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divulgação

Carnaval é sinô-
nimo de alegria 
e diversão. Pen-

sando nisso, o TopSho-
pping preparou festa 
para lá de especial. Nos 
dias 22 e 23 deste feve-
reiro, sábado e domin-
go agora, acontecerá o 
“Carnaval no Terraço”. 
Já dia 24 (segunda), 
vai rolar o “Bailinho 
de Carnaval” do Top. 

o “Carnaval no Ter-

sábado, domingo e segunda

parabéns Marta
da Silva!!!

a Escola de Samba 
inocentes de Belford 
Roxo está em festa com 
o aniversário de sua ho-
menageada, no Carnaval 
2020, a jogadora Marta 
da Silva, nascida em 19 
de fevereiro de 1986, 
no município de dois 
Riachos, alagoas. “Seis 
vezes eleita pela FiFa 
como a melhor jogado-
ra do mundo, Marta é o 
orgulho da nossa nação 
e um exemplo para toda 
mulher brasileira. Estou 
muito feliz em homena-
geá-la e o ápice de sua 
festa será na avenida 
Marquês de Sapucaí, 
com o povo cantando: 
“É a Marta. É a deusa. 
a defesa aos seus pés. 
É bola de ouro. É gente 
da gente. Sorriso ino-
cente da camisa 10...”. 
Feliz aniversário Mar-
ta!”, vibrou o presidente 
da inocentes, Reginaldo 
gomes.

‘vereadores no armário’ – bloco no sapatinho 

o colaborador gay aqui do SoMBRa, Nandinho 
Boquinha de veludo, aproveitando a chegada do 
clima carnavalesco que toma conta de todo mundo, 
resolveu contar a novidade camuflada entre os po-
líticos da Baixada Fluminense. “Muito na encolha, 
este ano vamos ter nos agitos de carnaval o ‘Bloco 
vereadores no armário’.
****************************************

Grupo tem quase trinta figuras
Nandinho informa que o grupo reúne perto de 

30 cabeças entre solteiros e casados que dão ‘mar-
cha-ré no kibe’, sem ninguém desconfiar. “São 
discretos, principalmente os casados”, frisa o ra-
paz, que preside a Boca Maldita da cidade aonde 
mora e sabe de muita coisa. “Tem um dos ‘arma-
rildos’, que fala muito em dar porrada nos outros, 
mas vira os olhinhos quando é abraçado por trás”, 
acrescenta.
****************************************

‘Morde fronhas’ nos salões e nas ruas

Sobre a fantasia dos vereadores encubados, Nan-
dinho preferiu não falar. “os rapazes me pediram 
para não dar pistas. vai que um parente descobre...
(risos)”. “Há um roteiro de poucos lugares onde 
haverá carnaval de salão. Nesses espaços é cer-
to encontrar as frangas parlamentares, porém, os 
festejos de rua também poderão ser visitados pelo 
bonde dos ‘morde fronhas’, finaliza Nandinho Bo-
quinha de veludo.

aquele abraço!!
Filha de Betão do Exporta Samba, 

Criss Massa tem a quem puxar e her-
dar o amor pelo samba, MPB e car-
naval. No primeiro contato com ela 
ouvi sinceridade, amor pelo samba 
de raíz, à família e à Cultura. Mere-
ceu matéria destacada aqui na página. 
No clima de Momo, nossa Resenha 
Cultural homenageia Criss. aquele 
abraço, guerreira! você é Massa!!! 

raço” será realizado no 
Estacionamento g3, a 
partir das 16h. a festa 
conta com gastronomia, 
muita música e diversas 
atrações para a criança-
da e toda a família. 

os clientes que pas-
sarem pelo local terão 
acesso ao melhor da 
gastronomia da região, 
como, churrasco gour-
met, batata frita gour-
met, hambúrguer artesa-
nal, doguinho, cervejas 
artesanais, drinks varia-

dos e muito mais.
os participantes do 

evento também poderão 
curtir a bateria da escola 
de samba, ‘o Eterno Rei 
Momo’, que puxará os 
sambas, personagens in-
fantis, parque com brin-
quedos infláveis, atra-
ções musicais e muito 
mais! 

Já no “Bailinho de 
Carnaval”, a garota-
da irá embalar a pista 
de dança ao som das 
famosas marchinhas 

carnavalescas, sambas-
-enredo, músicas atuais 
e coreografias temáti-
cas. E mais: a criançada 
poderá mostrar as suas 
produções com muito 
estilo e criatividade no 
desfile de fantasias. O 
evento vai rolar na pra-
ça de eventos do 1º piso 
(Portaria B), também a 
partir das 16h. Entrada 
gratuita! agora é bo-
tar a fantasia e brincar! 
(Fonte: ascom/Top-
Shopping)

divulgação

Musa Trans da inocentes vai distribuir batom
No sábado de Carnaval 

(22), a nova musa transe-
xual da inocentes de Bel-
ford Roxo, Priscila Reis 
(foto), promete causar na 
avenida, durante o desfile 
da agremiação. Segundo 
a musa, sua fantasia será 
uma das mais bonitas do 
grupo de acesso, pois 
não irá faltar strass e fai-
sões. outra novidade é 
que ela distribuirá batons 
ao público feminino.

“dentro do enredo eu 
represento ‘a vaidade da 
mulher’ e estarei à fren-
te da ‘ala Propaganda, 
a alma do negócio’, uma 
alusão às meninas do fu-
tebol que não descuidam 
da beleza e também a 
uma determinada marca 
de cosméticos, que a jo-
gadora Marta da Silva foi 
garota propaganda. Estou 
muito feliz por estar na 
inocentes, o modo como 
sou recebida por todos 
é algo surpreendente. 

Quem quiser batom tem 
que gritar: inocentes 
campeã!”, ensinou a nova 
musa transexual, Priscila 
Reis. 

Priscila foi a primei-
ra transexual a competir 
em um campeonato de 
fisiculturismo categoria 
feminina, com mulheres 
cisgênero.

a escola de samba ca-
çulinha da Baixada será 
a segunda agremiação 
a desfilar no sábado de 
carnaval, na Marquês de 
Sapucaí, com o enredo 
“Marta do Brasil – Cho-
rar no começo para sorrir 
no fim”, do carnavalesco 
Jorge Caribé. Será uma 
homenagem à mulher 
brasileira exemplificada 
pela maior artilheira de 
futebol do mundo, a jo-
gadora Marta da Silva. 
a Camisa 10 da seleção 
luta pelo empoderamento 
da mulher e pela igualda-
de de gênero.

 Diversão garantida e gosto variado a quem participar do roteiro da alegria

Divulgação
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Secretário de Saúde inspeciona
dois hospitais em Belford Roxo 
Christian Vieira visitou as unidades Municipal e Fluminense e percorreu 
os corredores ouvindo a opinião de funcionários e pacientes 

de olho na eficiência 

3

RaFaEl BaRRETo/PMBRSecretaria de Comunicação 
Social  de B. Roxo

o secretário de 
saúde de Belford 
Roxo, Christian 

vieira, visitou esta se-
mana o Hospital Flumi-
nense, em areia Branca, 
e o Hospital Municipal, 
no bairro Piam.  ao lado 
da secretária adjunta 
ana Carolina e da chefe 
de gabinete do prefeito 
Wagner dos Santos Car-
neiro (Waguinho), Rena-
ta almeida, ele percorreu 
os corredores das unida-
des ouvindo a opinião de 
funcionários e pacientes 
sobre o funcionamento 
dos hospitais.

durante a conversa 
com os médicos, o se-
cretário alertou que o 
Hospital Fluminense – 
especializado em aten-
dimento infantil -  está 
recebendo não só mora-
dores de Belford Roxo 
como também de ou-
tras cidades da Baixada 
Fluminense. “Estamos 
dando suporte aos mu-
nicípios vizinhos em re-
lação à saúde pediátrica. 
a gente tem recebido 
pacientes de Nilópolis, 
duque de Caxias, Nova 
iguaçu e até de lugares 
mais distantes”, declarou 
o diretor-médico do hos-
pital, Rafael Peixoto.

“Perto de onde eu 
moro só tem Clínica da 
Família, uPa e o Hospi-
tal da Posse. uma colega 
comentou que lá não es-
tava tendo atendimento 
infantil, por isso eu vim 

prefeitura inicia reforma de praça na avenida atlântica

O vereador Matheus Ricardo fez a indicação legislativa para a reforma da praça

- RaFaEl BaRRETo/PMBR

Christian Vieira (c) conversou com funcionários sobre o funcionamento do Hospital Municipal. Débora dos Santos mora em Nova 
Iguaçu e levou a filha Vitória ao Hospital Fluminense

a Prefeitura de 
Belford Roxo ini-
ciou as obras de re-
forma da praça lo-
calizada na avenida 
atlântica, bairro 
Xavantes. ao todo, 
são seis caminhões 
de concreto para fa-
zer as calçadas e o 
interior da área de 
lazer, somando 540 
metros cúbicos.

durante toda a se-
mana serão 20 ho-
mens trabalhando 

diariamente para 
que o espaço receba 
ainda aparelhos de 
academia para a ter-
ceira idade ao ar li-
vre, parquinho para 
a criançada, paisa-
gismo e iluminação 
em led. a pista de 
caminhada será fei-
ta no entorno no rio 
Botas.

de acordo com o 
vereador Matheus 
Ricardo, autor da 
indicação legisla-

tiva da reforma, os 
moradores pediam 
melhorias, princi-
palmente porque 
nas proximidades da 
praça funcionam um 
Ciep, uma creche e 
uma unidade de saú-
de da família. “o 
local estava abando-
nado há anos. a Pre-
feitura irá manter 
as árvores e iremos 
plantar mais espé-
cies”, assegurou o 
vereador.

prefeitura leva castramóvel para o Bairro das graças
a Prefeitura de 

Belford Roxo reali-
za nesta quinta-feira 
(20), das 10h às 17h, 
mais uma ação do 
Castramóvel. des-
ta vez, o local esco-
lhido foi a Praça da 
apoteose, no Bairro 
das graças. a ação 
contará com uma ten-

da de pré-cadastros e 
informações, além 
dos atendimentos 
que serão feitos aos 
animais que já foram 
cadastrados.

Para ter o animal 
castrado, basta aces-
sar o site www.meio-
ambientedigital.com, 
realizar o cadastro e 

abrir uma solicitação 
com o assunto “Pré-
-cadastro para o Cas-
tramóvel”. depois 
disso, é só aguardar 
que a Secretaria de 
Meio ambiente en-
tre em contato para 
agendamento e soli-
citar mais informa-
ções.

direto pra cá. Sabia que 
aqui conseguiria. Fui mui-
to bem atendida, foi rápi-
do. o médico diagnosticou 
logo a pneumonia, passou 
os exames, e aí ela preci-
sou ficar internada. E eu 
me surpreendi com o hos-
pital. Há três anos fiquei 
aqui com a minha filha 
mais velha e de lá pra cá 
as coisas mudaram muito, 
tá bem melhor”, disse dé-
bora Santos, moradora de 
Nova iguaçu, que levou a 
filha Helena Vitória, 2, ao 

hospital infantil.

ObRa De
 aMpliaçãO 

o Hospital infantil, o se-
cretário também fiscalizou 
a obra de ampliação que 
aconteceu recentemen-
te. “a reforma foi muito 
bem feita e trouxe mui-
tos benefícios para os pa-
cientes. No ano que vem, 
sob a gestão do prefeito 
Waguinho, a gente já está 
planejando mais melho-
rias e ampliações” contou 

Christian.

RápiDO 
ateNDiMeNtO 

o secretário e equipe 
chegaram de surpresa no 
horário de visitas e escuta-
ram muitos elogios sobre 
o rápido atendimento, ali-
mentação e tratamento no 
hospital que funciona to-
dos os dias da semana em 
regime de 24h.

“Minha filha ficou 17 
dias aqui e foi muito bem 
tratada. Todas as enfer-

meiras e os médicos deram 
muita atenção pra gente. 
Ela ficou muito mal, che-
gou até a ter uma infecção 
generalizada, mas eles 
com todo amor e carinho 
cuidaram muito bem e ela 
se salvou. graças, primei-
ramente a deus, e depois 
aos médicos e essa equipe 
maravilhosa. Penso que 
se ela estivesse em outro 
lugar talvez até não tives-
se sobrevivido. Sou muito 
grata a todos aqui”, frisou 
ana Carolina, abraçada à 

filha Maria Eduarda de um 
ano e três meses.

