rio. Pedro Ortola-
no, Júlio César Antu-
nes, respectivamente 
atual e ex-gerente da 
estação guandu, che-
garam por volta das 

10h e saíram às 15h, 
sem falar com a im-
prensa. 

A delegada-assis-
tente da especializa-
da, Josy lima, ex-
plicou que o Pedro 
Ortolano foi chamado 
pra depor por conta 

de outros termos de 
declaração. “São oiti-
vas com termos muito 
técnicos. Queremos 
saber se houve crime 
ou não e se o crime 
foi por ação ou omis-
são penalmente rele-
vante”, disse a dele-

gada Jose lima.
A oitiva de um úl-

timo funcionário, 
Wellis Rodrigo Costa, 
coordenador de ope-
ração de tratamento, 
ainda estava em an-
damento por volta das 
15h30 de ontem. 

Prefeito de Caxias é réu 
por fraudes imobiliárias

O prefeito de Duque 
de Caxias, Washing-
ton Reis, virou réu na 
Justiça por corrupção 
passiva em uma inves-
tigação sobre fraudes 
imobiliárias em um 
cartório de Nova Igua-
çu. O tabelião do 5º 
Ofício do município e 
um advogado também 
se tornaram réus por 
corrupção ativa e pas-
siva, respectivamente. 
A reportagem foi pu-
blicada pelo portal de 
notícias g1. 

Segundo a denúncia 
da promotora Elisa 
Pitarro, da Promotoria 
de Nova Iguaçu, Reis 
e o advogado Elói de 
Oliveira prometeram 
R$ 500 mil de propi-
na para o tabelião do 
5º Ofício de Notas, 
Josemar Francisco. 
O objetivo era elabo-

rar diversas escrituras 
fraudulentas de com-
pra e venda de lotes 
rurais que pertenciam 
a outras pessoas.

Ainda segundo a 
denúncia, no dia 30 
de junho de 2014, Jo-
semar Francisco te-
ria aceitado receber 
R$ 150 mil para “dar 
início ao serviço cri-
minoso acordado”. 
Na época, prefeito de 
Caxias era deputado 
federal em Brasília.

“É importante nar-
rar que os denuncia-
dos não eram legíti-
mos proprietários ou 
possuidores dos lotes 
levados ao 5º Ofí-
cio de Notas. Esses 
imóveis pertenciam a 
pessoas humildes que 
foram enganadas pe-
los denunciados, ou 
simplesmente tiveram 

suas terras tomadas 
pela ação de grilei-
ros, contando com 
o suporte político e 
intimidatório do de-
nunciado Washington 
Reis, ex-Deputado 
Federal e atual Pre-
feito do município de 
Duque de Caxias”, es-
creve a promotora.

MP TAMBéM
 INVESTIGA 

A denúncia conti-
nua, explicando que 
Elói de Oliveira pre-
tendia registrar os 
imóveis em seu nome 
ou no nome da empre-
sa “Olimpus Empren-
dimentos Imobiliários 
lTDA”, que tem como 
sócia uma empresa 
de empreendimentos 
imobiliários de Reis. 
Outros crimes come-
tidos em fraudes imo-

  Estação de tratamento de água 
do Guandu e  Wilson Witzel 

biliárias semelhantes 
seguem sendo investi-
gados pelo Ministério 
Público.

Em 2019, uma ope-
ração da Polícia Civil e 
do Ministério Público 
em fevereiro prendeu 
15 pessoas em vários 
municípios da Baixada 
Fluminense e também 
na capital. Era a segun-
da fase da Operação 
lázaro que, em 2017, 
já havia prendido 22 
pessoas suspeitas de 
fraudes em cartórios, 
também na Baixada.

O tabelião, Josemar 
Francisco, alega que 
não combinou a ela-
boração de escrituras 
imobiliárias falsas, e 
que Washington Reis e 
Elói de Oliveira teriam 
depositado a quantia 
em sua conta por “ra-
zões que desconhece”. 
Como a transferência 
não possui nenhum 
tipo de recibo, a Justi-
ça pediu o bloqueio de 
valores até R$ 150 mil 
das contas do tabelião.

DIvUlgAçãO/AlExANDRE DURãO/g1

Reis virou réu por sus-
peita de crimes em seu 
período como deputa-
do federal. Documen-
tos foram apreendidos 
em operação para am-
pliar denúncias contra 
fraudes em cartórios 
no RJ em 2019
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Meriti + Verde, concessionária responsável pela varrição, coleta e destinação dos resíduos 
urbanos, lista precauções que a população pode tomar para evitar que lixo provoque alagamento

Cuidados com o lixo na época das chuvas 

O comércio nacional deve ter neste ano prejuí-
zo de cerca de R$ 19,6 bilhões com os feriados que 
caem em dias úteis, 12% a mais que as perdas regis-
tradas em 2019, que ficaram em torno de R$ 17,4 
bilhões. A estimativa é da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

O ministro da Educação, Abraham Wein-
traub, disse ontem que o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 2019 foi o “melhor de 
todos os tempos”. O ministro deu entrevista co-
letiva para divulgar o resultado do desempenho 
dos 3,9 milhões de participantes do exame.

O Projeto de lei Complementar 265/19 que estabelece 
que a lei de Diretrizes Orçamentárias tenha previsão de re-
cursos para prevenção e combate a desastres naturais e in-
cêndios, tramita na Câmara dos Deputados. O texto altera a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que já define atribuições à 
lDO sobre o equilíbrio de receitas e despesas.

O projeto será analisado pelas comissões de Integração 
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; de Fi-
nanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia. Em seguida, segue para o Plenário da Câmara.

Combate a desastres naturais e 
incêndios podem ter recursos na ldo

Eleitores a menos i
Nas eleições deste ano, menos 
eleitores deverão ir às urnas em 
São João de Meriti. É que o pra-
zo de  cadastramento biométrico 
termina em 31 de janeiro, e até o 
último levantamento divulgado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral 
no dia 10, os postos registravam 
apenas 60% da capacidade de 
atendimento

Representação iv
Ele pondera que se o cancelamen-
to dos títulos ocorrer haverá uma 
representação menor das áreas da 
cidade que tiveram baixo compa-
recimento. Para evitar o pior ele 
determinou a adoção do agenda-
mento com abrangência estadual, 
que permite que eleitor agende 
o comparecimento em qualquer 
posto de atendimento do estado.

O discurso infeliz 
que levou à queda do 
secretário especial de 
Cultura, Roberto Alvim, 
explodiu como uma 
bomba nas redes sociais, 
que igualmente pipoca-
ram com mensagens de 

repúdio à referência ao 
pensamento nacionalis-
ta e genocida do regime 
nazista. Alvim plagiou 
trechos do discurso de 
Joseph goebbels, chefe 
da publicidade propa-
ganda de Adolf Hitler. 

Inadimissível a sua pos-
tura em trazer à tona o 
fantasma dos ideais an-
tessemitas, responsáveis 
direta e indiretamente 
pela morte de 6 milhões 
de judeus e alimentar a 
segregação do ódio. A 

fala de Alvim agride o 
Estado Democrático de 
Direito e nos dar força 
para combater sectários 
de um regime retrógra-
do que o planeta jamais 
esquecerá e permace na 
história. 

Será Alvim simpatizando da ideologia nazista?

DIvUlgAçãO/lUIS HENRIQUE vICENT

direTo ao PonTo

A falta de educação de alguns mo-
radores da Rua Mirza Abraham, no 
bairro Coelho da Rocha, ultrapassa 
qualquer limite de bom senso. A mora-
dora da casa na altura do número 102 
está indignada. Como se não faltasse 
o acúmulo de lixo no portão de casa, 
um ‘porco’ acabou jogando uma pri-
vada no local. “Peço que parem com a 
porcaria porque já estou acionando os 
órgãos competentes. Depois querem 
reclamar de saneamento básico, que 
quando chove alaga as ruas. Como se 
você ai não faz a sua parte, vergonha 
porque os moradores são obrigados a 
pisar neste lixo”. (siic)

nos bairros

Privada é descartada no portão de moradora em Meriti

horahmunicipios@gmail.com

 REPRODUçãO/FACEBOOk 

Cedae vai perder
 contrato em valença 

Com uma decisão perto 
do trânsito em julgado, na 
qual a Justiça determina o 
fim contrato da Companhia 
Estadual de Água e Esgoto 
firmado com a Prefeitura 
de valença sem aprovação 
da Câmara de vereadores, a 
Cedae está com os dias con-
tados no município e deverá 
sair sem deixar saudade.

Revoltada com a tarifa 

praticada pela empresa –  
que cobra caro, mas presta 
um serviço apontado como 
péssimo, a população não 
vê a hora da substituição 
da empresa que deveria 
fornecer água tratada e em 
quantidade suficiente para 
atender as necessidades 
das residências e empresas, 
além de tratar o esgoto da 
cidade.

Biometria ii
Ainda segundo a Justiça Eleitoral, 
apenas 73% dos atuais 374,2 mil 
eleitores tinham realizado a bio-
metria. Se continuar neste ritmo, 
mais de 100 mil títulos podem 
ser cancelados, repetindo o que 
ocorreu em Queimados em 2018, 
quando cerca de 40 mil eleitores 
não puderam votar por não terem 
feito o cadastramento digital.

