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a força de uma parceria 

Charlinho é acusado de 
obstruir CPi em itaguaí

Seu Zezé, 70 anos, 
o folião  ancião do

 Pombal Chifre 
de ouro

2
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 aliados políticos em sintonia com as ne-
cessidades de Belford Roxo, o prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, o Wagui-
nho (e) e o presidente da Câmara Muni-
cipal, Nelci Praça têm motivos de sobra 
para comemorar a união de forças. Por 
indicação parlamentar de Praça, mais 
de 30 ruas vão receber obras de me-
lhorias. No cronograma consta ainda 
a construção de um complexo formado 
por escola, creche,  Centro de Referên-
cia de assistência Social (Cras) e uma 
unidade de saúde.    

7

ESPORTE HORA

12

Nova iguaçu e america
 se despendem do grupo 

da Morte com empate 
melancólico no laranjão

dRAcO 

7

Integrante de um dos 
braços do bando de 
Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, é ba-
leado em confronto 
com agentes da De-
legacia de Repressão 
as Ações Criminosas 
Organizadas. 

BARRAdO 

4

Tribunal Superior Elei-
toral nega, por una-
nimidade, pedido de 
registro de sigla parti-
dária do Corinthians 
por não reconhecer re-
querimento apresenta-
do. 

RePRodução/Rede  SoCial 

Blindado da PM atingiu mulher que atra-
vessava a calha do BRT, na avenida Brás 
de Pina, Zona Norte do Rio, a jovem, 18 
anos, foi levada para o Hospital estadual 
getúlio vargas, também na Penha.

ator iguaçuano Wal 
goycolea é destaque na      

websérie ‘Meninos que 
não vão para o céu’

3

3

Caveirão sem controle  
atropela jovem no Rio



ex-ator de Malhação lança
segunda temporada de websérie
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divulgação

dois anos após o sucesso 
da primeira tempora-
da, “Meninos que não 

vão para o céu” – websérie que 
debate temas polêmicos como 
violência doméstica, câncer de 
mama, pedofilia, depressão e ra-
cismo - tem pré – estreia marcada 
para o próximo dia 4 de março, 
na Cinemateca do Museu de 
arte Moderna (MaM), às 18h, 
com exibição dos quatro primei-
ros episódios. No canal Kalango 
Nu, You Tube, estreia no dia 9 
de março, data marcada para ho-
menagear o dia internacional da 
Mulher.

a websérie foi idealizada pelo 
roteirista, diretor, produtor e ator 
Ed lopez dassilva. Ed já ganhou 
o Kikito de melhor roteiro no 34º 
Festival de Cinema de gramado. 
a obra é baseada no livro que 
leva o mesmo nome e escrita 
pelo mesmo autor. Ed lopes que 
já atuou em novelas da globo, 
“ velho Chico” e “Malhação 
- viva a diferença “, foi indica-
do nos Festivais de Cinema de 
Brasília e de Mar del Plata pelo 
curta-metragem “a goiabeira”. 

a nova temporada traz em 

‘‘meninos que não vão para o céu’’

Zé arent no 
TopShopping

Nesta sexta (21), 
o TopShopping re-
cebe o cantor Zé 
arent. Músico auto-
didata, aos 12 anos 
começou a estudar 
violão e alguns anos 
depois se aventurou 
com cajón. Com 
apresentação em 
diversos bares ca-
riocas, tais como: 
Barthodomeu, Bar-
zin, Botequim Bate 
Papo e devassa, o 
cantor promete agi-
tar o público com 
sucessos nacionais 
e internacionais. a 
apresentação será 
às 19h, na praça de 
alimentação do 3º 
piso. Evento gratui-
to! o TopShopping 
fica na Av. Governa-
dor Roberto Silveira 
540, Centro – Nova 
iguaçu. Telefone: 
(21) 2667-1787.

Zezé, 70 anos, folião do Pombal
Seu Zezé, hoje com 70 anos, é um dos moradores 

do Pombal Chifre de ouro, o paraíso dos cornos 
naquela cidade famosa da Baixada Fluminense. 
“Por muitos anos ele saiu no bloco de sujo do bair-
ro, sempre acompanhado de um cornão influente 
do lugar, já falecido”, conta o agente da coluna 
Passarinho azul do Bico Preto.
****************************************

Será que ele é? Será que ele é? 
“a gente cantava ou cantavam para mim a mar-

chinha famosa e inesquecível. ‘olha a cabeleira do 
Zezé! Será que ele é? Será que ele é?’. Só que eu 
nunca fui gay, a diferença é essa”, disse Zezé, rindo 
muito, ao Passarinho.
****************************************

Zezé sem cabeleira anima o lugar
Mesmo ancião e já caminhando lento, Zezé não 

perde a oportunidade de brincar o carnaval. “olha 
a cabeleira do Zezé!”, canta ele pelos corredores do 
Pombal. a turma não perde tempo: “Cabeleira aonde 
Seu Zezé? Sua careca chega brilhar!”.

“Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele 
é. Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele!”, segue o 
folião ancião cantando a marchinha que tanto suces-
so fez em carnavais passados”. Neste fim de semana, 
a cornaiada do Pombal Chifre de ouro promete brin-
car muito, seguindo os passos do vovô Zezé.

aquele abraço!!
Nesta sexta (21), começa o Reinado 

de Momo. a festa vai até quarta-feira 
de Cinzas, quando o folião sacode a po-
eira da fantasia e guarda o manto para 
o ano seguinte. Sua Majestade pede 
passagem para acompanhar as escolas 
de samba, blocos e o mais simples baile 
popular nos bairros da periferia. a or-
dem do REi é sambar! Feliz Carnaval a 
todos da Resenha Cultural!!!

seu enredo diversas tramas. uma 
delas é um crime que abala a fic-
tícia Cidade dos Meninos. após o 
assassinato da transexual Margot, 
o delegado almeida, juntamente 
com o policial Carlos Meirelles, vai 
procurar pistas sobre o assassino na 
boate gay “Madame abuso”. lá o 
delegado homofóbico reencontra 
Regis,seu ex-amigo de quartel, que 
agora é uma transexual e se chama 
anabella. almeida não dá muita 
importância, pois está mais preo-
cupado com problemas familiares. 

Nesse meio tempo, um rapaz 

misterioso vai trabalhar como esta-
giário na prefeitura com o objetivo 
de matar o prefeito José doca, um 
cadeirante e ex-detento acusado de 
pedofilia, sequestro e assassinato. 
o prefeito pedófilo, interpretado 
por Ed lopez dassilva, está in-
teressado no filho mais novo do 
seu amigo de quartel, o Capitão 
andré Saraiva, de quem possui 
um vídeo comprometedor. as 
imagens mostram andré aos 
beijos com outro soldado em 
um banheiro do quartel. doca 
deseja passar uma noite de amor 

com o adolescente, prometendo 
apagar o vídeo comprometedor 
do capitão. Ed também inter-
preta o irmão gêmeo do prefeito 
doca, José Raimundo que traba-
lha como drag Queen na boate 
Madame abuso com o nome de 
Tamara Price. 

a websérie “Meninos que 
não vão para o céu”, tem 10 
episódios. No elenco estão Ed 
lopez dassilva, vitor andrade, 
Tarcio Bernardes, Evandro Fer-
reira e Wal goycolea, morador 
de Nova iguaçú.

independente de Nova américa estreia no Carnaval do Rio

a noite de quinta-
-feira (19/02) foi es-
pecial para quem as-
sistiu e  participou do 
programa Baixada em 
Foco da Tv HoRa 
H. apresentado por 
altair Soares e alta-
mir gomes, a resenha 
mostrou o retorno da 

Escola de Samba in-
dependente de Nova 
américa, às passa-
relas neste 2020 em 
alto estilo.  

a escola azul e 
branco de Nova igua-
çu vai desfilar neste 
sábado (22), às 20h, 
na intendente Ma-

galhães, pelo grupo 
de Blocos C, que é o 
caminho inicial dos 
estreantes no Carna-
val Carioca. o enre-
do será “a Hidra de 
Nova iguaçu”. 200 
componentes e um 
carro alegórico esta-
rão na avenida repre-

sentando a Cidade e 
buscando o acesso. 
“Todos encaramos 
essa volta como o 
resgate da história 
de uma agremiação 
seis vezes campeã do 
carnaval iguaçuano”, 
disse o diretor-geral 
Rogério Roxo. “vol-

tamos para ficar”, 
completou o intérpre-
te Paulinho Pontes.   

Reginaldo albu-
querque é o presiden-
te da independente 
e Cerqueira Feijó, o 
vice. Carlinhos é o di-
retor e veronica lima 
a rainha de bateria. 