No Hospital Municipal, 
que atende em média 12 
mil pessoas por mês, Chris-
tian vieira conversou com 
funcionários e pacientes. 
“Nossa prioridade é ofere-
cer um bom atendimento 
à população. Em 2017, o 
prefeito Waguinho (Wag-
ner dos Santos Carneiro, 
encontrou a Saúde falida. 
aos poucos colocando 
tudo para funcionar”, resu-
miu o secretário.

divulgação
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Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), através do Programa SOS Crianças 
Desaparecidas, estará nos dias 20 e 21 de fevereiro, com estande na Rodoviária do Rio

Pulseiras para identificação de crianças no Carnaval

Roubos de cargas fizeram com que as empre-
sas de transporte tivessem um prejuízo de R$ 
386 milhões em 2019. o levantamento foi feito 
pela Federação das indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) partir de números do institu-
to de Segurança Pública (iSP).

o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (dEM-aP), e 
do Senado, davi alcolumbre (dEM-aP), lamentaram as 
ofensas do presidente Jair Bolsonaro contra a jornalista da 
‘Folha de S.Paulo’ Patrícia Campos Mello. Ele questionou, 
com insinuação de caráter sexual, a atuação dela em repor-
tagens sobre o disparo massivo de mensagens.

as empresas concessionárias de serviços públi-
cos - como luz, água e telefone, não poderão cobrar 
de terceiros o pagamento de contas em atraso para 
que haja o religamento dos serviços no imóvel. É o 
que determina o projeto de lei 2.704/17, do depu-
tado andré Ceciliano (PT), que busca impedir que 
as empresas cobrem do inquilino o pagamento de 
contas antigas. a medida foi aprovada, em segunda 
discussão, pela assembleia legislativa do Estado 
do RJ (alerj), na última terça-feira. o texto seguirá 
para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 
dias úteis para sancionar ou vetar.

Conta de luz atrasada não poderá 
ser cobrada de novos inquilinos 

inelegibilidade i
o Ministério Público Eleito-

ral (MPE) obteve, junto ao Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
acórdão favorável em ação de 
investigação judicial eleitoral 
(aiJE), ajuizada em 2012, por 
abuso de poder político, em face 
da então prefeita reeleita do mu-
nicípio de Campos dos goytaca-
zes, Rosinha garotinho. 

impedidos iv
Como o primeiro turno da 

eleição municipal de 2012 ocor-
reu em 7 de outubro, ambos es-
tão impedidos de participar do 
pleito deste ano, com primeira 
votação agendada para o dia 4 
do mesmo mês. a cassação de 
ambos já havia sido determinada 
pelo Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro (TRE-RJ). 

levantamento feito pelo 
instituto de Segurança Pú-
blica (iSP) aponta que no 
estado do Rio de Janeiro, 
1.490 pessoas foram vítimas 
de importunação sexual. os 
casos foram registrados en-
tre outubro de 2018 e de-
zembro de 2019. outubro e 

novembro de 2019 apresen-
taram os recordes de regis-
tros, seguidos por março, 
mês do carnaval.

importunação sexual é de-
finida, pela Lei 13.718/2018, 
como prática de ato libidino-
so contra alguém sem a sua 
anuência com o objetivo de 

satisfazer a própria lascívia 
ou a de terceiro. ou seja, são 
considerados importunação, 
por exemplo, entre outras 
formas de assédio, toques 
indesejados, apalpadas e 
beijos roubados.

a lei 13.718/2018,  pu-
blicada no final de setembro 

de 2018, alterou o Código 
Penal tipificando os crimes 
de importunação sexual e de 
divulgação de cena de estu-
pro. a pena prevista varia de 
um a cinco anos de prisão, 
isso se o ato não constituir 
crime mais grave, o que 
pode aumentar a pena.

homens ‘vestem’ a fantasia da importunação sexual no carnaval 

divulgação iNTERNET

direTo ao PonTo

Cpi da prolagos constata crime 
ambiental na lagoa de araruama

Em audiência da CPi 
da Prolagos, realizada 
na última terça-feira 
na alerj, o represen-
tante do inea admitiu 
que a concessionária 
responsável pelo for-
necimento de água e 
esgoto na Região dos 
lagos vem despejan-
do resíduos químicos 
e esgoto na lagoa de 

araruama.  Segundo o 
superintendente regio-
nal do inea, valdemir 
dias da Silva, foram 
detectados 54 pontos 
de derramamento de 
esgoto, e a Prolagos 
não assinou um Ter-
mo de ajustamento de 
Conduta (TaC) com o 
Ministério Público Fe-
deral (MPF). 

inelegibilidade ii
Também figuram na lista o 

vice-prefeito Francisco arthur 
de Souza oliveira, mais co-
nhecido como doutor Chicão, 
e reeleito na mesma chapa; de 
anthony garotinho, esposo de 
Rosinha e à época deputado fe-
deral; e o vereador da mesma 
cidade do Norte Fluminense, 
Mauro José da Silva.

Negado iii
Na decisão, o TSE negou pro-

vimento aos recursos especiais 
interpostos por Rosinha e Chicão, 
atendendo ao recurso especial do 
MPE para cassar os diplomas e 
declarar a inelegibilidade de am-
bos. a inelegibilidade tem início 
no dia da eleição em que este se 
verificou e finda no dia de igual 
número no oitavo ano seguinte.

a F u n d a -
ção para 
a infân-

cia e adolescên-
cia (Fia), através 
do Programa SoS 
Crianças desapa-
recidas, estará nos 
dias 20 e 21 de fe-
vereiro, das 09 às 
15 horas, com es-
tande na Rodoviá-
ria do Rio fazen-
do distribuição de 
pulseiras (foto) 
para identificação 
de crianças. 

a ação é uma 
iniciativa do Pro-
grama SoS Crian-
ças desapareci-
das, em parceria 
com a Rodoviária 
do Rio, a Coder-
te (Companhia de 
desenvolvimento 
Rodoviário e Ter-
minais do Estado 
do Rio de Janei-
ro) e a Secreta-
ria de Estado de 
Transportes, e 
serve para alertar 
e conscientizar os 
familiares e res-
ponsáveis sobre 
o desaparecimen-
to de crianças em 
locais de gran-
de concentração 
de pessoas como 
praias, shoppings 
e praças públicas, 
problema muito 
frequente nesta 
época do ano. 

Segundo o ge-

divulgação 

rente do Progra-
ma, luiz Henrique 
oliveira, nesse 
período de férias 
juntamente com o 
carnaval, período 
em que a cidade 
recebe muitos tu-
ristas, os respon-
sáveis devem re-
dobrar a atenção 
e os cuidados com 
as crianças:

“Eu aconselho 

os pais ou respon-
sáveis a identifi-
carem as crianças 
antes de saírem de 
casa. Em alguns 
casos, os pais se 
distraem transfe-
rindo a responsa-
bilidade para as 
crianças de cuida-
rem de si mesmas, 
o que é errado”,  
destacou.

além da distri-

buição das pulsei-
ras, os técnicos da 
Fia reforçam com 
adultos a impor-
tância de serem 
feitos documentos 
de identidade para 
crianças e adoles-
centes. o Progra-
ma SoS Crianças 
d e s a p a r e c i d a s , 
que atua há 24 
anos, já localizou 
pelo menos 3.073 

crianças e adoles-
centes.

a Fundação para 
a infância e ado-
lescência (Fia-
-RJ) tem como 
missão colaborar 
na formulação de 
políticas públicas 
de garantia de di-
reitos na área da 
infância e adoles-
cência, bem como 
implementar e ar-

ticular serviços e 
ações de proteção 
social, de natu-
reza especial, no 
âmbito da média 
e alta complexi-
dade, essencial-
mente voltados 
para crianças e 
adolescentes que 
se encontram com 
seus direitos vio-
lados e ou amea-
çados.  
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Prazo final

FgTS: afetados pela chuva de granizo 
têm até esta quinta (20) para sacar

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

Moradores de Nova Iguaçu devem comparecer ao antigo Restaurante Popular
divulgação

ex-executivos da petrobras 
vão indenizar funcionários

o ex-diretor de 
abastecimento da Pe-
trobras, Paulo Roberto 
Costa, e o ex-gerente 
de serviço da compa-
nhia, Pedro José Ba-
rusco Filho, vão ter de 
pagar R$ 500 mil, cada 
um, aos funcionários 

da empresa, por danos 
morais coletivos por 
conta do escândalo fi-
nanceiro da operação 
lava Jato.

a juíza lindalva 
Soares Silva, da 11ª 
vara Cível da capi-
tal, condenou os ex-

-executivos da Petro-
bras por danos morais 
coletivos. os valores 
irão para a Fundação 
Petrobras de Segurida-
de Social. ainda cabe 
recurso.

“os fatos confessa-
dos pelos réus, ape-

sar de a primeira vista 
causarem prejuízos fi-
nanceiros diretos à Pe-
trobras, também causa-
ram prejuízos morais 
aos seus empregados, 
que na verdade são as 
pessoas naturais que 
movimentam a empre-
sa, pois com a desco-
berta do que ocorria 
no interior da estatal, 
esta passou a ter um 
profundo descrédito no 
mercado fazendo com 

que diversos contratos 
e obras relacionadas 
à exploração do pré-
-sal fossem paralisados 
ou mesmo cancelados 
como forma de sanear 
e reduzir as despesas 
da combalida empre-
sa causando profunda 
frustração aos empre-
gados que trabalharam 
duramente no projeto”, 
afirmou a juíza na sen-
tença. (Fonte: agência 
Brasil)

paulo Roberto Cos-
ta terá de pagar R$ 
500 mil à Fundação 
petrobras

aBR

a colocação de vi-
gas e lajes do terceiro 
vão do viaduto que está 
sendo construído pela 
Prefeitura de duque de 
Caxias, no bairro gra-
macho, vai alterar o 
trânsito na avenida go-
vernador leonel Brizo-
la, no período das 8h às 
17h, nos dias 27, 28 e 
29/02. o serviço é ne-
cessário para que a Pre-
feitura possa dar conti-
nuidade à obra que vai 
facilitar o acesso à Ro-
dovia Washington luiz 
pelo bairro Sarapuí e ao 
gramacho, no sentido 
contrário.

a operação será feita 
pela Prefeitura e as al-
terações, que incluem 
interdições temporárias 
de vias de circulação 
de veículos, foram de-

finidas esta semana por 
técnicos da Secretaria 
Municipal de obras e 
do departamento de 
Trânsito do município. 
Também serão mobili-
zados agentes de trân-
sito e viaturas da guar-
da Municipal, além de 
equipe técnica da SMo. 
Também será lançada 
uma travessa do pilar 
número cinco (P5).

a parte aérea do novo 
viaduto terá 320 m de 
extensão. Para realiza-
ção dessa obra foi ne-
cessária a remoção de 
famílias que residiam 
às margens do Rio Sa-
rapuí, que foram trans-
feridas para três con-
domínios no bairro São 
Bento. Também foi ne-
cessária a desapropria-
ção de alguns imóveis 

do local.
No bairro Sarapuí, a 

avenida Teixeira Men-
des vai ganhar também 
um lindo projeto de 
urbanização. o parque 
terá ciclovia, quadra 
de vôlei de praia, cam-
po de futebol, quadra 
de basquete, academia 
da terceira idade, play-
ground e iluminação à 
lEd, além de jardins 
e áreas de convivência, 
entre outros atrativos 
para os moradores da 
região.

iNteRDiçõeS

- durante os períodos 
de içamento das peças 
de concreto a passagem 
de nível sobre a linha 
férrea poderá ser fecha-
da. Se não houver ris-

 a parte aérea do elevado terá 320 metros de extensão e mão dupla

divulgação

Colocação de vigas do viaduto
do gramacho vai alterar trânsito 

Termina nesta 
quinta-feira (20) 
o prazo para os 

moradores de Nova 
iguaçu atingidos pe-
las chuvas de granizo, 
no dia 25 de outubro 
de 2019, solicitarem 
o saque do Fundo de 
garantia do Tempo de 
Serviço (FgTS). as 
pessoas prejudicadas 
pelo temporal devem 
fazer o pedido no gal-
pão montado no antigo 
Restaurante Popular, no 
Centro do município, 
entre 10h e 16h.

desde o dia 2 de ja-
neiro, quando foi ini-
ciado o atendimento 
aos moradores, até o 
fim da tarde da última 
terça-feira (18), foram 
12.193 pessoas atendi-
das pela defesa Civil e 
outras 18.158 pela Cai-
xa, sendo que 11.186 
tiveram seus cadastros 
liberados. até o dia 17 
de janeiro, em todas as 
agências da Caixa foram 
29.255 contas autoriza-
das para fazer o saque 

do FgTS, totalizando 
R$ 127.045.310,38 li-
berados para a movi-
mentação. a liberação 
do saque do FgTS é re-
sultado do diálogo en-
tre a Prefeitura de Nova 
iguaçu e o governo Fe-
deral. a Prefeitura ofe-
receu suporte logístico 
e de infraestrutura.