Quociente eleitoral iii
Nas eleições de 2016 o quo-
ciente eleitoral para vereador 
em São João de Meriti foi de 
12.004 votos nas eleições de 
2016. Preocupado com a si-
tuação, o presidente do TRE 
fluminense, desembargador 
Claudio Brandão diz que a 
situação tem de ser avaliada 
com cuidado. 

DIvUlgAçãO/PMQ

P r i n c i p a l m e n -
te durante o 
verão, é co-

mum que chuvas 
fortes provoquem 
alagamentos em 
São João de Meriti, 
sendo o descarte ir-
regular do lixo um 
dos agravantes das 
enchentes. A Meriti 
+ verde, concessio-
nária responsável 
pela varrição, cole-
ta e destinação dos 
resíduos urbanos do 
município, alerta a 
população sobre as 
precauções a

serem tomadas 
para colaborar com 
o processo de lim-
peza, visando a re-
dução de riscos. As 
inundações acon-
tecem porque, em 
época de chuvas in-
tensas, a precipita-
ção é maior em me-
nos tempo, de modo 
que os sistemas de 
drenagem não dão 
vazão para o volu-
me.

E, quando há resí-
duos irregularmente 
jogados ou dispostos 
nas ruas, a enxur-
rada carrega o lixo 
para as tubulações, 
bueiros, córregos, 
canais etc., causan-
do obstruções e pio-
rando a situação das 

enchentes.Embora a 
Meriti + verde varra 
67,4 quilômetros de 
ruas e recolha cerca 
de 460 toneladas de 
resíduos das casas 
e comércios todos 
os dias, é de extre-
ma importância que 
os cidadãos estejam 
atentos a alguns cui-
dados básicos. Pri-
meiramente, o pri-
mordial: não

jogar lixo irregu-
larmente nas ruas. 
Além da sujeira, 
toda garrafa pet ou 
embalagem de sal-
gadinho, por exem-
plo, pode gerar en-
tupimentos.

Também é neces-
sário respeitar os 
dias e horários de 
coleta de lixo em 
cada rua, conforme 
indica o mapa. O ide-
al é que o lixo seja 
colocado do lado de 
fora pouco antes do 
momento da coleta; 
se o lixo ainda não 
foi recolhido e cai 
uma chuva forte, ele 
é facilmente levado 
pela água.

O trabalho conjun-
to é essencial para 
evitarmos grandes 
transtornos durante 
as chuvas fortes. A 
Meriti + verde preza 
pela limpeza e ma-
nutenção do municí-
pio e pela segurança 
da população.

    Mapa de atuação da con-
cessionária em São João de 
Meriti 
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Ontem, sexta (17), 
0 Fluminense 
apresentou ofi-

cialmente o volante Hu-
dson, que chega por em-
préstimo do São Paulo. 
O jogador disse que está 
com expectativas de “par-
ticipar de um projeto com 
pessoas sérias” e falou 
sobre o desejo de ajudar 
o Tricolor neste ano. “Sei 

a responsabilidade que 
é vestir essa camisa, que 
a torcida anseia por vi-
tórias e por brigar lá em 
cima. E é isso que espero 
fazer aqui no Fluminen-
se. Oportunidade em um 
grande clube. Participar 
de um projeto competen-
te, com pessoas sérias”, 
disse.

O jogador de 31 anos, 
que disputou 32 jogos 
pelo São Paulo em 2019, 
ainda destacou as quali-

dades que a torcida vai 
poder observar quando 
ele estiver em campo: 
“Tenho desarme e mar-
cação como primeiras ca-
racterísticas, mas também 
chego no ataque. O volan-
te moderno tem que ser 
assim: fazer muito bem as 
duas funções, tanto ofen-
sivas quanto defensivas”.

O Fluminense estreia 
na temporada neste do-
mingo, fora de casa con-
tra a Cabofriense, às 19 

horas, pela primeira roda-
da da Taça guanabara.

DIGão FICA MAIS 
TRêS ANoS

Digão é mais um atle-
ta a renovar seu vínculo 
com o Fluminense. O za-
gueiro assinou contrato 
definitivo até o fim de 
2022.

“É um momento de 
muita felicidade. Esse 
é o lugar onde me sinto 
bem, me sinto em casa. 

Estou muito feliz em as-
sinar esse contrato com 
o clube. Espero poder 
corresponder ao máxi-
mo, vou dar minha vida 
como sempre fiz. Acre-
dito que será um ano 
muito produtivo, vamos 
colocar o Fluminense no 
lugar onde ele merece 
estar, brigando por títu-
los”, disse.

Cria de xerém, Digão 
estreou como profissio-
nal pelo Fluminense em 

2009. Na sua primei-
ra passagem, até 2013, 
o zagueiro conquistou 
dois títulos brasileiros 
(2010 e 2012) e um ca-
rioca (2012).

Após deixar o Trico-
lor, passou pelo Al-Hilal-
-SAU, Al-Sharjah-EAU 
e Cruzeiro. Retornou 
ao Tricolor em junho de 
2018. vestindo a camisa 
do Time de guerreiros, 
fez 159 jogos e marcou 
nove gols.

lUCAS MERçON / FFC

Pedro chegou e está pronto
para assinar com o Flamengo volante ex-Santos e Ponte Preta

é confirmado no Banguzão

    Juliano teve a Macaca como último clube e se destacou no Peixe em 2018

DIvUlgAçãO

Treinando com a 
equipe desde a pré-
-temporada, o volante 
Juliano teve seu nome 
publicado no Boletim 
Informativo de Regis-
tro da FERJ e torna-se 
opção importante para 
o esquema tático do 
técnico Eduardo Àllax, 
no Bangu. Aos 25 anos, 
o atleta passou por xv 
de Piracicaba, Metro-
politano-SC e Penapo-
lense, transferindo-se 
para o Santos. No clu-
be da vila Belmiro, ele 
ficou nas temporadas 
2017 e 2018 atuando na 
equipe sub-23. Por lá se 
destacou e foi integrado 
à equipe principal co-
mandada pelo técnico 
Cuca. Chamou aten-
ção da Ponte Preta, por 
onde atuou no último 
ano. Confiante, Juliano 
promete empenho den-
tro de campo para que 
o Alvirrubro conquiste 

DIvUlgAçãO/FIORENTINA

    Atacante será opção de 
homem de área, conforme 
desejo do Mister  

O Flamengo está perto 
de anunciar seu próximo 
reforço para a temporada. 
Na manhã de sexta-feira 
(18), o centroavante Pe-
dro desembarcou no Rio 
de Janeiro para acertar os 
últimos detalhes junto ao 
Rubro-Negro e ser oficia-
lizado como reforço.

Pedro será emprestado 
ao Flamengo pela Fioren-
tina por uma temporada. 
O jogador chega ao time 
carioca para ser uma op-
ção de referência de área 
ao técnico Jorge Jesus, 
que não tinha um atleta 
com essa característica no 
elenco.

Depois de surgir muito 
bem no Fluminense, dis-
putando 93 jogos e mar-
cando 31 gols, o atacante 
foi negociado com a Fio-
rentina por R$ 36,5 mi-
lhões. Na Itália, o jogador 
não conseguiu se firmar e 
mostrou interesse em re-
tornar ao Brasil.

Como o Flamengo ain-
da não acertou a perma-

nência de gabigol para 
esta temporada, Pedro 
vive a expectativa de bri-
gar por uma vaga de titular 
do Rubro-Negro. O clube 
ainda busca garantir que 
o camisa 9 do ano passa-
do assine um contrato em 
definitivo.

Até ontem, o Flamengo 
tinha quatro contratações 
confirmadas para 2020. O 
time já se reforçou com os 
zagueiros gustavo Hen-
rique e Tiago, além dos 
atacantes Pedro Rocha e 
Michael.

 o Rei da Améri-
ca aceitou reduzir 
salário pedido no 
início das conver-
sas

reforço 

seus objetivos.
“Estou animado com a 

oportunidade dada pelo 
Bangu. A responsabili-
dade de todo o elenco 
aumentou por conta da 
última temporada e va-
mos buscar fazer o me-

lhor possível. Empenho, 
dedicação e força de 
vontade jamais faltarão 
para que o time possa 
conquistar as vitórias ao 
longo do ano. Acredito 
que teremos uma boa 
temporada, alcançan-

do as metas estipuladas 
pela diretoria”, afirmou 
Juliano.

O Bangu estreia na 
Taça gB contra o vasco 
da gama neste domingo, 
19, às 16h, em São Janu-
ário.