Morador do bair-
ro Cacuia, o professor 
Marcelo guedes gui-
marães, de 49 anos, 
solicitou o saque do 
FgTS em janeiro e no 
início de fevereiro rece-
beu R$ 6.200, quantia 
máxima liberada pela 
Caixa.

“Meu prejuízo com 
a chuva de granizo foi 
de quase R$ 10 mil. 
Consegui sacar o valor 
máximo do meu FgTS 
para usar no reparo da 
minha casa, que teve 
um estrago grande com 
perda de telhas e infil-
tração. até meu car-
ro foi atingido. Esse 
dinheiro veio em boa 
hora”, afirmou.

(Fonte: assessoria de 
imprensa da Prefeitura 
de Nova iguaçu)  Desde o dia 2 de janeiro, foram atendidas 12.193 pessoas pela Defesa Civil e outras 18.158 pela Caixa

co para os motoristas a 
circulação de veículos 
poderá ser liberada;

- o trânsito será blo-
queado nos dois senti-
dos da avenida gover-
nador leonel de Moura 

Brizola durante os iça-
mentos. a entrada para 
os bairros vila São José 
e Pantanal estará libe-
rada;

- Quem vier pelo 
bairro Sarapuí em dire-

ção ao centro de duque 
de Caxias poderá optar 
pela avenida general 
Rondon, paralela à li-
nha férrea, ou retornar 
e passar pela Rodovia 
Washington luiz.
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TCe aprova as contas de 
Waguinho por unanimidade

Tudo cerTo!

o T r i b u n a l 
de Contas 
(TCE) apro-

vou por 5 a 0 as 
contas de 2018 do 
prefeito de Belford 
Roxo, Wagner dos 
Santos Carneiro, o 
Waguinho. o órgão 
analisou todos os 
investimentos fei-
tos pelo prefeito 
em diversas áreas, 
como por exemplo, 
Saúde, Educação e 
assistência Social. 
Em 2017, as con-
tas também foram 
aprovadas.

Satisfeito com o 
resultado, o pre-
feito lembrou que 
em 2017 recebeu 
o município com 
uma dívida de 
a p r o x i m a d a m e n -
te R$ 500 milhões 
e com os serviços 
funcionando pre-
cariamente. “Sem-
pre administrei 
respeitando as leis 
e procurando fazer 
o melhor para a po-

luCaS CRiSTiaN/ divulgação

Investimentos em diversas áreas foram analisadas pelo tribunal
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pulação. Comecei 
a trabalhar firme e, 
hoje, todas as uni-
dades de saúde es-
tão funcionando e 
as escolas foram 
reformadas. isso 
tudo mantendo em 
dia os salários dos 
servidores”, des-
tacou Waguinho, 
lembrando que 
suas contas de 
2017 também foram 
aprovadas pelo TCE. 
“isso é ter responsa-
bilidade com a coisa 
pública. o reconhe-
cimento de minha 
administração pelo 
TCE reflete o que a 
população já sente, 
pois responsabilida-
de é a palavra-chave 
para um bom desem-
penho administrati-
vo”, resumiu.

iNVeStiMeNtOS
Waguinho lembrou 

que, de acordo com 
um estudo elabo-
rado pela Federa-
ção das indústrias 
do Rio de Janeiro 
(Firjan), Belford 
Roxo é um dos 

Bicampeão de contas aprovadas, prefeito de Belford Roxo vibra com a vitória por 5 a 0

Câmara aprova projeto de daniela do Waguinho
sobre prevenção e tratamento da endometriose

um projeto de 
lei em benefício 
da saúde da mu-
lher foi aprovado 
pelo plenário da 
Câmara Federal, 
na quarta-feira 
(19/02). de au-
toria da deputada 
daniela do Wagui-
nho (MdB-RJ), a 
proposta trata da 
prevenção e trata-
mento da endome-
triose. 

agora, o Senado 
vai analisar a cria-
ção do dia Nacio-
nal da luta contra 
a Endometriose, a 
ser comemorado 
no dia 13 de mar-
ço, e a Semana 
Nacional de Edu-
cação Preventiva e 
de Enfrentamento 
à Endometriose, 
propostas apre-
sentadas por da-
niela do Waguinho 
através do Projeto 
de lei 3047/19, 
que foi unificado 
ao Pl 6215/13, do 
deputado Roberto 
de lucena (Pode-
-SP).

No Brasil, qua-
se 10 milhões de 
mulheres tem en-
dometriose, cujo 
diagnóstico pode 

divulgação /

municípios flumi-
nenses que mais 
investe na qua-
lidade de vida e 
no bem-estar dos 

seus cidadãos.
“os dados são 

da Firjan, uma en-
tidade que faz um 
excelente trabalho 

e mostra a realida-
de dos municípios. 
o resultado me 
deixa feliz e com 
mais vontade para 

fazer de Belford 
Roxo uma das me-
lhores cidades do 
Brasil”, concluiu 
o prefeito.

proposta da parlamentar de belford Roxo institui o dia e a semana nacio-
nal de luta contra a doença

a Prefeitura de 
Mesquita testará um 
serviço de turismo lo-
cal com a população a 
partir deste mês. Nes-
ta quinta-feira (20), 
às 9h, será a estreia 
do Tour Mesquitense 
Raiz na cidade. a ideia 
é estimular moradores 
e visitantes da cidade 
a conhecerem alguns 
pontos importantes da 
cidade. Para isso, uma 
van com 14 lugares 
disponíveis fará uma 
rota pré-estabelecida 
pela Subsecretaria 
Municipal de Cultura, 
Esporte, lazer e Turis-
mo. a ideia é, no futu-
ro, ampliar as possibi-
lidades de rota. Mas, 
antes, a intenção é 
acostumar a população 
com o serviço. o pri-
meiro passeio sairá do 
Paço Municipal, em 
frente à sede da prefei-
tura, na Rua arthur de 
oliveira vecchi.

“Sabemos que vá-
rios moradores de 
Mesquita não conhe-
cem a cidade tão bem. 
Então, vamos estimu-
lar isso na população. 
Nosso passeio passa 
por pontos como a Es-
cola de artes da Cha-
tuba e na vila olímpi-
ca, onde teremos feira 
de artesanato, mas 

contempla também a 
Paróquia Nossa Se-
nhora das graças, pa-
droeira de Mesquita”, 
avisa Kleber Rodri-
gues, subsecretário 
municipal de Cultura, 
Esporte, lazer e Tu-
rismo.

Na semana passa-
da, um passeio de 
teste foi realizado 
com funcionários da 
própria prefeitura. 
durante o trajeto, 
uma guia turística fa-
lou curiosidades so-
bre os pontos visita-
dos e, por exemplo, 
questões históricas 
ligadas à cidade. o 
embarque aconteceu 
no Paço Municipal, 
mas o local de início 
do passeio pode ser 
alterado.

“vamos abrir ins-
crições para o tour 
na vila olímpica, 
na sede da Subse-
cretaria Municipal 
de Cultura, Esporte, 
lazer e Turismo e 
na própria Escola de 
artes da Chatuba. 
Então, pode ser que 
a gente junte pessoas 
que se inscreveram 
no mesmo ponto. as-
sim, de repente, fa-
cilitaremos o acesso 
delas ao serviço”, ex-
plica Kleber.

Tour Mesquitense Raiz é 
novidade em Mesquita

demorar muitos 
anos para acon-
tecer. “agradeço 
a todos os parla-
mentares pelo em-
penho e a Caroline 
Salazar, do blog 
“a Endometriose 
e Eu”, pela luta 

contra a doença e 
aprovação da lei. 
Precisamos cons-
cientizar a popu-
lação para que se 
realizem diagnós-
ticos rápidos, com 
tratamento efetivo 
e atendimento dig-

no e de qualidade 
para essas mulhe-
res, principalmen-
te no Sistema 
Único de Saúde”, 
explica a autora do 
projeto, deputada 
federal daniela do 
Waguinho.
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Sargento da Marinha ejacula
em mulher dentro de ônibus

7Polícia

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

Militar foi preso em flagrante. O caso aconteceu dentro de um 
coletivo que faz a linha Trindade (São Gonçalo)-Niterói

que absurdo!

um 3º sargento da 
Marinha José Carlos 
vidal Ferreira, de 34 

anos (foto), foi preso em fla-
grante, na manhã de ontem, 
depois de ejacular no braço 
de uma mulher dentro de um 
ônibus na BR-101, na altura 
de Neves, em São gonçalo, 
Região Metropolitana do Rio. 

o caso aconteceu por vol-
ta das 7h10 de ontem dentro 
de um ônibus que faz a linha 
Trindade (São gonçalo)-Ni-
terói.

A vítima, identificada 
como Priscila Trindade al-
cântara, 32, contou que seguia 
para o trabalho quando entrou 
no ônibus lotado e o homem 
estava sentado e cedeu o lugar 
para ela.

Servidora pública, ela con-
tou que ele ficou em pé do seu 
lado e percebeu que estava 
com o pênis ereto encostando 

nela.  Ela pegou o celular para 
filmar e o militar se afastou, 
revelando a calça já ejaculada. 
a vítima gritou por socorro e 
contou com a ajuda de passa-
geiros, que contiveram o asse-
diador e chamaram policiais 
militares baseados na rodovia, 
que o prenderam.

Revoltada, ela desabafou: 
“isso acontece diariamente, 
infelizmente, me senti muito 
mal, não tem como ficar bem. 
Mas não vou me calar, porque 
isso é inadmissível. Meu cor-
po não é público, não é objeto 
sexual. as mulheres não de-
vem se calar, não podem to-
lerar isso. Espero por justiça, 
que ele pague por isso. Que 
outras vítimas o reconheçam e 
denunciem”, disse. 

Só FalaRIa 
eM juízO 

o militar da Marinha foi 
levado para a delegacia Espe-
cial de atendimento à Mulher 
(deam) de São gonçalo e au-

REPRodução

um homem apontado pela po-
lícia como um dos chefes de uma 
facção criminosa que atua no es-
tado foi preso na última terça-feira 
por agentes da Polícia Civil dentro 
de hospital no Rio. daniel Soares 
Pereira, conhecido como “Pato”, 
foi detido enquanto recebia aten-
dimento médico no Hospital geral 
de Bonsucesso (HgB), na Zona 
Norte.

agentes da 56ª dP (Comen-
dador Soares), com a ajuda uma 
equipe de 21ª dP (Bonsucesso), 
já monitoravam Pereira há uma 
semana. o suspeito foi baleado 
e acabou sendo socorrido para o 
HgB. Segundo as investigações, o 
homem é integrante do Comando 
vermelho e atua na Favela Parque 
das Palmeiras, em Nova iguaçu, 

Chefe de facção criminosa na Baixada é 
preso em hospital da Zona Norte do Rio

 REPRodução/Tv gloBo 

- preso suspeito de 
chefiar facção crimi-
nosa na Baixada Flu-
minense 

pM morre em acidente de trânsito e tem corpo carbonizado
um PM reformado 

morreu em um acidente 
de trânsito, na segunda-
-feira, em Paty do al-
feres, no Centro-Sul 
Fluminense. após capo-
tar com o carro em que 
estava, Walmir de Pau-
la vianna teve o corpo 
carbonizado (foto), no 
incêndio que atingiu o 
veículo.

o incidente aconte-
ceu na altura do km 63 
da Rodovia ary Schiavo 
(RJ-125). a Polícia Mi-
litar informou que agen-

Baixada Fluminense.
após identificarem que ele es-

taria no Hospital de Bonsucesso, a 
polícia conseguiu que a Justiça ex-
pedisse um mandado de prisão pre-
ventiva. além de principal liderança 
do Comando vermelho em Nova 
iguaçu, a polícia indica que Pereira 
também é responsável por diversos 
roubos de veículos de carga e rou-
bos a residências.

Numa das ações, a polícia afirma 
que o homem invadiu a casa de um 
policial militar e ameaçou matar o 
filho do PM, apontando uma arma 
para a cabeça dele. Em seguida, 
de acordo com as investigações, 
o suspeito e comparsas atiraram 
seis vezes contra o policial.

Em outra ocasião, a polícia 
diz que Pereira e outros suspeitos 

ex-pMs rodam por agiotagem 
em condomínio na Barra

uma operação da Polícia Ci-
vil prendeu na manhã de ontem 
dois ex-PMs e suas mulheres. 
Eduardo Thales lopes Pires, 
vitor Hugo Marinho garcia, o 
Batata, Carolina Souza vilela 
Barcelos e amanda de Souza 
Braga foram capturados num 
condomínio na Barra da Tijuca, 
na Zona oeste do Rio. 

Eles foram indiciados por 
extorsão, organização crimino-
sa e crime contra a economia 
popular. as vítimas apresenta-
ram, na 52ª dP (Nova iguaçu), 
responsável pela investigação, 
extratos bancários que confir-
maram uma série de depósitos, 
feitos entre os anos de 2018 e 
2019, nas contas pessoais e das 
empresas dos suspeitos. os va-
lores, somados, chegam a mais 
de R$ 3 milhões. os investiga-
dores receberam também notas 
fiscais, em nome dos indicia-
dos, de compra de veículos no-
vos em concessionárias.

além das quatro prisões, os 

agentes também cumprem 14 
mandados de busca e apreen-
são em endereços ligados aos 
criminosos na Baixada. Foram 
apreendidos objetos de valores, 
como relógios, joias, vários 
cheques e uma grande quanti-
dade de dinheiro em espécie. 
os outros quatro mandados 

são de prisão temporária.
de acordo com o delega-

do Pedro Bittencourt Brasil 
araújo, titular da 52ª dP, o 
grupo age há pelo menos cin-
co anos emprestando dinheiro 
a juros altos a comerciantes e 
moradores de Nova iguaçu e 
região. 

REPRodução/ googlE STREET viEW

tuado em flagrante por impor-
tunação sexual. Ele se recusou 
a prestar depoimento e disse 
que só falaria em juízo mas, 
informalmente, contou que 
“era a primeira vez que fazia 
isso”. a vítima também pres-

tou depoimento na delegacia.
a pena de importunação 

sexual, prevista na lei 13.718, 
de setembro de 2018, é de um 
a cinco anos de prisão. “an-
tes, os abusadores saíam pela 
porta da frente da delegacia, 

agora isso mudou”, disse a 
delegada débora Rodrigues, 
da deam.

o abusador passará por 
uma audiência de custódia, 
que decidirá se ele permanece 
preso ou responderá pelo cri-

me em liberdade. a chefe da 
deam de São gonçalo disse 
que a Marinha do Brasil já foi 
comunicada do crime envol-
vendo o sargento. Procurada, 
a Força armada ainda não se 
pronunciou.

homem é morto a tiros em Mesquita 
um homem foi exe-

cutado a tiros no bairro 
Jacutinga, em Mesquita, 
na tarde de ontem. até 
o fechamento desta re-
portagem, a vítima não 
havia sido identificada. 
o assassinato aconteceu 
próximo de um mercado 

na região. 
de acordo com teste-

munhas, o homem foi sur-
preendido pelo assassino, 
que seguiu rumo ignorado 
após cometer o crime. Ele 
foi atingido por vários dis-
paros na cabeça e morreu 
no local. Policiais milita-

res do 20º BPM (Mesqui-
ta) foram acionados e co-
municaram a ocorrência à 
delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dHBF), que realizou pe-
rícia e liberou o corpo para 
remoççao ao institutro 
Médico legal (iMl). 

- Material apreendido durante a operação 

tes do Batalhão de Polí-
cia Rodoviária (BPRv) 
foram acionados e esti-
veram no local.

Chegando lá, os PMs 
encontraram o carro ca-
potado, com o corpo do 
agente dentro. Eles iso-

laram a área para a pe-
rícia da 96ª dP (Miguel 
Pereira). “diligências 
estão em andamento e a 
unidade aguarda resulta-
do do exame pericial”, a 
Polícia Civil disse, em 
nota.

REPRodução 

mataram o proprietário de um 
sítio e colocaram o corpo da ví-
tima dentro de um freezer. Eles 
também teriam estuprado uma 
das mulheres que estavam na 
casa.

Pereira é apontado, ainda, 
como o autor de outro crime 
contra outro policial militar. 

gM é atingida por duas balas perdidas no pescoço 
uma agente da guarda Muni-

cipal do Rio foi atingida de raspão 
no pescoço por duas balas perdidas 
quando passava pela Praça Primeiro 
de Maio, em Bangu, na Zona oeste 
do Rio. a ocorrência foi por volta 
das 21h da última terça-feira. a as-
sessoria de imprensa da gM infor-
mou que não acontecia um tiroteio 
no local  disse ainda que a agente 
estava em seu veículo particular.

a guarda foi socorrida no Hospi-

tal municipal albert Schweitzer, em 
Realengo, também na Zona oeste. 
a agente foi liberada após fazer exa-
mes. o caso foi registrado na 34ª dP 
(Bangu).

atROpelaDO DuaS 
VezeS Na tijuCa

Também na última terça-feira, 
o líder operacional da gM orlando 
Toledo, 60 anos, foi atropelado duas 
vezes por um motorista que havia 

sido flagrado por ele estacionado 
numa vaga exclusiva para táxis. o 
caso ocorreu na Rua Major Ávila, 
na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Na 19ª dP (Tijuca) foi desco-
berto que o motorista já tinha qua-
tro passagens pela por agressão e 
atropelamento. o caso desta terça 
foi registrado como lesão corporal 
e atropelamento de agente público 
uniformizado, levando-se em conta 
ainda o Estatuto do idoso.
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parceria entre ageRio e Faperj 
vai liberar verba para empresas

divulgação/govERNo do ESTado 

Prorrogado edital que destinará até R$ 30 milhões para micro, pequenas e médias empresas 
sediadas no estado do Rio. O objetivo é promover a competitividade através da inovação 

Parceria entre 
ageRio e Fa-
perj vai des-

tinar até 30 milhões 
para micro, pequenas 
e médias empresas 
sediadas no estado 
do Rio (foto), com o 
objetivo de promover 
a competitividade 
através da inovação 
e estimular a pesqui-
sa e desenvolvimento 
nas empresas flumi-
nenses. Trata-se do 
Edital inovação-Rio, 
cujo prazo para ins-
crições das propostas 
foi prorrogado até o 
próximo dia 28. 

o envio das pro-
postas deverá ser de 
forma online, via Sis-
faperj. Serão avalia-
dos pedidos em três 
faixas de aporte de 
recursos. os pedidos 
de até R$ 200 mil, 
faixa a, serão inte-
gralmente subven-
cionados pela Faperj. 
Já os pedidos das fai-

xas B e C, de até R$ 
600 mil ou de até R$ 
3 milhões, respec-
tivamente, contarão 
com a participação 
de 50% subvencio-
nados pela Faperj e o 
restante virá sob for-
ma de financiamen-
to da ageRio, com 
recursos da linha de 
crédito para inova-
ção. os projetos se-
rão selecionados por 
comitê formado entre 
ambas instituições de 
fomento do estado. 

- os critérios de 
avaliação serão pau-
tados pelo diferencial 
inovador da empresa, 
o impacto dessa ino-
vação seja ele social, 
ambiental e econô-
mico, bem como pela 
capacidade operacio-
nal da empresa para 
desenvolver o proje-
to apresentado - res-
salta o presidente da 
ageRio, alexandre 
Rodrigues, acrescen-
tando que também 
serão considerados 
o histórico, clareza 
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Workshop debate o Novo Coronavírus
a Secretaria de Es-

tado de Saúde (SES) 
promoveu na últi-
ma segunda-feira o 
workshop ‘ações de 
Contingência do Novo 
Coronavírus no Esta-
do do Rio de Janeiro’, 
no Centro do Rio. o 
secretário Edmar San-
tos abriu o evento, que 
contou com a presen-
ça de outras autorida-
des em Saúde Pública, 
e explicou que o ob-
jetivo do encontro era 
debater ações de blo-
queio ao 2019-nCov 
e eliminar possíveis 
dúvidas dos convida-
dos.

“Este workshop vai 

ajudar a entender o 
nosso plano de con-
tingência, que é con-
sistente e está alinha-
do com a proposta do 
Ministério da Saúde. 
Esse encontro é mais 
uma iniciativa que 
mostra como a Se-
cretaria de Estado de 
Saúde está organiza-
da e preparada para 
enfrentar o problema, 
caso ele realmente 
surja no Brasil”, afir-
mou Edmar Santos, 
durante a abertura do 
evento.

além das palestras, 
os especialistas par-
ticiparam de debates 
e ainda responderam 

perguntas do públi-
co. Em pauta, o que 
se sabe sobre o Novo 
Coronavírus e qual o 
contexto dele em re-
lação a outras doenças 
infectocontagiosas; 
perspectivas; prepa-
ração da rede assis-
tencial; e organização 
do serviço de saúde. 
“Esse encontro foi óti-
mo para alinharmos 
nosso discurso. E con-
tinuamos à disposição 
para prestar quaisquer 
esclarecimentos. Essa 
parceria é fundamen-
tal nesta caminhada 
contra o Novo Co-
ronavírus”, explicou 
Claudia Mello.

 divulgação/govERNo do ESTado 

evento contou com autoridades  da área de Saúde pública

 

degase inaugura sala de 
leitura no Cai-Baixada

o departamento geral 
de ações Socioeducati-
vas (degase), em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação e com a Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, inaugurou na úl-
tima segunda-feira mais 
um espaço dedicado à lei-
tura em unidades socioe-
ducativas para o regime 
de internação no Centro 

de atendimento intensivo 
(Cai) em Belford Roxo, 
que conta hoje com 165 
adolescentes (foto).

de acordo com o di-
retor do degase, Márcio 
de almeida Rocha, a in-
tenção é fazer da leitura 
e do livro elementos de 
mudança na vida dos ado-
lescentes. “Nosso objeti-
vo é promover, planejar e 

organizar ações que favo-
reçam o acesso à leitura, 
que levem esses adoles-
centes a refletirem para 
ressignificar suas histó-
rias”, disse.

o departamento dá 
continuidade ao projeto 
pioneiro “Salas de lei-
tura”, que agora atingirá 
o número de 13 salas em 
funcionamento no dega-

se e irá atender a todas as 
unidades de internação e 
semiliberdade ao longo 
do ano. 

as “Salas de leitura” 
são ambientes educativos 
e de convivência que bus-
cam revelar a importância 

da leitura aos socioedu-
candos e também foram 
abraçadas pelo programa 
#juntospelaleitura, da Se-
cretaria de Cultura.

a implantação desses 
espaços envolve diversos 
profissionais da Secretaria 

de Educação e do dega-
se, assim como gestores, 
diretores das unidades 
socioeducativas e esco-
lares, equipe técnica, pe-
dagogos, bibliotecárias, 
professores e socioeduca-
dores.

 REPRodução

e coerência na apre-
sentação dos marcos 
e resultados preten-
didos, infraestrutura 
e recursos humanos 

disponíveis.
a agência Estadu-

al de Fomento (age-
Rio), cujo papel é 
estimular o desen-

volvimento econômi-
co por meio de recur-
sos próprios, repassa 
linhas de crédito de 
diferentes institui-

ções ou de fundos de 
fomento; e investe 
em projetos de todos 
os portes, da micro à 
grande empresa. 
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aleRta Na eDuCaçãO

sul-fluminense 9

escolas da rede de Quatis 
recebem ações preventivas 

divulgação/govERNo do ESTado 

Através do Programa Saúde na Escola são realizadas atividades contra 
uso de drogas, alcoolismo e infecções sexualmente transmissíveis 

dados da 
PNSE (Pes-
quisa Nacio-

nal de Saúde Esco-
lar), cuja realização é 
do governo Federal, 
mostram que mais de 
50 por cento dos es-
tudantes cursando o 
ensino fundamental 

no Brasil já consu-
miram bebida alcoó-
lica pelo menos uma 
vez. Esse percentual 
totaliza mais de 1,5 
milhão de estudan-
tes. Já no caso das 
drogas ilícitas, prin-
cipalmente, maco-
nha, cocaína e crack, 
o índice de alunos 
que usaram algum 
tipo dessas substân-

cias, durante o perío-
do do ensino, passou 
de 230 mil para mais 
de 236 mil. Quase 90 
por cento dos alunos 
entrevistados pelo 
levantamento tinham 
entre 13 e 15 anos.

pReVeNçãO 
juNtO aOS

 aluNOS
os resultados pre-
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ocupantes do levan-
tamento reforçam a 
necessidade de inves-
timentos nas ações 
de prevenção junto 
aos alunos, moti-
vo pelo qual a Pre-
feitura de Quatis, 
através do Progra-
ma Saúde na Esco-
la, começou ontem, 
várias atividades 
preventivas junto 

aos estudantes ma-
triculados nas se-
guintes unidades 
da rede municipal 
de ensino: Escola 
Carlos Campos de 
Faria (Falcão), Es-
cola anésia alves 
de oliveira (São 
Joaquim), Escola 
Maria Helena Rafa-
el de Elias (Foto) 
– foto (Centro), Es-

cola irmã Elisabete 
alves (comunidade 
quilombola de San-
tana) e CiEP Mu-
nicipalizado Mar-
ciana Machado de 
Elias (bairro Nossa 
Senhora do Rosá-
rio). as atividades 
serão realizadas 
até a sexta-feira se-
guinte, 21 de feve-
reiro.

a programação 
organizada pelo 
“Programa Saúde 
na Escola”, que 
acontece por meio 
de ações integradas 
entre duas secre-
tarias municipais 
(Saúde e Educa-
ção), prevê a rea-
lização das ações 
em cada escola, 
segundo o crono-
grama a seguir: se-
gunda-feira, dia 17 
(Escola Municipal 
Carlos Campos de 
Faria, às 14 horas); 

terça-feira, 18 de 
fevereiro (Escola 
anésia alves de 
oliveira, às 14 ho-
ras); quarta-feira, 
dia 19 de feverei-
ro (Escola Maria 
Helena Rafael de 
Elias); quinta-fei-
ra, dia 20 de feve-
reiro (Escola irmã 
Elisabete alves), 
em ambas, no tur-
no da manhã); e 
sexta-feira, dia 21 
(CiEP Municipa-
lizado Marciana 
Machado de Elias 

, em horários a ser 
definidos).

de acordo ainda 
com o Programa 
Saúde na Escola, 
no caso de Quatis, 
as atividades junto 
aos estudantes vão 
ser alternadas nas 
escolas municipais 
pela psicóloga Ca-
rolina Cersózimo 
guimarães; e as 
enfermeiras Emi-
len de oliveira Ro-
cha Fabri, Bárbara 
Xavier, Fernanda 
araújo e Carla 

Monteiro de Sou-
za.