     Hudson foi apresentado 
ontem com discurso de quem 
chega para ganhar títulos 

Hudson se apresenta 
no Flu e elogia

 projeto e dirigentes 

 Cria de Xerém, 
zagueiro Digão 
assinou por três
 temporadas
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segurança e mobilidade

A S e c r e t a r i a 
de Seguran-
ça Pública e 

Mobilidade Urba-
na de Belford Roxo 
ganhou um reforço 
para os trabalhos. 
O setor agora passa 
a contar com mais 

Secretaria de Comunicação 
Social / PMBR

 Secretário João Sant’Ana (3º da esquerda para a direita) destacou que as duas viaturas dará mais agilidade ao trabalho de patrulhamento 

Belford Roxo ganha duas viaturas 
para guarda Municipal e Trânsito
Agora, são oito viaturas a serviço das pastas fundidas recentemente

DIvUlgAçãO/PMBR

duas viaturas (modelo 
Toro), que serão uti-
lizadas pela guarda 
Civil e pela Coorde-
nadoria de Trânsito. 
Ao todo, a Secretaria 
conta com 186 guar-
das municipais e 65 
agentes de trânsito.

De acordo com o 
secretário da pasta, 

João Sant’Ana, as no-
vas viaturas vieram 
para ajudar nos tra-
balhos e substituir as 
anteriores que não es-
tavam em boas condi-
ções. “Com a junção 
das duas secretarias 
estamos redistribuin-
do as viaturas. A 
guarda faz a seguran-

ça e rondas. Para os 
agentes de trânsito, o 
veículo de supervisão 
dá apoio”, explicou 
o secretário ao in-
formar que além dos 
novos carros, a secre-
taria possui mais seis 
viaturas. “O prefeito 
Waguinho (Wagner 
dos Santos Carnei-

ro) tem investido em 
todas as áreas, dan-
do atenção também 
à segurança públi-
ca”, completou João 
Sant’Ana.

Para o comandante 
da guarda Municipal, 
Fábio Souza, os carros 
darão mais agilidade 
para os trabalhos. “Es-

tamos com muitas de-
mandas e solicitações. 
Teremos mais rapidez 
para atendê-las e mais 
mobilidade no patru-
lhamento da cidade. 
Atualmente, a guarda 
conta com cinco car-
ros, três motos e um 
micro-ônibus”, infor-
mou o comandante.

segurança e mobilidade

decisão de Toffoli pode afetar
casos de Flávio e Lulinha

A decisão do minis-
tro do Dias Toffoli, do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), de adiar 
por 180 dias a entrada 
em vigor do juiz de ga-
rantias pode afetar os 

casos do senador Flá-
vio Bolsonaro, filho do 
presidente Jair Bolso-
naro, e de Fábio luís 
Lula da Silva, filho do 
ex-presidente lula e 
conhecido como luli-

nha. Flávio é acusado 
da prática de “racha-
dinhas” na Assembleia 
legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) e luli-
nha responde por sus-
peita de recebimento de 

propina no valor de R$ 
132 milhões da Oi.

O texto foi aprovado 
por Bolsonaro após a 
Câmara dos Deputados 
inserir a medida no pa-
cote anticrime, que foi 
proposto originalmen-
te pelo ministro Ser-
gio Moro, da Justiça e 
Segurança Pública. Ao 
prorrogar o prazo, To-
ffoli definiu uma “regra 
de transição” para a me-

dida.
Nas ações penais já 

em curso, ou seja, na-
queles casos em que a 
denúncia já foi recebi-
da, não deve haver mu-
danças na condução dos 
processos. No entanto, 
nas apurações que es-
tiverem menos avança-
das, ou seja, aquelas em 
que a acusação formal 
ainda não foi aceita por 
um juiz, a nova legis-

lação já deve produzir 
efeitos, afastando os ju-
ízes que acompanharam 
os casos até aqui.

Por conta disso, se 
não forem oferecidas 
denúncias formais con-
tra réus de operações 
como lava Jato, Zelo-
tes e Greenfield, os ca-
sos de Flávio e lulinha 
passarão a ter dois ma-
gistrados. (Fonte: últi-
mosegundo.ig.com.br)

Mesquita amplia vencimento da
 primeira parcela do iPTu 2020

Agora, munícipes que dividi-
rão a taxa em 11 vezes têm até o 
dia 31 para realizar o pagamento 
da primeira parcela do IPTU

A Prefeitura de Mesquita 
mudou a data de vencimento da 
primeira parcela do IPTU 2020. 
Agora, quem optar por dividir 
o imposto em 11 vezes poderá 
efetuar o pagamento da primeira 
prestação até o dia 31 de janeiro. 
As demais parcelas, no entanto, 

seguirão com as mesmas datas 
de vencimento. Ou seja, sempre 
no dia 15 ou, em caso de feriado 
ou final de semana, no primeiro 
dia útil após essa data.

No entanto, a maior vantagem 
ainda é para quem resolver qui-
tar integralmente o IPTU 2020. 
O pagamento em cota única 
até o final deste mês resulta em 
desconto de 15% no total do 
imposto. Quem preferir pagar 

em fevereiro, mas ainda quiser 
aproveitar o abatimento da cota 
única ganhará 10% de desconto. 
Para isso, basta que o pagamen-
to seja efetuado até o dia 28 de 
fevereiro.

Os munícipes que não recebe-
ram o carnê do IPTU em suas re-
sidências não precisam se preo-
cupar. Ele está disponível no site 
http://egov.mesquita.rj.gov.br ou 
pode ser retirado na própria sede 

da prefeitura, no Centro. Ou, ain-
da, em outros três locais: na sede 
da Dinâmica, em Rocha Sobri-
nho; no Complexo Administrati-
vo da Chatuba; e no Complexo 
Administrativo da Coreia.

Confira os endereços dos lo-
cais onde é possível retirar o car-
nê do IPTU de Mesquita.

Prefeitura de Mesquita: Rua 
Arthur de Oliveira vecchi 120, 
no Centro; Dinâmica: Avenida 
Coelho da Rocha 1426, no bairro 
Rocha Sobrinho; Complexo Ad-
ministrativo da Chatuba: Rua Dr. 
godoy 685, na Chatuba; Com-
plexo Administrativo da Coreia: 
Rua Bahia 516, no bairro da Co-
reia.
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Falso PM usou arma de brinquedo para 
ameaçar empresário em Nova Iguaçu

7Polícia

Editoria de
 Polícia

Caso ocorrido em condomínio no bairro Rancho Novo foi registrado na Polícia Civil e na 3ª Delegacia 
de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que deverá encaminhar procedimento para distrital 

VergonHoso

A situação de um 
morador do Con-
domínio Edifício 

Rossi Mais Parque Iguaçu, 
no bairro Rancho Novo, 
em Nova Iguaçu, pode fi-
car complicada. Acusado 
de ameaçar um empresá-
rio dentro do residencial 
no dia 1º de dezembro, ele 
também poderá responder 
por usar um simulacro de 
arma (de brinquedo) para 
intimidar a víitma e se pas-
sar por policial militar re-
formado. 

O caso foi registrado na 
58ª DP (Posse), mas foi 
encaminhado para a 52ª 
DP (Nova Iguaçu), distri-
tal responsável pela área 
onde ocorreu o caso, e um 
procedimento foi aberto 
na 3ª Delegacia de Polícia 
Judiciária Militar (DPJM) 
por se tratar na ocasião, a 
princípio, de um PM. Só 
que, agora, os fatos mu-
dam. Isso porque, segundo 
informações da corregedo-
ria, o morador identificado 
como Roberto não integra 
nenhuma corporação da 
PM do RJ. Na manhã de 
ontem, agentes da DPJM 
recolheram as imagens 
das câmeras de segurança 
do condomínio que mos-
tram a confusão ocorrida 
na área do estacionamen-
to, mas o caso deverá ser 
investigado pela Polícia 
Civil. 

Segundo o empresário 
luciano Ornelas de le-
mos, o síndico teria infor-
mado que viu as imagens, 
mas não havia nenhum 

registro relacionado ao epi-
sódio, o que foi contestado 
pelo administrador do em-
preendimento, que disponi-
bilizou a visualização das 
imagens para o morador. 
Entretanto, somente ontem 
elas foram entregues à po-
lícia. 

Ainda assim, de acordo 
com relatos, o síndico negou 
à vítima da ameça o acesso 
ao registro feito pelas câme-
ras. “Tanto é verdade, que a 
corregedoria já está de pos-
se das imagens que provam 
a ameaça de morte feita pelo 
morador. Marcelo Medeiros 
(o síndico) deveria respon-
der por conivência, porque 
omitiu uma informação que 
ajudaria a polícia a concluir 
o caso. Não sei se ele fez 
isso por medo ou puxação 
de saco do ‘puliça (falso po-
licial)’. Ele e o síndico são 
amigos. Em fotos de redes 
sociais os dois aparecem 
juntos em uma comemora-
ção de aniversário. Agora 
está explicado porque ele não 
quis que eu tivesse acesso as 
imagens”, afirma Luciano.

FILHA ESTá
 TRAuMATIzADA 

O empresário acrescenta 
que, “como síndico, Medei-
ros deveria ter tomado uma 
atitude, mas preferiu a via 
de mão errada. Foi muita 
covardia. Minha filha de 11 
anos estava comigo quando 
esse falso policial apontou a 
arma na minha direção. Ela 
ficou traumatizada. Acorda 
no meio da noite assustada e 
chorando, Está tendo acom-
panhamento psicológico para 
tratar o trauma. É muito do-
loroso pra mim”, disse.