Segundo a coor-
denadora do Pro-
grama Saúde na 
Escola em Qua-
tis, psicóloga Ca-
rolina Cersózimo 
guimarães, além 
das ações educa-
tivas contra alco-
olismo e drogas 
ilícitas, a progra-
mação organizada 
pela administração 
municipal prevê 
orientações sobre 
iST-aidS (infec-

ções Sexualmente 
Tr a n s m i s s í v e i s ) . 
as informações do 
Ministério da Saú-
de sobre as iST-
-aidS ainda são 
muito preocupan-
tes, tendo em vis-
ta que, no caso da 
aidS, por exem-
plo, o número de 
notificações po-
sitivas em todo o 
território nacional 
alcançou o total de 
966.058, no perío-
do de 1980 a junho 
do ano passado 

(2019).
“Na próxima 

quinta-feira, trans-
correrá no Brasil 
o dia Nacional de 
Combate às dro-
gas e ao alcoolis-
mo, daí a determi-
nação do Programa 
Saúde Na Escola 
em estar amplian-
do as orientações 
sobre este tema as 
infecções sexual-
mente transmissí-
veis durante a se-
mana toda – disse 
Carolina.

 

educação de itatiaia traça 
plano para ano letivo

a Secretaria Munici-
pal de Educação reali-
zou, na última quinta-
-feira, a primeira reunião 
do Serviço de orientação 
Pedagógica e Educacio-
nal (SoPE) da Educação 
infantil, com o objetivo 
de integrar as equipes pe-
dagógicas e apresentar a 
nova proposta curricular 
da Rede Municipal de 
Ensino.

No encontro, esta-
vam presentes diretores, 
orientadores pedagó-
gicos e educacionais e 
demais professores que 

 

Barra Mansa ganha escola reformada 
após anos de espera, 

as obras do Colégio Wa-
shington luiz, localizado 
na Rua alfredo de almei-
da, no bairro Saudade, fo-
ram finalizadas e a unidade 
entregue ao município. Na 
noite da última sexta-feira, 
o prefeito de Barra Mansa 
Rodrigo drable participou 
da cerimônia de reinaugu-
ração da escola. o serviço 
culminou em diversas me-
lhorias, dentre elas na es-
truturação e modernização 
dos espaços. além disso, 
novos mobiliários foram 
entregues. as aulas na uni-
dade serão retomadas nesta 
segunda-feira, dia 17.

Com quase cinco déca-
das, a unidade atende 652 

estudantes da educação 
infantil ao pós-médio. En-
quanto a unidade passava 
por obras, as aulas dos cur-
sos técnicos aconteceram 
no Ciep 485 Professor João 
Batista de Barros, no bairro 
Bom Pastor.

além de drable, parti-
ciparam da reinauguração 
os secretários de Educa-
ção, Fernando vitorino, de 
Manutenção urbana, luiz 
gonzaga, ordem Pública, 
luiz Furlani, os subsecre-
tários de Educação, Marcos 
Barros e Ricardo Rosas, o 
diretor executivo do Saae, 
Fanuel Fernando, o coman-
dante da guarda Munici-
pal, Joel valcir, o controla-
dor do município, Rodrigo 

amorim, representantes da 
polícia civil e militar e os 
vereadores Marquinhos Pi-
tombeira, daniel Maciel, 
Carlos Roberto Beleza e 
Elias da Coorbama.

de acordo com o pre-
feito, em 1971 o Colégio 
Washington luiz foi inau-
gurado pelo seu avô, Mar-
celo drable e, segundo ele, 
entregar essa reforma é mo-
tivo de muito orgulho e feli-
cidade. “Em 2017, em Barra 
Mansa, algumas escolas es-
tavam fechadas por diversos 
motivos e eu sempre soube 
que essa seria uma realidade 
que teríamos que trabalhar 
para resolver, pois compro-
mete a vida das crianças”, 
explicou o prefeito.

ações integradas entre os órgãos tem cronograma  

puderam organizar o cro-
nograma das atividades 
Pedagógicas para o pri-
meiro semestre.

Entre diversas ações 
debatidas, estão o ali-
nhamento à Base Nacio-
nal Comum Curricular 

(BNCC), acompanhamen-
to dos planejamentos de 
aula, hora das atividades, 
planos de ação estratégica 
de ensino e o itatiart, que 
este ano irá abordar a te-
mática da Sustentabilida-
de para o Meio ambiente.

Diretores, orientadores pedagógicos e educacio-
nais durante o encontro 

 divulgação



Busque entender a 

dificuldade de uma 

pessoa importante para 

o seu desenvolvimento 

antes de tomar qualquer 

decisão. As mudanças são inevitáveis e 

necessárias para que ambos progridam. 

O trabalho está sendo impulsionado e 

há proteção em suas decisões.

Você está transitando 

uma nova fase com 

amigos ou na condução 

dos seus projetos. É 

necessário ser flexível e 

ter jogo de cintura para interagir com 

os imprevistos, porque mudanças 

podem acontecer. É um excelente dia 

para conectar-se às oportunidades. 

Os caminhos estão protegidos.

Áries

É essencial mudar o 

seu campo de visão 

sobre as coisas e as 

pessoas que o cercam. 

O futuro passa por 

mudanças e o céu pede de você 

flexibilidade e permissão para 

que novas experiências entrem. A 

sabedoria é a chave para desenvolver 

os seus projetos.

Touro

O céu lhe traz um 

novo campo de visão, 

e isso pode modificar 

as suas crenças e 

as suas ideias sobre 

assuntos que estavam enraizados. 

O autoconhecimento é essencial 

para permitir mudanças. O seu 

caminho profissional está protegido 

e abençoado. Cuide de suas ações e 

crenças.

Gêmeos

O céu pede uma nova 

postura para interagir 

com os recursos 

c o m p a r t i l h a d o s , 

principalmente aqueles 

que estão direcionados aos seus 

projetos. Avalie as condições e faça a 

diferença. Você está sendo amparado 

por pessoas boas e a sabedoria é 

um combustível necessário para se 

relacionar.

Câncer

Leão

A pressa de mudar 

aspectos no trabalho 

é intensa, mas pode 

atrapalhar as relações de 

convivência. Busque a 

flexibilidade e desenvolva 

a adaptação. Você está transitando um 

excelente ciclo de autodesenvolvimento 

e tudo isso potencializa as suas 

qualidades e os seus talentos.

Virgem

Você está transitando 

um ciclo de 

mudanças que afetam 

a autoestima e as 

relações com os filhos. 

Busque interagir com as mudanças 

com permissão e aceitação. As 

relações familiares passam por curas, 

e isso é positivo para seguir mais leve 

e conectado a novos valores pessoais.

Libra

Você está passando 

por uma transição 

significativa em família, 

então deve avaliar 

as mudanças com 

flexibilidade para evitar barreiras ainda 

maiores. O relacionamento pode ser 

afetado. É preciso ter consciência do 

seu potencial e ressignificar as relações 

de convivência.

Escorpião

O céu pede atenção 

com a forma como você 

se relacionar com as 

pessoas que participam 

da rotina e do trabalho. 

Busque entender as 

mudanças utilizando a transmissão de 

informações com mais qualidade. O 

céu abençoa os resultados financeiros 

e protege as suas decisões.

Sagitário

O céu pede atenção 

com a forma como 

você se relacionar 

com as pessoas que 

participam da rotina 

e do trabalho. Busque entender as 

mudanças utilizando a transmissão de 

informações com mais qualidade. O 

céu abençoa os resultados financeiros e 

protege as suas decisões.

Capricórnio

Você está transitando 

um novo ciclo, e 

isso gera mudanças, 

afastamentos e cortes 

de pessoas e situações. 

Busque interagir com 

as mudanças com flexibilidade e 

permissão. O céu lhe traz proteção para 

interagir com decisões financeiras.

Aquário

As mudanças pelas quais 

você vem passando 

tocam o seu emocional 

e podem gerar medos 

e reflexão sobre como 

deseja interagir com as pessoas à sua 

volta. Independentemente dos desafios, 

você está num ciclo de proteção e de 

conexão para alinhar os seus projetos e 

perceber o que o futuro lhe reserva.

Peixes
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Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA pRESiDÊnCiA nº 02/2020
 

     O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,

  CONSIDERANDO possíveis transtornos decorrentes da dificuldade de locomoção de 
vereadores e servidores, ocasionados em virtude dos eventos carnavalescos,

 CONSIDERANDO a ocorrência de feriado estadual no dia 25 de fevereiro de 2020 (Terça-Feira 
de Carnaval), instituído pela Lei nº 5.243/2008,

    RESOLVE:

 1 - Suspender o expediente dos dias 21 de fevereiro (sexta-feira) até 27 de fevereiro (quinta-
feira) na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, ficando os prazos que se iniciem ou se completem 
neste período automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente;

2 -  Fixar o horário do expediente de 9 horas às 16 horas no dia 28 de fevereiro (sexta-feira).

      Publique-se.
Nova Iguaçu, 17 de fevereiro de 2020.

 Felipe Rangel Garcia
Presidente

AViSO DE LiCiTAÇÃO
nOVA DATA

Licitação nº: 003/CMNI/2020.
Requisitante: ChEFIA DE INFORMÁTICA.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor preço global. 
processo nº: 006/2020 - CMNI.
Objeto: implementação com treinamento de pessoal para cessão de licenciamento de 
uso com manutenção e suporte mensal de Sistemas integrados de Gestão pública em 
plataforma WEB, conforme especificações do Edital, no Projeto Básico, pelo período de 
12 (doze) meses.
Retirada do Edital: a partir de 20/02/2020. 
Entrega de envelopes: 13/03/2020 às 10:00 horas.
Realização da Licitação: 13/03/2020 às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da empresa para retirar o edital.
E-mail: cpl@cmni.rj.gov.br
Site - portal da Transparência: www.cmni.rj.gov.br
Valor do Edital: 02 (duas) resmas A4.
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, situada à Rua 
Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 - 4º andar - Centro - Nova Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: (21)2667-4124 / (21)2667-2409.

Nova Iguaçu, 19 de fevereiro de 2020.

ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MAChADO
Pregoeiro - CPL

Portaria nº 219/2019                                                   

 Processo nº 1.063/2019 - homologo a rescisão do Termo Aditivo de Contrato 
nº 012/2019, oriundo do Contrato nº 010/2017, celebrado com a empresa RIO LASTEF 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRuÇÃO E SERVIÇOS LTDA., para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva da portaria do prédio sede desta Casa, na forma 
do art. 79, II da Lei nº 8.666/93.

 Em, 19 de fevereiro de 2019.
FELIPE RANGEL GARCIA

Presidente

pORTARiA n° 039,  DE    19   DE  FEVEREiRO  DE 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MuNICIPAL DE NOVA IGuAÇu – RJ uSANDO DAS SuAS 
ATRIBuIÇÕES QuE LhE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, inciso V da Lei nº 4.884, de 20 de Dezembro de 
2019, a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 1.900.000,00(hum milhão e 
novecentos mil reais)  nos elementos de despesas descritos abaixo:

Descrição do Projeto/Ati-
vidade/ Nat. da 

Fonte Anular Suplementar
Operações Especiais Despesa

01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.39.00 O 1.900.000,00

01.1.01.031.5051.2071 4.4.90.61.00 O 1.900.000,00

TOTAL 1.900.000,00 1.900.000,00

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 007/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 06 de março 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 007/2020 na mo-
dalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, objetivando CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MANOBRA 
EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS, NESSE MUNICÍPIO para atender a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte 
integrante do Processo Administrativo nº 8573/2019. O Edital pode-
rá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 

162.624,00 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quatro reais).