REPRODUçãO 

Síndico é viSto como incompetente e ineficiente 
A vítima disse ainda que vai 

colher assinaturas do prédio onde 
mora para um abaixo-assinado 
que será entregue na próxima as-
sembleia dos condôminos, com 
pedido para que o síndico seja 
afastado por má-conduta e com-
provada falta de competência e 
eficiência em resolver a maioria 
dos problemas dos moradores.  

“Na minha opinião, ele per-
deu a credibilidade. Tenho certe-
za que, não apenas eu, mas, de-
zenas de outros moradores têm 
alguma queixa contra o síndicoo. 

Quero que ele seja afastado”, 
afirmou o empresário, que agra-
deceu aos agentes da corregedo-
ria Adriano e lopes, respectiva-
mente, pelo bom atendimento e 
empenho em esclarecer o caso. 

O empresário contou também 
que um amigo em comum disse 
a ele que o autor das ameaças 
havia confirmado que a arma 
usada no dia da confusão era de 
brinquedo e que estaria disposto 
a pedir desculpas pelo episódio. 
“Não sei se aceitaria; afinal um 
pedido de desculpas não apaga o 

trauma. Não se sai por aí apon-
tando arma pra todo mundo, E 
o que é pior: soube que ele posa 
de policial milita no condomínio. 
Isso é falta de caráter. Agora, ele 
tem que resolver isso é com a 
polícia”, enfatizou. 

 ENTENDA o CASo 
No dia 1º de dezembro, o 

suposto PM teria ficado rrita-
do por supostamente ter sido 
criticado porque estava com 
dificuldade para realizar uma 
manobra com seu veículo no 

estacionamento do condomí-
nio, e aparentando estar bêba-
do, o falso policial teria apon-
tado uma pistola de cor preta 
para o empresário, depois que 
este se  aproximou do carro 
para questioná-lo sobre uma 
suposta frase ofensiva que teria 
pronunciado. 

O empresário, que estava 
com a esposa e a filha, de 11 
anos, em um Fiat Toro, contou 
que a mulher do militar, tentou 
intercedeu para evitar que o 
marido disparasse a arma. 

PM é morto após reagir a assalto em shopping
Um policial militar morreu 

dentro do São gonçalo Sho-
pping, na Região Metropoli-
tana do Rio, depois de tentar 
impedir um assalto, na noite 
da última quinta-feira. O sar-
gento Max Freitas da Silva, 
de 45 anos, estava de folga 
quando, por volta das 21h, 
presenciou a ação dos crimi-
nosos em uma loja do centro 
comercial,

Testemunhas contaram 
que o militar, lotado no De-
pósito Central de Armas e 
Munições do 4º Comando de 
Policia de Área (DCMUN/4º 
CPA) da PM, morreu após ser 
atingido por um tiro nas cos-
tas disparado por um dos dois 
assaltantes. Os bandidos ainda 
levaram a arma do agente. 

Quem estava no shopping 
na hora dos disparos ficou de-
sesperado. Algumas pessoas 
se abaixaram e se jogaram no 
chão para não serem atingidas. 
vídeos gravados dentro e fora 
do centro comercial mostram 
a situação no local momentos 
depois do crime; confira!

A Polícia Militar disse que 
o sargento estava na corpora-

ção desde 2001 e deixa esposa 
e filho. “Até o momento, não 
há confirmação de horário e 
local de sepultamento”, a se-
cretaria afirmou, em nota.

DoIS PoLICIAIS
 MoRToS EM 

48 HoRAS 
Somente nesta semana, 

quatro PMS foram baleados 
no Rio. Além do sargento 
Freitas, o cabo leandro 
Jorge Cardoso Salomão, de 
31 anos, também morreu 
durante uma tentativa de 
assalto no Engenho Novo, 
na Zona Norte do Rio, na 
noite terça-feira.

Os outros dois casos 
aconteceram com o cabo 
Elias Figueiredo Maciel 
e com o sargento Carlos 
Henrique Maillard Araú-
jo. O primeiro foi baleado 
no fim da madrugada de 
segunda em vigário ge-
ral e está internado com o 
quadro de saúde estável 
no Hospital Estadual Adão 
Pereira Nunes (Saracuru-
na), em Duque de Caxias. 
Horas depois, o sargento 
Maillard foi ferido durante 
um assalto, em São gonça-
lo, e está estável no Hospi-
tal Estadual Alberto Torres 
(Heat).

Sargento Max presenciou um roubo e reagiu

REPRODUçãO
Achado morto na véspera do aniversário

Pedro vander 
Pinto Conceição, 
de 32 anos (foto), 
iria completar 33 
anos ontem. Ele foi 
assassinado na noi-
te da última quinta-
-feira, no bairro 
Zé garoto, em São 
gonçalo, na Região 
Metropolitana do 
Rio. 

A Polícia Militar 
informou que os 
agentes do 7º BPM 
(São gonçalo) fo-

ram acionados para 
verificar uma possí-
vel ocorrência de ho-
micídio na Travessa 
Juramil.

Ainda segundo a 
PM, ao chegarem no 
local, os agentes en-
contraram a vítima 
morta e com marcas 
de tiro. A perícia foi 
acionada e a Delega-
cia de Homicídios de 
Niterói e São gonçalo 
(DHNISg) investiga 
o caso. 

REPRODUçãO/REDES SOCIAIS 

Agente fica ferido em rebelião no Degase 
Na noite da úl-

tima quinta-feira, 
um agente ficou 
ferido durante uma 
rebelião no Centro 
de Atendimento 
Intensivo (CAI), 
em Belford Roxo. 
A assessoria do 
Degase (Depar-
tamento geral de 
Ações Sociodu-

cativas) informou 
que um jovem me-
nor de idade fin-
giu estar passando 
mal e, quando um 
agente foi prestar 
socorro, o menor 
o agrediu, inician-
do uma rebelião no 
local.

Colchões foram 
queimados, gra-

des arrancadas, 
equipamentos que-
brados e paredes 
destruídas. A PM, 
o grupamento de 
Ações Rápidas e 
os bombeiros fo-
ram acionados 
para controlar a 
situação. O agente 
agredido foi socor-
rido e passa bem.

o falso policial  Roberto (E) e o 
síndico Marcelo Medeiros aparecem 
juntos em uma comemoração de ani-
versário
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Educação do RJ caminha no azul 
REPRODUçãO

SECRETARiA dE CoMuNiCAção 
SoCiAl do govERNo No RJ

Força-tarefa monitora os resultados junto às escolas da rede estadual 

Estado do Rio tem maior taxa de aprovação e menor índice de abandono da história em 2019.  O Indicador de Fluxo (IF) - que é calculado 
pela divisão do total de alunos aprovados em cada série pelo número de alunos matriculados - foi de 0,84 em 2019 (o máximo é 1).  

Professora apresentará trabalho pedagógico em museu de Israel
A professora Elisa-

beth de Oliveira Nu-
nes, do Colégio Esta-
dual Almirante Alvaro 
Alberto, localizado 
em Paraty, Região da 
Costa verde, foi sele-
cionada para partici-
par de um seminário 
no Museu do Holo-
causto Yad vashem, 
em Israel. Ela viajou 
ontem e ficará até o 
final do mês, onde 
apresentará as ativi-
dades pedagógicas 
que realizou em suas 
turmas e conhecerá a 
cultura, povos e histó-
ria daquele país.

O holocausto e ju-
daísmo são temas que 
Elisabeth pesquisa 
e aborda em sala de 
aula. Professora de 
História e Sociolo-
gia, ela conta que, em 
2019, participou do 

projeto “Para Nunca 
Esquecer: Pela valori-
zação da vida, em me-
mória do holocausto”, 
desenvolvido pela Se-
cretaria de Estado de 
Educação (Seeduc), 
e elaborou atividades 
com essa temática du-
rante o ano letivo. A 
docente também or-
ganizou um passeio 
cultural e levou seus 
alunos ao Museu Ju-
daico, no Centro do 
Rio de Janeiro.

“No seminário em 
Israel vou apresentar 
as ações que realiza-
mos na escola com 
essa temática”, disse 
Elisabeth.

O secretário de Es-
tado de Educação, 
Pedro Fernandes, co-
mentou a importância 
das ações que envol-
veram o projeto “Para 

Nunca Esquecer”. 
“Em 2019, a See-

duc promoveu essa 
proposta, que envol-
veu apresentação de 
seminários, palestras 
e outras atividades 
com viés pedagógico. 
A iniciativa possibili-
tou que os estudantes 
elaborassem ativida-
des e ações criativas, 
associando a temática 
do holocausto a ques-
tões contemporâneas, 
como o combate ao ra-
cismo e à segregação, 
o respeito à diversida-
de, a defesa da digni-
dade humana e dos di-
reitos humanos, entre 
outros temas. Essas 
ações permitiram que 
os jovens refletissem 
esses temas em seu 
dia a dia”, finalizou o 
secretário de Educa-
ção, Pedro Fernandes.

DIvUlgAçãO/gOvERNO DO ESTADO 

 Soldados americanos na base aérea de Ain al-Asad, atingida por míssel 

O governador Wilson Wit-
zel anunciou ontem que 
a Secretaria de Educação 

obteve a maior taxa de aprovação e 
o menor índice de abandono escolar 
da sua história no ano passado.  