Porto Real, 19 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020

O Município de Porto Real - RJ, torna público que receberá na sede 
da Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos , situ-
ado no Centro Administrativo, sito na Rua Hilário Ettore, n° 442, 
Centro, Porto Real - RJ, durante o período de 21 de fevereiro de 
2020 até 09 de março de 2020, a documentação para o CREDEN-
CIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA OS 
SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA DISPONIBILI-
ZAÇÃO DE CARTÃO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL EMITIDO 
E ADMINISTRADO PELO EMISSOR, CONSUBSTANCIADO EM 

UM MEIO DE PAGAMENTO  DA MODALIDADE CARTÃO PÓS 
PAGO, ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO  
DOS SERVIDORES COM COBRANÇA DE TAXAS E ENCARGOS 
PREVIAMENTE FIXADOS PELO MUNICÍPIO E COBRADOS DIRE-
TAMENTE DOS PRÓPRIOS SERVIDORES, CUJA UTILIZAÇÃO É 
RESTRITA AO LIMITE DE CRÉDITO, CONFORME CONSTA DO 
TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO NO ANEXO I DESTE EDI-
TAL, QUE SERÁ REGIDA NO QUE COUBER, PELA LEI FEDERAL 
N° 8.666/93, conforme as condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo n° 
635/2020. 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, 19 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

          Nova Iguaçu,   19  de  fevereiro     de 2020. 

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

CMNI

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

RESOLVE:

pORTARiA n.° 040, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor DAVIDSON ChAGAS BARBOSA GANDRA, Assessor Legislativo, 
30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 
220/2020, a contar de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 041, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor RONALDO GOMES SANT’ANNA, Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias 
de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 227/2020, a contar 
de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 042, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor LuIZ EDuARDO SANTOS DE OLIVEIRA, Assessor Legislativo, 
30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 
226/2020, a contar de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 043, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor ANTONIO FERREIRA DE MACEDO, Assessor Legislativo, 30 (trinta) 
dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 225/2020, a 
contar de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 044, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor PAuLO WERNECK DE LIMA BITTENCOuRT, Assessor Legislativo, 30 
(trinta) dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 81/2020, 
a contar de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 045, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor ROGERIO MARQuES DA SILVA, Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias 
de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 158/2020, a contar 
de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 046, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor BRAZ PATRICIO DE CARVALhO, Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias 
de férias correspondente ao período de 2018/2019, conforme processo nº. 130/2020, a contar 
de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 047, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor SERGIO ANTONIO DE hOLANDA CAVALCANTI, Assessor Legislativo, 
30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 
126/2020, a contar de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 048, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor ANDERSON ALVES DE SOuZA, Diretor de Prevenção a Incêndio, 
30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 
211/2020, a contar de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 049, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor DENIS ANDERSON VISNADI, Diretor de Gabinete da Presidência, 
30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 
237/2020, a contar de 02.03.2020.

pORTARiA n.° 050, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder a servidora PATRICIA BORGES DE SOuZA, Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias 
de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 189/2020, a contar 
de 16.03.2020.

pORTARiA n.° 051, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor RODOLFO DE ARAuJO FERREIRA, Assessor do Serviço de Transporte, 
30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2018/2019, conforme processo nº. 
128/2020, a contar de 16.03.2020.

pORTARiA n.° 052, DE 19 DE FEVEREiRO DE 2020.
Conceder ao servidor huMBERTO OZORIO DE OLIVEIRA JuNIOR, Assessor de Apoio 
Administrativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2018/2019, conforme 
processo nº. 73/2020, a contar de 16.03.2020.

Nova Iguaçu, 19 de fevereiro de 2020.

FELipE RAnGEL GARCiA
Presidente
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ingredientes

Modo de preparo

CaRNe RÁpida

1/2 kg de patinho moído/1 
pitada de cominho/3 den-
tes de alho amassados/1 
colher de sopa de óleo/3 
tomates picados sem pele 
e sementes/10 azeitonas/2 
colheres de sopa de sal-
sa picada para decorar/
sal e pimenta do reino a 
gosto.

Misture todos os ingredien-
tes, coloque em um refra-
tário.
cubra com um prato e 
leve ao microondas por 12 
minutos na potência alta, 
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sir-
va com arroz branco.
Pode-se congelar por até 
3 meses.

ingredientes

Modo de preparo

FilÉS ao CReMe

8 bifes pequenos e grossos 
(cerca de meio quilo)/2 
colheres de sopa de man-
teiga/1 cebola grande 
cortada em gomos/1 lata 
de creme de leite.

Tempere os bifes com sal 
a gosto.
frite-os em uma frigideira 
grande com metade da 
manteiga, até que este-
jam dourados.
retire e reserve em local 
aquecido.
na mesma frigideira, junte 
o restante da manteiga e 
junte a cebola também.
deixe refogar por cerca 
de 3 minutos ou até que 
tenha murchado leve-
mente.
Junte o creme de leite, 
misture bem e deixe no 
fogo até aquecer.
sirva sobre os bifes reser-
vados.

BiFe a RolÉ

5 bifes pequenos passa-
dos na máquina/5 fatias 
de baicon/1 cenoura cor-
tada em tiras/1 cebola
sal/azeite/Tempero a gos-
to.

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os bifes a seu 
gosto.
coloque no centro de 
cada um uma fatia de 
baicon, cebola e uma tira 
de cenoura.
enrole e amarre com bar-
bante grosso.
aqueça o azeite em uma 
panela de pressão e colo-
que os bifes
deixe dourar bem.
em seguida, vá acresen-
tando um pouco de água 
para que amoleça e se 
transforme em um molho 
delicioso.

BeiJiNho de CoCo

1 lata de leite moça/150g 
de coco ralado/2colheres 
de margarina ( sem sal)/
açúcar granulado.

ingredientes

Modo de preparo
coloque o leite moça, 
coco e a manteiga em 
uma panela em fogo 
médio e mexa até que o 
doce fique consistente e 
solte do fundo.
deixe esfriar, faça bolinhas 
e passe no açúcar ou 
coco.

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Kleberson, o embaixador 
da Supercopa do Brasil

ídolo 

 “Poder fazer parte dessa festa é uma sensação inesquecível”, disse o homenageado

idolatrado por 
Flamengo e 
athletico Para-

naense, o ex-joga-
dor Kleberson foi 
escolhido como o 
embaixador oficial 
da Supercopa do 
Brasil 2020. Cam-
peão brasileiro pe-
los dois clubes, ele 
participou do pro-
tocolo da partida 
que terminou com 
vitória por 3 a 0 e 
título do Fla.

antes da parti-
da, Kleberson foi 
o responsável por 
levar a taça do ves-
tiário para o grama-
do do Estádio Mané 
garrincha. Sob 
aplausos das duas 
torcidas, o penta-

campeão do mun-
do deixou o troféu 
da Supercopa sobre 
um pódio diante do 
público.

“Eu não imagina-
va nunca na minha 
carreira que eu se-
ria privilegiado de 
estar aqui e partici-
par de uma festa tão 
maravilhosa. São 
dois clubes em que 
eu tive uma fase 
excelente na minha 
carreira. Poder fa-
zer parte dessa fes-
ta é uma sensação 
inesquecível”, de-
clarou o ex-meia.

Kleberson des-
pontou para o fu-
tebol nacional no 
athletico Parana-
ense. Foi peça-cha-
ve no time que con-
quistou o título do 
Campeonato Brasi-

leiro em 2001. Jo-
gou tanto que cha-
mou a atenção de 
Felipão e fez parte 
da Seleção Brasi-
leira na Copa do 
Mundo da Coreia e 
do Japão, em 2002.

após uma passa-
gem pelo futebol 
europeu, Kleberson 
voltou ao Brasil 
para jogar no Fla-
mengo, em 2008. 
No Rubro-negro ca-
rioca, o meia voltou 
a conquistar o títu-
lo do Brasileirão, 
no ano seguinte.

“Tanto o Flamen-
go quanto o ath-
letico são merece-
dores do que vem 
fazendo. Me sinto 
gratificado de fazer 
parte de uma fes-
ta tão linda como 
essa”, disse.

 Ex de Flamengo e athletico o ex-meia foi convidado para participar do pro-
tocolo da Supercopa do brasil

 / aNdRÉ BoRgES / CBF
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SeguNdo CadeRNo

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Bolo de CeNouRa 
FoFiNho

Massa:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) 
de óleo/3 ovos/1/2 xíca-
ra (chá) de amido de mi-
lho Maizena®/1 e 1/2 xí-
cara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1 xícara 
(chá) de açúcar
coberTura:
1/2 xícara (chá) de cho-
colate ao leite derretido 
(ainda quente)/1/2 xíca-
ra (chá) de creme de 
leite

Modo de preparo

Preaqueça o forno em 
temperatura média 
(180°c)
unte e enfarinhe uma for-
ma de furo central média 
(20 cm de diâmetro)
reserve
no copo do liquidifica-
dor, coloque a cenoura, 
o óleo e os ovos, e bata 
até ficar homogêneo
em uma tigela, peneire 
o amido de milho Maize-
na®, a farinha de trigo, o 
fermento e o açúcar, jun-
te a mistura de cenoura 
reservada, e mexa com 
o auxílio de uma espátu-
la até que vire uma mas-
sa uniforme
disponha a massa na for-
ma reservada e leve ao 
forno por 35 minutos, ou 
até que um palito, depois 
de espetado na massa, 
saia limpo
retire do forno e deixe 
amornar
coberTura:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe 
por toda a superfície do 
bolo e sirva a seguir
dica:
se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 
cm de diâmetro)

ingredientes

Modo de preparo

WaFFle ClÁSSiCo

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) de 
açúcar/2 colheres (chá) 
de fermento em pó/1/2 co-
lher (chá) de sal/2 colheres 
amido de milho/3 ovos ba-
tidos/4 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal derreti-
da/1 e 3/4 de xícara (chá) 
de leite/1 colher (sopa) de 
essência de baunilha

Peneire em um recipien-
te a farinha de trigo, o 
açúcar, o amido, o fer-
mento e o sal
reserve
em outro recipiente 
misture os ovos batidos 
com o leite, a manteiga 
derretida e a essência 
de baunilha
despeje sobre a mistu-
ra de farinha e rapida-
mente incorpore os in-
gredientes
aqueça o aparelho 
para Waffles
coloque uma concha 
rasa de massa e espa-
lhe até cobrir o molde 
do aparelho, feche a 
tampa e deixe assar até 
a massa ficar bem dou-
rada
retire com espátulas de 
silicone
sirva com mel, frutas ou 
geleia

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 

19 DE FEVEREIRO DE 2020. PuBLICADO EM 20/02/2020 – CÓD-PMBR 035.

DECRETO N° 4.844, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 4.228.200,00 (Qua-
tro milhões, duzentos e vinte e oito mil e duzentos reais), para reforço das dotações 
consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MuNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 4.228.200,00 (Quatro mi-
lhões, duzentos e vinte e oito mil e duzentos reais), para atender à programação 
constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTAÇÃO

GP GP 02.02.04.122.001.2.017 4.4.90.52.00 00 1.200,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 161.000,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.39.00 16 25.000,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.301.048.2.007 4.4.90.61.00 16 3.500.000,00

PGM PGM 09.01.04.122.001.2.044 3.3.90.39.00 00 185.000,00

SEMEL SEMEL 27.01.27.812.068.1.020 3.3.90.39.00 00 207.000,00

SEMASC SEMAC 56.01.08.243.045.2.023 3.3.90.39.00 17 9.000,00

SEMASC SEMAC 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 17 130.000,00

SEMASC SEMAC 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.92.00 00 10.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 554.200,00

SEMuS SEMuS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 3.525.000,00

SEMASC SEMAC 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 00 10.000,00

SEMASC SEMAC 56.01.08.244.045.2.024 4.4.90.52.00 17 139.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

DECRETO N°4.845  DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
Altera dispositivo do Decreto nº4787/20019 que regulamenta os procedimentos 
para requerer o lançamento, revisão, transferência de responsável tributário, baixa e 
isenção no cadastro imobiliário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
urbana – IPTu, do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MuNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais e, tendo em vista o que dispõe o artigo 500, da Lei Com-
plementar nº 075, de 02 de dezembro de 2005,

D E C R E T A:
Art. 1º - O artigo 15, do Decreto nº 4.787, de 21 de novembro de 2019, passam a 
vigorar com a seguinte redação:
Art.15. No procedimento administrativo de transferência de titularidade de proprie-
tário e ou do contribuinte como responsável tributário, a tramitação e o deferimento 
ocorrerá no setor de IPTU, da SEMFA, independentemente da situação fiscal do 
cadastro imobiliário:
I - não possuir débito em dívida ativa;
II - dívida ativa prescrita com protocolo de processo administrativo de reconhecimen-
to de prescrição;
III - inscrito em dívida ativa ajuizada ou não.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos II e III, deste artigo, serão encami-
nhados após à Procuradoria Geral do Município, para conhecimentos, suspensão ou 
extinção da ação de execução fiscal e demais providências de praxe.
Art. 2º - Inclui o §6º, no artigo 18, do Decreto nº 4.787, de 21 de novembro de 2019:
Art.18 (...) 

§6º. Em caso de lançamento de IPTU predial, deverá observar a situação fiscal do 
cadastro territorial, para implantar e ou reimplantar quando necessário o cadastro 
e os exercícios anteriores ao lançamento e realizar a baixa do territorial, com a 
quitação dos débitos passíveis de cobrança.
Art. 3º - Inclui o parágrafo único no artigo 22, do Decreto nº 4.787, de 21 de novem-
bro de 2019:

Art.22 (...) 
Parágrafo único. Todos os procedimentos administrativos citados neste artigo serão 
encaminhados ao setor de IPTu, para promover o enquadramento da categoria pre-
dial do cadastro imobiliário e posterior remessa ao setor Receita, para implantação 
do IPTu, ISS e taxas devidas.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ocasião em que são 
revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

PORTARIA Nº006/GP/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 
Exonerar a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, SERGIO LINS DA SILVA, do cargo em comissão de Secretá-
rio Especial de Concessões Governamentais, símbolo SM, da Casa Civil.

PORTARIA Nº007/GP/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, SERGIO LINS DA SILVA, para exercer o cargo em comissão 
de SECRETARIO ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS, símbolo SM, no Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº008/GP/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, TELMO COSTA DA SILVA, para exercer o cargo em comis-
são de Secretário Especial de Concessões Governamentais, símbolo SM, na Casa 
Civil. 

PORTARIA Nº009/GP/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANTONIO RuBEM MEDEIROS JuNIOR, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Especial de Assuntos Intergovernamentais, sím-
bolo SM, na Secretária Municipal de Governo.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0670/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, NATAN ROChA DA CuNhA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Segurança Pública e Mobi-
lidade urbana.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº0798/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar de 13 de fevereiro de 2020, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DOuGLAS hENRIQuE DOS SANTOS 
SILVA, do cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Segu-
rança Pública e Mobilidade urbana.

PORTARIA Nº0799/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 0669/SEMAD/2020 DE 13/02/2020, publicada 
em 14/02/2020.

PORTARIA Nº0800/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial e Cidadania.
MARCELO SILVA MORAIS JuNIOR
PATRICIA SOuSA DA SILVA
CALOS ALBERTO NuNES FILhO

PORTARIA Nº0801/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em 
comissão Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Cidadania.
CARLA MARIA PERES 
MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA 
ELISANGELA DA SILVA AZEVEDO

PORTARIA Nº0802/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JESSICA SANTOS DE SOuZA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0803/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Saúde.
MARCIA DE CASTRO RODRIGuES CONSTANTINO 
ELAINE MARCELINO RIBEIRO 
ANA PAuLA SANTOS DE ARAuJO 
DuANNI GAMA DA CuNhA

PORTARIA Nº0804/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
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ingredientes

Modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
regue com o shoyu 
e o saquê.
não deixe cozinhar 
muito.
refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
finalize com a mussa-
rela.
cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºc 190 ºc), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

cozinhe o feijão. re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. cozinhe por 
10 minutos.
devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

laSaNha 
vegeTaRiaNa

FeiJoada 
vegeTaRiaNa

Modo de preparo

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CYNThIA PIRES KELLY DE SOuZA BANDEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0805/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CARLOS AuGuSTO MORAES DA CONCEIÇAO, do car-
go em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal 
Educação.

PORTARIA Nº0806/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, VALMIR FELIX DA CRuZ, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0807/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, NAIARA DA ROChA FERREIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0808/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, FRANCISCO SOARES SANTIAGO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº0809/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, FRANCISCA GEANE DE MENEZES, do cargo em comis-
são de Agente de Articulação e Cidadania, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0810/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, SIMONE DE ARAuJO FAuSTINO, para exercer o cargo 
em comissão de Agente de Articulação e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0811/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ROBERTO CARNEIRO DO NASCIMENTO, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.  

PORTARIA Nº0812/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JuLIO BRAZ DOS SANTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.  

PORTARIA Nº0813/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal Edu-
cação.
SuELEN DIAS PEREIRA
SILVA DE MENESES COIMBRA

PORTARIA Nº0814/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, ADERLAN PINTO VALLE, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, no Gabinete do Prefeito.  

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATA:     
NA PORTARIA Nº  0774/SEMAD/2020 DE 17/02/2020, publicado em 18/02/2020.
ONDE SE LÊ: JOSE NuNES GONÇALVES;
LEIA-SE: FRANCISCO JOSE NuNES GONÇALVES.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0815/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora PAuLA DIAS FREITAS DE OLIVEIRA ocupante do Cargo 
Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/43.809 LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3647/2019.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

18/02/2012 a 17/10/2017 03/02/2020 a 02/05/2020

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

PORTARIA Nº0816/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora SOLANGE AGuIAR MAGALhÃES ocupante do Cargo Gari, 
matrícula nº 10/18.345 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, con-
forme o contido nos autos do Processo nº 04/695/2019

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

24/05/2005 a 23/02/2012 01/04/2020 a 30/06/2020

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

PORTARIA Nº0817/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor PAuLO ROBERTO DA CuNhA GOMES ocupante do Cargo 
Rastilheiro, matrícula nº 10/18.578 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/2682/20165.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

29/07/2011 a 28/12/2018 01/02/2020 a 30/04/2020

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

PORTARIA Nº0818/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO 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

PRISICILA 
PINTO JACOB 
MARTINEZ

04/8139/2019 60/72.814 ASSESSOR DE 
SERVIÇO I 120 18/11/19 a 16/03/20

MAYARA 
CAMARGO 
DOS SANTOS 
SILVA

04/585/2020 60/69.772 ASSESSOR 
SERVIÇO II 120 21/01/20 a 19/05/20

JENEFFER 
CRISTINA 
DA CuNhA 
FERREIRA 
ASSuNÇÃO

04/611/2020 60/74.053 ASSESSOR DE 
GABINETE 120 05/02/20 a 03/06/20

KELLY DE 
ARAÚJO 
FIDÉLIS

04/640/2020 10/43.324 PROFESSOR II 120 03/02/20 a 01/06/20

JuLIANA RO-
DRIGuES DE 
OLIVEIRA

04/522/2020 ASSESSOR 
EXECuTIVO 120 12/12/19 a 09/04/20

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

PORTARIA Nº0819/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com a  Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que 
determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 de 28/07/2017.        
                            

                                                               R E S O L V E:             
CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODOS

DIEGO LuCIO 
VILELA PEREIRA

04/0502/2020 10/47.369 PROFESSOR 30 06/02/20 a 06/03/20

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

PORTARIA Nº0820/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-
dido de Mudança de Nome, formulado pela Servidora SANDRA REGINA DA SILVA, 
matrícula nº 10/26.398 passando a assinar SANDRA REGINA DA SILVA CORTES, 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/631/2020. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0821/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 057/2002.

R E S O L V E:
Conceder a ThAIS CuELLAR MIRANDA DA ROSA, ocupante do Cargo de Médico 
Clínico Geral, lotada na Secretaria Municipal de Saúde  – SEMuS, matrícula n.º 
10/25.447, REDuÇÃO DA CARGA hORÁRIA EM 40% (quarenta por cento). Confor-
me o contido nos autor do processo administrativo 04/2782/2017. A publicação deste 
ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0822/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que 
deu nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder CARLOS hENRIQuE PADILhA RODRIGuES, ocupante do Cargo de Mé-
dico Ginecologista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMuS, matrícula n.º 
10/17.587, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTI-
CuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  01/10/2019 conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/7235/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0823/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que 
deu nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder ANDREY MEILING TRIGuEIRO, ocupante do Cargo de Médico Clínico 
Geral, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMuS, matrícula n.º 10/28.352, 
PRORROGAÇÃO LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE 
PARTICuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  03/02/2020 conforme o con-
tido nos autos do Processo n.º. 04/6717/2018. A publicação deste ato visa a cumprir 
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ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°c por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

retire o miolo do aba-
caxi.
se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

ingredientes

BiSCoiTiNhoS 
de NaTa

aBaCaXi eM Calda

a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0824/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEM-
PORÁRIA, formulado pelo Servidor MARCIO ROBER-
TO FERREIRA FRAGOSO, Secretaria Municipal de 
SEGuRANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE uRBANA – 
SEMSEP, Agente de Trânsito, matrícula nº 10/43.758, 
admitida em 20/03/2012, pelo período de 60(sessenta)
dias de 13/01/2020 a 13/03/2020, conforme contido nos 
autos do processo nº 04/133/2020. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

PORTARIA Nº0825/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEM-
PORÁRIA, formulado pelo Servidor JAIRO FERREI-
RA MARTINS, Secretaria Municipal de Conservação– 
CONSERVA, Coveiro matrícula nº 10/17.982, admitida 
em 16/05/2000, pelo período de 60(sessenta)dias de 
23/01/2020 a 23/03/2020, conforme contido nos autos 
do processo nº 04/133/2020. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº0826/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO 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  S O N I A 
ALICE SANTOS DA ROChA, matrícula 10/15.357 
ocupante do cargo de Merendeira, lotado na Secre-
tária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total 
de serviço de Sendo 2.191(dois mil, cento e noventa 
e um) dias, correspondendo a 06(seis) anos, 00(zero) 
meses e 01(ume) dia, conforme Certidão de Tempo 
de Serviço expedida pelo Instituto Nacional de Segu-
ro Social - INSS integram o processo administrativo nº. 
04/6162/2019. A publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº0827/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da 
Lei Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a ANA CRISTINA MEDEIROS DE ALMEI-
DA, ocupante do Cargo de PROFESSOR I, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrí-
cula n.º 25/47.243, ABONO DE FALTAS, pelo perío-
do de 25/07/2018 a 06/09/2018, 43(quarenta e três) 
dias, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 
04/5120/2018. A publicação deste ato visa a cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0828/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da 
Lei Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a DENISE DA COSTA SANTOS, ocupante do 
Cargo de Merendeira, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, matrícula n.º 10/15.362, ABONO 
DE FALTAS, pelo período de 05/06/2019 a 29/06/2019, 
05(cinco) dias,  conforme o contido nos autos do Pro-
cesso n.º. 04/5620/2019. A publicação deste ato visa 
a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº0829/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 
4.478 de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da 
Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido ROSA MARIA DE LuCA REIS, Pro-
fessor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria Municipal Educa-
ção – SEMED, matrícula nº 10/44.871, a contar de 31 
de janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do 

processo nº 04/395/2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº0830/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade ao Decre-
to nº 4.478 de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 
34, da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido RITA DE CASSIA SILVA VILELA, 
Professor  de Ciência, da Secretaria Municipal Educa-
ção – SEMED, matrícula nº 10/15.635, a contar de 07 
de fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do 
processo nº 04/534/2020. 

PORTARIA Nº0831/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 
4.478 de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, 
da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido JEILSA DA hORA ROSA, Profes-
sor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria Municipal Educação 
– SEMED, matrícula nº 10/47.374, a contar de 31 de 
janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 04/396/2020. 

PORTARIA Nº0832/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 
4.478 de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, 
da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido MEIRE DAS NEVES DE ALMEIDA, 
Professor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria Municipal 
Educação – SEMED, matrícula nº 10/44.499, a contar 
de 07 de fevereiro de 2020, conforme o contido nos 
autos do processo nº 04/561/2020. 

PORTARIA Nº0833/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 
4.478 de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, 
da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido NATALIA NASCIMENTO DA SILVA 
DE OLIVEIRA, Professor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria 
Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/43.586, 
a contar de 03 de fevereiro de 2020, conforme o conti-
do nos autos do processo nº 04/404/2020. 

PORTARIA Nº0834/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MuNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 
4.478 de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, 
da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido ROBERTO ABRANTES FIRME, 
Professor de Ciências, da Secretaria Municipal Educa-
ção – SEMED, matrícula nº 10/43.500, a contar de 03 
de fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do 
processo nº 04/407/2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                

    
PORTARIA Nº0835/SEMAD/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora PRISCILA STELET DA SILVA 
MEIRELES ocupante do Cargo de Professor De 1ª a 4ª 
Série, matrícula nº 10/44.545 LICENÇA PRÊMIO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/2558/2019.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

07/11/2012 a 06/11/2018 02/03/2020 a 01/06/2020

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

         RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO - SEMED

AVISO  
ABERTuRA DE PRAZO PARA ChAMAMETO PÚBLI-

CO Nº 03/SEMED/2020.