“Quanto menos alunos aban-
donando a escola, tirando melho-
res notas, melhor será o futuro do 
Estado  do Rio de Janeiro para as 
próximas gerações. Os professores 
cumpriram seus papéis e chegamos 
a um resultado que é o recomeço de 
uma retomada histórica do Rio de 
Janeiro: somo o Estado onde o en-
sino vai mudar a realidade”, disse o 

governador.
De acordo com relatório da Se-

cretaria de Educação, o Indicador 
de Fluxo (IF) - que é calculado pela 
divisão do total de alunos aprova-
dos em cada série pelo número de 
alunos matriculados - foi de 0,84 
em 2019 (o máximo é 1).  O le-
vantamento é bimestral, e os dados 
obtidos no quarto bimestre são os 
fechados do ano.

Segundo o secretário, o resulta-
do oficial do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), vinculado 
ao Ministério da Educação, ainda 
não foi anunciado. Mas os dados do 
relatório da Secretaria de Educação 
mostram os resultados dos inves-

timentos feitos pelo Estado no ano 
passado.

“Um fator determinante para 
estes resultados foi a colocação de 
professores em sala de aula. Quan-
do assumimos em 2019, encon-
tramos um cenário onde apenas 
5% das escolas tinham quadro de 
professores completo. Contratamos 
cerca de 14 mil professores e atual-
mente já temos 96% das unidades 
com o quadro completo de profes-
sores”, explicou Pedro Fernandes.

Em 2018, o indicador IF tinha 
sido de 0,79 (0,5 a menos que ano 
passado), mesmo resultado de 
2016. Em 2015 e 2017, o IF foi de 
0,81, também abaixo do resultado 
alcançado em 2019.

mundo
Ataque de mísseis do Irã deixou 11
soldados feridos em base no Iraque

IRAQuE - Os mi-
litares norte-ameri-
canos disseram que 
os Estados Unidos 
prestaram tratamento 
a 11 soldados por sin-
tomas de concussão 
(sintomas de choque 
ou pancada) após o 
ataque iraniano com 
mísseis a uma base 
iraquiana que abriga 

forças dos EUA. Ini-
cialmente o governo 
afirmara que nenhum 
membro ficara ferido.

O ataque à base foi 
uma retaliação por 
um ataque de drones 
dos EUA em Bagdá 
em 3 de janeiro que 
matou Qassem Solei-
mani, comandante da 
Força Quds, da guar-

da Revolucionária do 
Irã.

O presidente Do-
nald Trump e os mi-
litares dos EUA dis-
seram que não houve 
vítimas após o ataque 
à base aérea de Ain 
al-Asad, no oeste do 
Iraque, e a uma insta-
lação na região curda 
do norte.

JOHN DAvISON/REUTERS

inveStimento na área pedagógica para fortalecimento 
Para alcançar esses índices, a 

Secretaria de Educação investiu 
em ações pedagógicas. Com as 
medidas adotadas, o ano letivo de 
2020 terá início com a área peda-
gógica mais fortalecida.

Desde o início da atual gestão, 
a secretaria determinou a criação 
de uma força-tarefa para conhecer 
melhor o cenário encontrado na 
rede estadual e monitorar os re-
sultados junto às escolas, visando 
à correção de rumo. Por meio das 
campanhas Reação e Interseção, 

novas ações já foram planejadas 
para aperfeiçoar as condições de 
trabalho dos profissionais de ensi-
no e melhorar o desempenho dos 
alunos.

Na campanha Reação, a pasta 
monitorou os resultados de lín-
gua Portuguesa e Matemática e a 
taxa de participação dos alunos nas 
provas do 1º bimestre do programa 
Conhecer. Também foi analisado o 
fluxo da rede (aprovação e repro-
vação).

Já na campanha Interseção, que 

terá continuidade neste ano letivo, 
o monitoramento foi intensificado 
e houve um cruzamento de dados 
de todas as unidades escolares, 
com base no sistema Conexão 
Educação. Por esse levantamento, 
foi possível identificar, ainda, es-
cola por escola, as notas bimestrais 
abaixo da média, o quantitativo de 
alunos faltosos e de dependências, 
entre outras situações, com a pro-
posta de dar suporte aos colégios 
que necessitem de auxílio pedagó-
gico.

Professora Elisabeth elaborou temática durante ano letivo



Idéias criativas e 

inspiração para 

conquistar suas metas 

financeiras. Você estarás 

um pouco fechado(a) 

para o convívio social, preferindo a 

intimidade das relações familiares e 

um pouco de sossego para pensar na 

vida. Prazer e paixão à vista. Cor: 

vermelho claro. Número: 12.

Amor: deixe que 

as novidades e os 

imprevistos ditem os 

próximos passos de 

uma relação amorosa. 

Programar qualquer coisa é perda 

de tempo. O que parecia impossível 

talvez entre na sua vida de mansinho 

e sem que você perceba. Cor: verde-

escuro. Número: 03.

Áries

Elemento: terra. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Escorpião. Regente: 

Vênus. Hoje você tende 

a prestar mais atenção às necessidades 

do corpo. Você sentirá mais disposição 

para praticar exercícios. Invista na 

qualidade de vida. Saiba ceder e fazer 

acordos.

Touro

O momento favorece 

as suas iniciativas com 

relação ao trabalho ou 

ao lazer. Sua intuição 

está funcionando bem 

e se você conseguir controlar uma 

tendência para a distração, terminará 

o dia satisfeito(a) com todas as 

decisões para o futuro já tomadas. 

Cor: branca. Número: 06.

Gêmeos

Não deixe as 

oportunidades se 

diluírem com o tempo. 

Você agora está muito 

ágil e pode triunfar. A 

troca com o meio será capaz de você 

encontrar pessoas do passado no dia 

de hoje. Poderá subir na vida. Bom 

momento no campo profissional. 

Cor: cinza. Número: 09.

Câncer

Leão

Procure se expressar 

com clareza e foco. 

Você está bem 

preparado(a) para 

isso e adora ser o 

centro das atenções. 

Apesar da agitação social, que este 

período promete, cultive a paciência 

e se mantenha sereno(a). Organize 

melhor as finanças, já que você 

percebe as necessidades.

Virgem

Elemento: ar. 

Modalidade: impulsivo. 

Signo complementar: 

Áries. Regente: Vênus. 

Você passa a entender 

melhor seus desejos. Aproveite os 

próximos dias para fazer atividades 

culturais. Se tiver oportunidade, que tal 

uma viagem? Cor: vinho. Número: 15.

Libra

Elemento: água. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Touro. Regente: Plutão. 

Faça um programa bem 

criativo com a família. Use e abuse do 

senso de humor e da sua capacidade 

de organização. Não esqueça que você 

precisa expressar seus sentimentos. 

Número: 18.

Escorpião

É tempo de ampliar 

seus horizontes, sejam 

pessoais ou profissionais. 

Boas relações com 

pessoas próximas. 

Alegrias no amor. Muita 

energia produtiva. Um tempo em que 

você pode trabalhar com muita energia 

e se orgulhar do que está fazendo. Cor: 

grená. Número: 21.

Sagitário

Aproxime-se das pessoas 

que ama, demonstrando 

seu carinho. Procure 

valorizar os laços 

afetivos e aproveite o 

momento para fazer trocas. Fique de 

olho nas oportunidades materiais/ 

financeiras. Um contato pessoal pode 

trazer uma boa notícia para sua vida 

profissional.

Capricórnio

Neste momento você 

está mais sensível aos 

apelos românticos que 

vêm de fora. Vai ver 

que seu coração está 

querendo um pouco 

de romantismo. Portanto dê vazão 

às suas fantasias sem medo de se 

arrepender depois. Tudo que é feito 

com amor traz recompensa.

Aquário

Procure resolver 

pendências e cuidar 

de coisas do dia a 

dia, além de cuidar 

melhor de sua saúde. 

No amor, momentos felizes estão por 

vir. Agrade-se mais. Dê preferência 

às atividades físicas que consumam 

energia. A fase propicia importantes 

mudanças e conquistas.

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

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008541/2019
A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público aos 
interessados que a licitação na modalidade  Pregão Presencial 
nº 045/2019, Processo Administrativo nº 008541/2019, que ob-
jetiva : Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de combate e controle de vetores (ratos, baratas, 
formigas, cupins, pulgas e pombos) combinando processos de 

pulverização e injeção de inseticidas nos locais de maior infes-
tação, com iscas atrativas para o controle de roedores nocivos 
para a sede da Secretaria Municipal de Educação de São João de 
Meriti/RJ e unidades Escolares fica adiada “sine die”, tendo em 
vista a necessidade de análise do Termo de referência do objeto 
em questão. Anderson Filipe de Lima – Pregoeiro/Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 17 
de janeiro de 2020.   

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 002/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 
10 horas, do dia 29 de janeiro de 2020 na Sala de Licitações do 
Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 002/2020 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objeti-
vando AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO conforme especificações contidas no 
edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Adminis-
trativo nº 8517/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial 
do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Con-
tratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) 
de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação 

civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 173.608,47 (cento e setenta e 
três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e sete centavos).

Porto Real, 17 de janeiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020

O Município de Porto Real - RJ, torna público que receberá na sede 
da Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos , situado 
no Centro Administrativo, sito na Rua Hilário Ettore, n° 442, Centro, 
Porto Real - RJ, durante o período de 22 de janeiro de 2020 até 24 de 
fevereiro de 2020, a documentação para o CREDENCIAMENTO de 
Instituições Financeiras, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: IMPOSTOS, 

TAXAS, DÍVIDA ATIVA, ÁGUA E ESGOTO E DEMAIS RECEITAS 
MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 
MUNICIPAL - DAM, COM CÓDIGO DE BARRAS EM PADRÃO 
FERRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM 
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DE VALORES 
ARRECADADOS, conforme as condições estabelecidas neste edital 
e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo n° 
7890/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município 
no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 
do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os inte-
ressados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil.

Porto Real, 17 de janeiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

Câmara Municipal de Belford Roxo Câmara Municipal de Belford Roxo
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020
CONTRATANTE: CÂMARA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO 
- CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: SYSTEM BIT COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 13.517.077/0001-85.
OBJETO: LOCAÇÃO DA CESSÃO DE uSO COM 
MANuTENÇÃO MENSAL DE “SISTEMAS INFORMATIZADO 
ESPECÍFICO PARA GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO” E 
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.
VALOR GLOBAL: R$ 204.000,00 (DuZENTOS E QuATRO 
MIL REAIS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
PROGRAMA TRABALhO: 01.01.01.031.052.2.001.000
INÍCIO DA VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE ASSINATuRA 
DO CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 02446/2019
A Câmara Municipal de Belford Roxo, através do seu Prego-
eiro, torna público o Pregão Presencial nº 001/2020, do tipo 
menor preço unitário, objetivando o Registro de Preços para 
contratação futura e eventual para fornecimento de toners, 
cartuchos e fitas, para atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, no dia 30 de janeiro de 2020, às 
10:00 (dez) horas. Podem participar todas as empresas que 
tenham condições de atender as necessidades acima men-
cionadas, mediante apresentação de um pen drive e carim-
bo com CNPJ da empresa interessada. Qualquer informação 
será prestada, no horário de 10:00 às 17:00 horas, na sala 
da CPL – localizada na Av. Jose Mariano dos Passos, 1214, 
Centro, Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130-570. Tel.: 2761-1254 e/
ou email: licitacao@belfordroxo.rj.leg.br.

Belford Roxo, 17 de janeiro de 2020. 

Fabio dos Santos Araujo
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 00004/2020
A Câmara Municipal de Belford Roxo, através do seu Prego-
eiro, torna público o Pregão Presencial nº 002/2020, do tipo 
menor preço global, objetivando a contratação de empresa 
para fornecimento de uma plataforma tecnológica (catracas 
eletrônicas e pontos eletrônicos com sistema de controle 
integrado), para realizar o controle de entradas e saídas da 
Câmara Municipal de Belford Roxo, no dia 30 de janeiro de 
2020, às 15:00 (quinze) horas. Podem participar todas as em-
presas que tenham condições de atender as necessidades 
acima mencionadas, mediante apresentação de um pen drive 
e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. Qualquer in-
formação será prestada, no horário de 10:00 às 17:00 horas, 
na sala da CPL – localizada na Av. Jose Mariano dos Passos, 
1214, Centro, Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130-570. Tel.: 2761-
1254 e/ou email: licitacao@belfordroxo.rj.leg.br.

Belford Roxo, 17 de janeiro de 2020. 

Fabio dos Santos Araujo
Pregoeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO PARA CADASTRAMENTO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câ-
mara Municipal de Belford Roxo, comunica aos interessados 
que está procedendo permanentemente o Registro Cadastral 
de fornecedores, nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 
8.666/93. Para maiores informações, os interessados podem 
entrar em contato através do email licitacao@belfordroxo.
rj.leg.br ou dirigir-se à Câmara Municipal de Belford Roxo, 
situada à Av. Jose Mariano dos Passos, 1214, Centro, Bel-
ford Roxo – RJ, diariamente de 10:00 à 17:00 horas, exceto 
aos sábados, domingos e feriados.

Belford Roxo, 17 de janeiro de 2020

Fabio dos Santos Araujo
Presidente da Comissão

Permanente de Licitações

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 

17 DE JANEIRO DE 2020. PuBLICADO EM 
18/01/2020 – CÓD-PMBR 012.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº0265/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar de 16 de janeiro de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, LuIS FERNANDO DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0266/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar de 16 de janeiro de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 

símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.
STEFANI MARTINS MADEIRA 
LuIZ PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA 
RAQuEL RODRIGuES DE SOuZA 
ThAMIRES DE OLIVEIRA CLÁuDIO ALVES 
DENILSON GOMES DA SILVA 
KAuLY LuZ NEVES

PORTARIA Nº0267/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar de 17 de janeiro de 2020, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Agente de Articula-
ção Regional, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.
ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
GIOVANE ALVES DA SILVA
huGO MAChADO  FERREIRA
ALYSSON DE SOuSA GONÇALVES  DELFINO
REGINA hELENA DO CARMO

PORTARIA Nº0268/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar de 31 de dezembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 

Orgânica Municipal, MONICA JENE VIANA DA FONSE-
CA, do cargo em comissão de Agente de Articulação e 
Cidadania, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0269/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar de 31 de dezembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CARLA JOSIANE CAMPOS DA 
SILVA, do cargo em comissão de Agente de Articulação 
Regional, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0270/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar de 31 de dezembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do 
cargo em comissão Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.
DANIELE SANTOS DE FARIA
DARLENE MARTINS GENTIL SILVA
ELIZABETh CAETANO DOS SANTOS
INGRID LINO DA SILVA
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ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
refogar os bifes no 
azeite até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne 
ficar macia.
salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

loMBo À ModA 
CHiNESA

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
reservar.
aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
b a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
e m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

PolENTA CoM BiFE 
ENRolAdo

PATRÍCIA DE ARAÚJO DA SILVA

PORTARIA Nº0271/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar de 31 de dezembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, DANIELE ALENCAR DA CuNhA, 
do cargo em comissão Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº0272/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PAuLO VINICIuS SILVA DO CARMO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0273/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Tornar sem efeito, a PORTARIA Nº 0200/SEMAD/2020 
DE 10/01/2020, publicada em 11/01/2020.

PORTARIA Nº0274/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MONIQuE LAILA DuARTE VICENTE, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0275/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0276/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, para exer-
cer o cargo em comissão de Administrador de unida-
de Básica, símbolo CC-7, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº0277/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAISA RODRIGuES NEY ALMEIDA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0278/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, DANIEL CARVALhO PuERTAS DE SOuZA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0279/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GIOVANI DE LIMA DuARTE, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0280/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EVELYN NASCIMENTO MAXIMO REIS, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0281/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARIA JOSE MARCIONILO PRIMO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0282/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar de 14 de janeiro de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SIL-
VA, do cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0283/SEMAD/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ERIK FRANÇA DE OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Controla-
doria Geral do Município.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS 
E CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS - SE-

MOCAP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 50/00028/2018.
TERMO: 001.
CONTRATO: 003/SEMCAP/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GuARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TERRAPLANAGENS E CONSTRuÇÕES EIRELI.
OBJETO: Supressão da planilha orçamentária, para 
execução de REFORMA DA PRAÇA CAMPO DO JA-
PONÊS, SITuADA NA RuA GOIÂNIA ESQuINA COM 
RuA ARACAJu, VILAR NOVO EM BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR DA SuPRESSÃO: R$ 26.202,17 (vinte e seis 
mil, duzentos e dois reais e dezessete centavos).
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 13 de janeiro de 2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de 

Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 06.000045/2013.
TERMO: 008.
CONTRATO: 004/SMO/2019.
PARTES: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: uRBANIZADORA AGAELLES EIRELI. 
OBJETO: prorrogação do prazo do CONTRATO nº 004/
SMO/2013, relativo a execução de obras de construção 
de CEuS de 700 m2 – Centros de Artes e Esportes uni-
ficados, localizado na Estrada Retiro da Imprensa com 
a Rua Monte Pascoal, Piam, Belford Roxo/RJ.
PRAZO: 202 (duzentos e dois) dias.
DATA DA ASSINATuRA: 08/01/2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de 

Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 06.000032/2015.
TERMO: 003.
CONTRATO: 003/SMO/2015.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: hIDRA ENGENhARIA E SANEAMEN-
TO LTDA.
OBJETO: prorrogação do prazo de execução do CON-
TRATO nº 003/SMO/2015, relativo à PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE EXECuÇÃO DA ETAPA 01 DA OBRA DE 
SANEAMENTO E uRBANIZAÇÃO DO BAIRRO ShAN-
GRILÁ, PELO PAC 2 (CT 0424.446-49/2013, BELFORD 
ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 212 (duzentos e 
doze) dias.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 26 de dezembro de 2019.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de 

Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 50.000038/2018.
TERMO: 003.
CONTRATO: 50.00005/2017.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RGM CONSTRuÇÕES LTDA.
OBJETO: prorrogação do prazo de execução do CON-
TRATO nº 50.00005/2017, relativo à EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGuA, ES-
GOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM DE ÁGuA 
PLuVIAIS E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SÃO LEO-
POLDO, BELFORD ROXO/RJ
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 360 (trezentos e 
sessenta) dias.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 26 de dezembro de 2019.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de 

Recursos e Convênios

CASA CIVIL – CC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.000160/2018.
TERMO: 001.
CONTRATO: 007/SMO/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RIOBRAS EMPREITEIRA EIRELI.
OBJETO: Rerratificação e prorrogação do prazo de 
execução do CONTRATO nº 007/SMO/2019, relativo 
à OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO-
LA MuNICIPAL DO BAIRRO OuTEIRO, SITuADA NA 
RuA DITIVA, LOTE XV, NO MuNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
VALOR ACRESCIDO: R$ 155.257,64 (cento e cinquen-

ta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e ses-
senta e quatro centavos). 
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 05 de novembro de 2019.