Tendo em vista o parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio de Belford Roxo, no processo administrativo nº 
07/363/2019, opinando pela REABERTuRA DE PRA-
ZO para entrega da documentação faltante, o Secretá-
rio Municipal de Educação, CONVOCA os participantes 
hABILITADOS no ChAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/SE-
MED/2019 para entregarem a documentação faltante 
no prazo, não prorrogável, de 48(quarenta e oito) horas.

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

GABINETE DO PREFEITO – GP

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 02.000295/2019.
CONTRATO: 001/GP/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA EDITORA JORNAL hORA h LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JORNA-
LÍSTICA PARA PuBLICAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, 
PORTARIAS, EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS E Pu-
BLICAÇÕES DE LICITAÇÃO E DEMAIS TOS PERTI-
NENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MuNICÍ-
PIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.240.000,00 (três mi-
lhões, duzentos e quarenta mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.04.131.005.2030.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENhO: 114/2020.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 04/02/2020.

Chefe de Gabinete do Prefeito
RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 
CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.0021/2019.
CONTRATO N°: 008/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONCRETO BELFORD ROXO EI-
RELLI.
OBJETO: CONCRETO uSINADO PARA CONFEC-
ÇÃO DE CALÇADAS, RuAS E BECOS DE DECLIVE 
Ou ACLIVE ACENTuADOS PARA ATENDER A PRE-
FEITuRA MuNICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil 
reais).
PRAZO: 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da 
OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela Secretaria 
Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e 
Convênios.
 PROGRAMAS TRABALhO: 1.15.451.013.2069.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00.
NOTA DE EMPENhO: 139/2020
FuNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATuRA: 12/02/2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000172/2019.
CONTRATO N°: 007/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MONTSERV SERVIÇOS INDuS-
TRIAIS EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRE-
SÁRIA PARA CONSTRuÇÃO DE PRÉDIO NOVO NA 
ESCOLA JOSÉ MARIANO DOS PASSOS, SITuADO 
NA ESTRADA VARZEA DO CARMO, S/N°, BAIR-
RO SANTA AMÉLIA, NO MuNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ, NO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 3.913.932,77 (três milhões, novecentos e 
treze mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e 
sete centavos).
PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias, e começará 
a fluir a partir do dia seguinte ao da emissão da OS, 
(Ordem de Serviço).
PROGRAMAS TRABALhO: 01.12.361.019.1013.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENhO: 134/2020
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ingredientes

Modo de preparo

loMBo de viTela 
aSSado

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ noz mosca-
da/ folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ sal

batata doce
sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
frite em óleo quen-
te.
depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
continue o cozi-
mento por 1 hora.
retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BaTaTa doCe FRiTa

FuNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATuRA: 10/02/2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO N°: 52/00043/2018.
TERMO N°: 001.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GuARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE TERRAPLANAGENS E CONSTRuÇÕES EIRELI. 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXE-
CuÇÃO DE OBRAS - CONSTRuÇÃO DA PRAÇA DE 
VILA SÃO LuIZ, SITuADA NA RuA PARECIS, VILA 
SÃO LuIZ, EM BELFORD ROXO/RJ. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
FuNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATuRA: 08/01/2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
SECRETARIA MuNICIPAL PROJETOS, CAPTAÇÃO 

DE RECuRSOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.000082/2019.
TERMO: 001.
CONTRATO: 010/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ENGERIO CONSTRuÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA-ME.
OBJETO: readequação de planilha orçamentária de 
EXECuÇÃO DE OBRA DE CONSTRuÇÃO DO CAL-
ÇADÃO DE AREIA BRANCA, SITuADO NA RuA MI-
NEIRA, S/N°, BAIRRO AREIA BRANCA, NO MuNICÍ-
PIO DE BELFORD ROXO/RJ 
VALOR ACRESCIDO: R$ 454.752,11 (quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais e onze centavos);
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 19 de fevereiro de 2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
SECRETARIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, 

CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/000006/2019.
TERMO: 001.
CONTRATO: 008.SMO/2019.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MONTSERV SERVIÇOS INDuS-
TRIAIS EIRELI.
OBJETO: readequação de planilha orçamentária de 
EXECuÇÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO E ASSENTA-
MENTO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA 
GALERIA DE ÁGuAS PLuVIAIS E CONSTRuÇÃO DA 
PRAÇA DE SÃO BERNARDO, RuA CARAMuRu, NO 
MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO /RJ. 
VALOR ACRESCIDO: R$ 507.860,17 (quinhentos e 
sete mil, oitocentos e sessenta reais e dezessete cen-
tavos);
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATuRA: 19 de fevereiro de 2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
SECRETARIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, 

CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E CIDADANIA - SEMASC

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000072/2018.
CONTRATO: 003/SEMASC/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: IMPRESSÃO DIGITAL STuDIOX LTDA 
ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE 
COMuNICAÇÃO VISuAL, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MuNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
VALOR DO CONTRATO: R$ 110.500,00 (cento e dez 
mil e quinhentos reais).
PRAZO: entregue 05 (cinco) dias, e começará a fluir a 
partir da emissão da Ordem de Fornecimento da Secre-
taria Municipal De Assistência Social e Cidadania.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.08.244.045.2024.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
FONTE: 17 – FNAS.
NOTA DE EMPENhO: 62/2020.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.

DATA DA ASSINATuRA: 11/02/2020.

VANDER LOuZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E CIDADANIA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SO-
CIAL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 49.000072/2018.
CONTRATO N°: 001/SECOM/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: IMPRESSÃO DIGITAL STuDIOX 
LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL 
DE COMuNICAÇÃO VISuAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MuNICIPAL DE 
COMuNICAÇÃO SOCIAL.
VALOR: R$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil 
reais), referente ao LOTE VII – SECOM.
PRAZO: O prazo para o fornecimento dos objetos des-
te contrato deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) 
dias, e começará a fluir a partir da emissão da Ordem 
de Fornecimento da Secretaria Municipal de Comuni-
cação Social.
PROGRAMA TRABALhO: 1.04.122.001.2.063.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENhO: 161/2020. 
FuNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATuRA: 11/02/2020.

ANDRE ROChA MAChADO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE COMuNICAÇÃO SO-

CIAL

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

CAP

PORTARIA N° 011/ SEMOCAP/2020 DE 19 DE FEVE-
REIRO DE 2020.
INSTITuI a comissão de Fiscalização, PARA CONS-
TRuÇÃO DE PRÉDIO NOVO NA ESCOLA JOSÉ 
MARIANO DOS PASSOS, SITuADO NA ESTRADA  
VÁRZEA DO CARMO, S/N – BAIRRO SANTA AMÉLIA 
– BELFORD ROXO- RJ. A comissão de fiscalização 
será composta pelos servidores Mara Aparecida Mace-
do matrícula 11/17.981 e Wanderley Alves Pereira ma-
trícula 60/60.659 sob a presidência do primeiro, para 
fiscalizarem a obra de Construção de Prédio Novo na 
Escola José Mariano dos Passos, situado na Estrada 
Várzea do Carmo, s/n – Bairro Santa Amélia neste mu-
nicípio de Belford Roxo, bem como o contido nos autos 
do processo administrativo n° 52/00172/2019, Contra-
to nᵒ 007/SEMOCAP/2020, Concorrência Pública nᵒ 
006/2019 produzindo seus efeitos a contar da publica-
ção desta portaria. 

PORTARIA Nº 012/SEMOCAP/2020 DE 19 DE FEVE-
REIRO DE 2020
Substitui membro e dá nova redação à Portaria nº 032/
SEMOCAP/2019 de 05/11/2019, que passa a vigorar 
nos seguintes termos: 
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores, Lucas Botelho da Silva Chrysóstomo matrí-
cula 60/72.345, Wanderley Alves Pereira matrícula 
60/60.659, Mara Aparecida Macedo matrícula 11/17.981 
sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem  as 
obras de Reforma da Praça do Campo do Japonês – no 
bairro Vilar Novo- neste município de Belford Roxo, bem 
como o contido nos autos do processo administrativo 
n.º 50/028/2018, Contrato nº 003/SEMOCAP/2019, To-
mada de Preço nº 001/2019 produzindo seus efeitos a 
contar da publicação desta portaria.

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

Recursos e Convênios
Matrícula nᵒ 60/60.494

CONSELhO MuNICIPAL DE SAÚDE – CMS

RESOLuÇÃO Nº002/CMS/2020 DE 19 DE FEVEREI-
RO DE 2020
“Dispõe sobre a composição das Comissões Perma-
nentes do CMS.”
Considerando: a Lei Municipal nº 1522 de 17/11/2014, 
art 8º, III;
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford 
Roxo, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das 
ações de saúde, instituído pela Lei nº 316/94 de 23 de 
Novembro de 1994, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 de 
19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de 
Dezembro de 1990, em Reunião ordinária do dia 18 de 
Fevereiro de 2020;

RESOLVE:
Art.1º - fica aprovado os membros das comissões per-
manentes do Conselho Municipal de Saúde:
Art.2º COMISSÃO PERMANENTE DE AuDITORIA
Segmento usuário – JOSÉ GERMANO DA SILVA
Segmento usuário – JANDYRA DA PENhA FRANCIS-
CO ROSA
Segmento Gestor – LuCIANO DE MORAES APOSTO-
LICO
Segmento Prof. de Saúde – REGINA CELIA MOREIRA 
MAChADO

Art.3º COMISSÃO PERMANENTE DE CERTIFICA-
ÇÃO E CONTRATuALIZAÇÃO DE SAÚDE
Segmento usuário – TIAGO BARBOSA TAVARES
Segmento usuário – JANDYRA DA PENhA FRANCIS-
CO ROSA
Segmento Gestor – CELIO DAVI DE SOuZA CALADO
Segmento Prof. de Saúde – SANDRA hELENA GO-
MES DA SILVA

Art.4º COMISSÃO PERMANENTE DO FuNDO MuNI-
CIPAL DE SAÚDE
Segmento usuário – JOSE GEMANO DA SILVA
Segmento usuário – SIMONE MARIA DE ALCANTARA 
ROSA
Segmento Gestor – CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
Segmento Prof. de Saúde – PAuLO VENANCIO DE 
SOuZA

Art.5º COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
Segmento usuário – ALMEZINDO ALVES DA SILVA
Segmento usuário – REGINA CELIA DE AGuIAR
Segmento Gestor – RENATO PEREIRA BRuM
Segmento Prof. de Saúde – ANA ANGELICA COSTA 
DO NASCIMENTO

Art.6º COMISSÃO PERMANENTE DE ATENÇÃO 
hOSPITALAR E uRGENCIA E EMERGENCIA
Segmento usuário – ENOCK ALVES DE OLIVEIRA
Segmento usuário – MARCELO MORAES RODRI-
GuES
Segmento Gestor – huMBERTO DOS SANTOS
Segmento Prof. de Saúde – ELCA MAChADO ALCAN-
TARA

Art.7º COMISSÃO PERMANENTE DE INFORMÇÃO, 
COMuNICAÇÃO E EDuCAÇÃO DE SAÚDE
Segmento usuário – ELZA SANTOS DA SILVA
Segmento usuário – JOSE FRANCISCO RODRIGuES
Segmento Gestor – JORGE LuIZ MORAES DOS SAN-
TOS
Segmento Prof. de Saúde – CRISTIANA DO CARMO 
FERREIRA DA COSTA

Art.8º COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE DO 
TRABALhADOR
Segmento usuário – TADEu SOARES DOS SANTOS
Segmento usuário – hELIO FAZOLO
Segmento Gestor – FABIANO FARACO
Segmento Prof. de Saúde – REINALDO GONÇALO 
MENDES

Art.9º COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA
Segmento usuário – FRANCISCO DA COSTA CAR-
DOSO
Segmento usuário – TIAGO BARBOSA TAVARES
Segmento Gestor – ALCIONE FEITOZA RIBEIRO
Segmento Prof. de Saúde – DANIELE REGINA DOS 
SANTOS

Art.10º - Esta Resolução entrará em vigor na data se 
sua publicação, revogando-se as disposições em con-
trário.

CELIO DAVI DE SOuZA CALADO
Presidente do CMS-BR

homologado a Resolução CMS/BR nº 002/2020, nos 
termos do Parágrafo 2º, artigo 1º da Lei Federal nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal de Belford Roxo.

FuNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BELFORD ROXO – FuNBEL

PORTARIA N.º025/FuNBEL/2020 DE 18 DE FEVE-
REIRO DE 2020.
Excluir, ROSILENE CORREIA DA SILVA, da PORTARIA 
Nº 015/FUNBEL/2020, DE 18/02/2020, publicada no Jornal Hora H 
em 19/02/2020.

CLARICE DA SILVA SANTOS
Diretor Presidente 
FuNBEL/PMBR