MERhI DAYChOuM 
Secretário Especial de Projetos Especiais

OMITIDO DO JORNAL hORA h DO DIA 06/11/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.000165/2018.
TERMO: 001.
CONTRATO: 006/SMO/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RIOBRAS EMPREITEIRA EIRELI.
OBJETO: Rerratificação e prorrogação do prazo de 
execução do CONTRATO nº 006/SMO/2019, relativo à 
EXECuÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA CREChE MuNICIPAL DO BAIRRO XAVANTES, SI-
TuADA NA RuA TAYLO COM A RuA TAQuARAL NO 
MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
VALOR ACRESCIDO: R$ 156.297,37 (cento e cinquen-
ta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta 
centavos).
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 11 de outubro de 2019.

MERhI DAYChOuM 
Secretário Especial de Projetos Especiais

OMITIDO DO JORNAL hORA h DO DIA 14/10/2019.

SECRETARIA MuNICIPAL DE GOVERNO – SEMuG 

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 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 pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Pre-
feitura Municipal de Belford Roxo que tem como obje-
tivo SERVIÇOS DE DRENAGEM,  ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DE 
BELFORD ROXO (TREChO) E RuAS ADJACENTES 
NO MuNICÍPIO DE BELFORD- ROXO – RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E hORÁRIO 
DE ABERTURA: 19 de Fevereiro de 2020 às 10:00 ho-
ras. PROCESSO: 50/00005/2019.
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, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sá-
bados, 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 003/2020
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 poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-
tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo FOR-
nECiMEnTO E ApLiCAÇÃO DE CAMADA DE ASFAL-
TO EM VARiOS LOGRADOuROS TOTALiZAnDO 20 
kM, nO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO-RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E hORÁRIO 
DE ABERTURA: 19 de Fevereiro de 2020 às 15:00 ho-
ras. PROCESSO: 52/00240/2019.
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, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sá-
bados, 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 003/2020
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 poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Especial de Projetos Espe-
ciais da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem 
como objetivo REFORMA DA CREChE NO BAIRRO 
WONA, SITuADA NA RuA TANTALITA, Nº 316 – FER
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ingredientes

Modo de preparo

FilÉ dE PEiXE ASSAdo

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

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

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

ingredientes

Modo de preparo

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

MoQuECA dE PEiXE

REIRAS - BAIRRO WONA - BELFORD- ROXO – RJ.  
Podem participar do Processo licitatório todas as em-
presas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E 
HORÁRIO DE ABERTURA: 05 de Fevereiro de 2020 às 
10:00 horas. PROCESSO: 47/000027/2019.
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, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sá-
bados, 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 004/2020
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 pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Especial de Projetos 
Especiais da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 
tem como objetivo OBRA DE CONSTRuÇÃO DE uM 
POSTO DE SAÚDE, SITuADO NA RuA TAPEROÁ, 
S/N, BAIRRO hELIÓPOLIS - BELFORD- ROXO – RJ.  
Podem participar do Processo licitatório todas as em-
presas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E 
HORÁRIO DE ABERTURA: 05 de Fevereiro de 2020 às 
15:00 horas. PROCESSO: 47/000037/2019.
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, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sá-
bados, 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

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE - SEMuS

PORTARIA N.º 001/SEMuS/2020 DE 17 DE JANEIRO 
DE 2020.
DESIGNAR a contar de 01 de novembro de 2019, 
os servidores abaixo relacionados para atuarem 
na fiscalização da execução do Contrato nº 011/
SEMuS/2019, oriundo do Processo Administrativo 
nº 49/00016/2019, resultado da Adesão a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS nº 09/2019.

•	 EVERTON VITORIO FuRTADO – MATRÍCu-
LA Nº 60/60409.
•	 ALEXANDRE GOMES DA ROSA – MATRÍCu-
LA Nº 60/71321;

ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde – SEMuS

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MuNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

PORTARIA 001/SEMFA/2020, DE 17 DE JANEIRO DE 
2020.
Cria Comissão para elaborar, acompanhar e atualizar 
o Código Tributário do Município (CTM) e a Planta 
Genérica de Valores (PGV), para fins de cálculo do 
IPTu, visando o cumprimento de Normas vigentes e dá 
outras providências.
O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor e,
Considerando ao determinado pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro – TCERJ, nos autos nº 
226.277-7/17,

Considerando a necessidade de elaborar, acompanhar 
e atualizar o Código Tributário do Município (CTM) e a 
Planta Genérica de Valores (PGV), para fins de cálculo 
do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial ur-
bana – IPTu,
Considerando ainda, o esforço do Município na moder-
nização de Procedimentos Administrativos, para aten-
der às Normas vigentes.

RESOLVE:
Art. 1º.  Fica criada a Comissão para realizar no âmbito 
da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, visan-
do a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) e 
atualizar o Código Tributário do Município (CTM), para 
fins de cálculo do Imposto sobre a propriedade Predial e 
Territorial urbana – IPTu, obedecendo as Normas Téc-
nicas vigentes.
Art. 2º. A Comissão que trata esta Portaria será for-
mada pelos Servidores Rosinei Vieira Lessa, ma-
trícula nº11/54.585, André Brasil Tavares, matrícula 
nº11/4731, Gláucio Pacheco dos Santos Farias, ma-
trícula nº11/54.593, José Marcos Ferreira de Souza, 
matrícula nº11/54.586, Marcos Ribeiro de Souza, ma-
trícula nº10/4517, Mauro José Ribeiro de Souza, ma-
tricula nº10/07.177, Paulo Roberto do Amaral, matricu-
la nº10/04.501, Marcos Fernando Ximenes, matricula 
nº11/20307, Wellington Luiz Côrtes da Silva, matricula 
nº11/4504 e Luciano Lima, matricula nº11/20.101, ca-

bendo ao primeiro a Presidência da Comissão, sem 
prejuízos de suas funções.
Art. 3º. Para a realização dos trabalhos a comissão 
deverá observar:
I - Elaboração da Planta Genérica de Valores – PGV, 
com aderência às normas técnicas vigentes;
II - Atualização do Código Tributário do Município – 
CTM, com:
a) Previsão legal da progressividade fiscal gradu-
ada das alíquotas de IPTu;
b) Alíquotas seletivas de IPTu em função da ca-
pacidade contributiva;
c) Instituir a progressividade fiscal para o IPTU, aten-
tando para o agrupamento dos imóveis de um mesmo 
contribuinte, para definição da base de cálculo do im-
posto.
Art. 4º. Para atender o seu funcionamento o Presidente 
da Comissão poderá requisitar servidores, equipamen-
tos, materiais e apoio técnico a qualquer outro órgão da 
administração. 
Art. 5º. A Comissão deverá apresentar relatórios de 
suas atividades em 30 (trinta) dias ao Secretário Mu-
nicipal de Fazenda, ou quando solicitado, ao Prefeito.
Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PORTARIA 002/SEMFA/2020, DE 17 DE JANEIRO DE 
2020.
Designa servidor responsável para implementar no 
Sistema de Contabilidade o valor de lançamento do 
IPTu de cada ano e dá outras providências. 
O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor e,
Considerando ao determinado pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro – TCERJ, nos autos nº 
226.277-7/17,

Considerando a necessidade de estabelecer normas 
de Contabilidade para implementar o registro contábil 
do lançamento do Imposto sobre a propriedade Predial 
e Territorial urbana - IPTu anual, junto ao sistema de 
Contabilidade do Município,
Considerando ainda, o esforço do Município na moder-
nização de Procedimentos Administrativos, para aten-
der às Normas vigentes.

RESOLVE:
Art. 1º.  Fica designado ao Secretário Executivo de Ad-
ministração Financeira, desta Secretaria Municipal de 
Fazenda, PAuLO ALEXANDRE NASCIMENTO CRIS-
PIM, matricula nº11/20.363, para cumprir a determina-
ção de inexistência de registro contábil do lançamen-
to de Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial 
urbana - IPTu, do TCERJ, nos autos nº 226.277-7/17, 
sem prejuízos de suas funções.

Art. 2º.  O referido servidor deverá implementar no siste-
ma de Contabilidade deste Município, o registro contábil 
do lançamento do IPTu de cada ano, no grupo do Ativo 
a conta “Créditos Tributários a Receber”.

Parágrafo único. O sistema Contábil deverá registrar o 
valor do IPTu lançado para o exercício, de acordo com 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP. 
Art. 3º. Para atender o seu funcionamento, o Secretario 
Executivo de Administração Financeira deverá requisi-
tar do responsável designado pela empresa de Sistema 
Contábil desta SEMFA rotinas de informatização, por 
meio de Ordem de Serviço,  e apoio técnico dos demais 
servidores lotados no Departamento de Contabilidade 
- DECON. 
Art. 4º. O servidor citado no artigo 1º deverá apresentar 
relatórios do cumprimento ao estabelecido de suas ati-
vidades no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publi-
cação desta Portaria.
Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

RAFAEL XAVIER DE ALBuQuERQuE
Secretário Municipal de Fazenda

PORTARIA Nº012/GDP/PREVIDE/2020, DE 17 DE 
JANEIRO DE 2020
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
   RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 2193/GP/2015 de 21/09/15 
publicada em 22/09/15 e que  Aposentou por Invalidez 
o servidor SEBASTIÃO BRAZ MATOS DA SILVA, ma-
trícula nº 10/020.988, admitido em 29/11/00, no cargo 
efetivo de Desenhista, com fundamento legal no art.40, 
§ 1º, I da CF/88 c/c art. 6º A  da EC 41/03, introduzi-
do pela EC 70/12 e art. 60, §1º da LC nº 83/06, com 
proventos mensais e proporcionais de R$ 828,11 (oi-

tocentos e vinte e oito reais e onze centavos), sendo:  
R$ 556,08 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oito 
centavos) correspondentes à proporcionalidade do ven-
cimento base do cargo, a razão de 5.223/12.775; mais 
R$ 272,03 (duzentos e setenta e dois reais e três cen-
tavos) correspondentes a 20% (vinte por cento) de adi-
cional de tempo de serviço - triênio,  (benefício previsto 
no art. 67 da LC nº 014/97), conforme contido nos autos 
do Processo Administrativo PMBR nº 37/001287/15 e 
PREVIDE nº 2015/00470. Esta Portaria entrará em vi-
gor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a contar de 19 de março de 2015.

PORTARIA Nº013/GDP/PREVIDE/2020, DE 17 DE JA-
NEIRO DE 2020  
Considerando as informações prestadas pela Comis-
são nomeada na Portaria PREVIDE 040/2018
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais
       

RESOLVE:
 RETIFICAR a Portaria 2188 de 12/11/2015, que retifi-
cou a portaria nº 1.173, de 11/09/2012, que reformulou 
os proventos fixados na Portaria nº 258/GP/2008, de 
18/04/2008, que concedeu aposentadoria por invalidez 
ao servidor ANTONIO JORGE LOPES DA SILVA , no 
cargo efetivo de Operador de Computador,  matrícula 
10/20315, com fundamento no artigo 40, § 1º, Inciso I, 
da CRFB/88, com redação dada pela EC 41/2003 da 
CRFB/88 e artigo 60, §§ 1º e 6º, da LC 083/2006, com 
proventos mensais e integrais de R$ 679,80 (seiscen-
tos e setenta e nove reais e oitenta centavos), sendo: 
R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), corresponden-
te ao valor do vencimento base (Lei 901, de 07/05/02, 
Lei 1.060, de 25/08/05 e Lei 1096, de 05/05/2006 e R$ 
61,80 (sessenta e um reais e oitenta centavos), a título 
de 10% (dez por cento) de adicional por  tempo de ser-
viço – triênio (art. 67, da LC 14/97) conforme contido 
no Processo Administrativo PREVIDE nº 2008/00184 e 
PMBR nº 04/0004543/2007. Esta portaria entrará em 
vigor no ato de sua publicação.

PORTARIA Nº014/GDP/PREVIDE/2020, DE 17 DE JA-
NEIRO DE 2020
Considerando as informações prestadas pela Comis-
são nomeada na Portaria PREVIDE 040/2018
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - 
PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
       
   RESOLVE:
RETIFICAR a portaria nº 1421GP/2015, de 07/07/2015, 
FIXOu E APOSTILOu em  R$ 2.120,33 (dois mil, cento 
e vinte reais e trinta e três centavos), os proventos men-
sais e integrais  da aposentadoria voluntária, por tempo 
de contribuição e idade, concedida à servidora MARIA 
NANCY SILVA ESCuDEIRO, sendo R$ 1.631,02 (seis 
mil seiscentos e trinta e um reais e dois centavos) re-
ferentes ao vencimento base do cargo (Lei 723 de 
09/12/98, Lei 890, de 07/05/02, Lei 998, de 02/04/2004, 
Lei 1.090, de 07/04/2006, Lei 1096, de 05/05/2006, Lei 
1394, de 22/02/2011 e Lei 1463, de 14/06/2013) e R$ 
489,31 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e 
um centavos), correspondentes a 30% (trinta por cento) 
de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 67 da LC 
014/97). O presente ato entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a contar de Ref: Proces-
so PREVIDE  nº 2012/00137 e PMBR nº 04/0000885. 
Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação. 
    
PORTARIA Nº015/GDP/PREVIDE/2020, DE 17 DE JA-
NEIRO DE 2020
Considerando as informações prestadas pela Comis-
são nomeada na Portaria PREVIDE 040/2018
O Diretor –   do Instituto de Previdência dos Servido-
res Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais.
       
   RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria 468/GP/2012, de 17/04/2012, 
que concedeu aposentadoria por invalidez ao servidor 
PAuLO SERGIO FONSECA, matrícula 10/18.131, no 
cargo efetivo de trabalhador braçal, da redação dada 
pelo art.6º-A da EC 41/2003 e artigo 60, § 6º, da LC 
083/2006, com proventos mensais e integrais de R$ 
715,30 (setecentos  quinze reais e trinta centavos), re-
ferente ao vencimento base do cargo (Lei nº 765, de 
07/07/99, Lei n 891, 07/05/02,05/05/2006, R$ 93,30 
(noventa e três reais e trinta centavos)  Lei 1060, de 
25/08/05, Lei nº 1096, de, de 14/06/2013) e R$ 489,31 
(quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centa-
vos), a título de a 15%  (quinze por cento) de adicional 
de tempo de serviço – triênio (art. 67 da LC 014/97), 
conforme contido nos autos do Processo Administrativo 
PMBR nº 04/02761/2011 e PREVIDE nº 2011/0608.O 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. Não 
cabe retroagir a 29/03/2012 (de acordo com a EC nº 
70/2012. Esta portaria entrará em vigor no ato de sua 
publicação. 

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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 Divulgaçãonova iguaçu fc

Sem chances de 
avançar à fase 
principal do Cam-

peonato Carioca 2020, o 
Nova Iguaçu agora está 
no grupo x, o fatídico 
grupo da Morte. Na tar-
de deste sábado (18), o 
time da Baixada vai até 
Cardoso Moreira, para 

enfrentar o Americano, 
às 15h, pela primeira ro-
dada do torneio que de-
fine a primeira equipe a 
escapar do grupo Z.

Recém-promovido à 
equipe profissional, o 
técnico Hermes Junior 
conquistou, logo na pri-
meira partida, uma vi-
tória de goleada sobre 
o America (4 a 0), no 
último sábado, em casa, 

pela última rodada da 
primeira fase, também 
conhecida como Sele-
tiva. Porém, isso ficou 
para trás, segundo Her-
mes. O comandante 
prevê partida equilibra-
da contra o Americano. 
“Será um jogo difícil. A 
viagem é longa, o cam-
po é complicado, diante 
de um adversário difí-
cil, que tem qualidade e 

méritos em sua história. 
A vitória no sábado pas-
sado foi boa, o pessoal 
está confiante em fazer 
um bom jogo. Tivemos 
uma ótima semana de 
trabalho, com os jogado-
res se doando bastante, 
concentrados e focados 
no objetivo. Acredito que 
temos tudo para fazer bo-
nito e conquistar os três 
pontos”.

Na Seletiva, o Nova 
Iguaçu sofreu com gols 
na reta final das parti-
das e foi eliminado antes 
mesmo da última rodada. 
Ciente deste panorama 
negativo, Hermes reve-
lou a busca pela evolu-
ção do estilo de jogo. 
“Detectamos algumas 
situações que temos de 
melhorar. Os jogadores 
estão colaborando muito 

para isso, para essa evo-
lução em alguns pontos 
que a gente acha neces-
sário. No dia a dia, temos 
procurado fazer isso: a 
busca por essa evolu-
ção, por essas melhoras. 
Acredito que a gente tem 
tudo para chegar lá, fazer 
um bom jogo, corrigir os 
erros e sair com um re-
sultado positivo”, finali-
zou Hermes.

Para iniciar o grupo da 
Morte com o pé direito
Técnico aposta na determinação dos 
jogadores e evolução do estilo de jogo

Treinador Hermes Júnior (D) 
confia na permanência laranja 
na Seletiva do próximo ano