O ator Wal Goycolea, morador de Nova Iguaçu, interpreta o delegado de 
polícia na trama de Ed Lopez Dassilva 

Divulgação
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Mudando a cara dos bairros
Indicação parlamentar do vereador Nelci Praça tranforma a realidade de milhares de 
famílias das mais de 30 ruas que estão no projeto de pavimentação e asfaltamento 

belford roxo

3

RaFaEl BaRRETo/PMBR

o m u n i c í p i o 
de Bel-
ford Roxo 

se transformou em 
um gigantesco can-
teiro de obras que 
está mudando a 
rotina de milhares 
de moradores, que 
há tempos sonham 
com melhorias. 
Com base nesse 
pilar, o presidente 
da Câmara Munici-
pal, vereador Nelci 
Praça, apresentou 
indicação parla-
mentar para a con-
cretagem de mais 
de 30 ruas, a maio-
ria no bairro Bom 
Pastor., como Tar-
cis Costa e guape-
va.

Quatro dessas 
vias já receberam 
melhorias. Rua an-
tonio Simões da 
Costa, Elvia Bra-
gança, antonio 
Carlos Figueiredo, 
Ruas das Crianças. 
de acordo com o 
parlamentar, que 
há 40 anos mora no 
Bom Pastor, a che-
gada das obras na 
região é um sonho 
esperado há tem-
pos. “É graças ao 
comprometimento 

obstrução a CPi complica ainda mais a vida do prefeito de itaguaí
 REPRodução 

- Nelci ao lado de Waguinho e o complexo que está em fase de finalização no Bom Pastor

Certo de que tem maio-
ria na Câmara para evitar 
sua cassação, o prefei-
to Carlo Busatto Junior, 
o Charlinho (foto), está 
“andando” para a comis-
são de inquérito instala-
da para investigar ele e 
o vice-prefeito abeilard 
goulard Filho, o abeilar-
dinho, denunciados por 
suposta prática de nepo-
tismo. Tanto que ele deci-
diu não enviar um só dos 
documentos solicitados 
pelos membros da comis-
são, que tiveram de recor-
rer à Justiça para ter aces-
so à papelada. apontado 
como “o último coronel 
da política fluminense”, 
Charlinho vem ganhando 

no grito há muito tem-
po, uma vez que sempre 
consegue a sustentação 
da maior parte dos mem-
bros da Casa quando lhe 
tentam tirar a cadeira por 
supostas irregularidades 
apontadas em sua gestão.

Esta semana o juízo 
da 2ª vara Cível de ita-
guaí deu prazo de 24 ho-
ras para que o prefeito 
enviasse à comissão de 
inquérito todos os docu-
mentos solicitados, sob 
pena de busca e apreen-
são, podendo ele vir a ser 
processado pela Câmara 
por obstrução se a docu-
mentação não for entre-
gue ou não for encontra-
da durante a busca.

NEPOTISmO 
a comissão de inqué-

rito foi aberta no final do 
ano passado, a partir de 
uma denúncia formula-
da dia 26 de novembro, 
apresentando mais deze-
nas de nomes de parentes 
do prefeito, do vice, de 
três vereadores, e da con-
troladora geral luzia de 
Freitas Câmara, que tem 
em cargos comissionados 
a irmã diva de Freitas 
Câmara, o marido Evan 
las Cazas de Brito Junior 
e o filho Raphael Câmara 
de Brito.

o prefeito empregou 
a mulher, andrea Busat-
to, a andréia do Charli-
nho, como secretária de 

Bloco leva alegria e conscientização sobre saúde mental para praça em Belford Roxo
o Bloco “Faxina nas 

ideias” saiu pela primeira 
vez neste carnaval. usuários, 
profissionais e familiares do 
Centro de atenção Psicosso-
cial (Caps) coloriram a praça 
getulio vargas no centro de 
Belford Roxo. “a ideia do 
bloco surgiu para promover 
inclusão, e trazer alegria sem 
preconceito pra nossa cida-
de”, contou Paulo Patrocínio, 
diretor de saúde mental do 
município.

o secretário de saúde 
Christian vieira participou 
da festa ao lado de Paulo Pa-
trocínio e de Rodrigo gomes, 
presidente de honra da escola 
de samba inocentes de Bel-
ford Roxo. Com a presença 
da bateria da escola, o baile 
ficou ainda mais animado. 
“Quero agradecer ao Rodrigo, 
que abraçou a causa da saúde 
mental e nos presenteou com 
essa bateria incrível. o gover-
no está investindo pesado na 

Saúde paar que todos servi-
ços funcionem perfeitamen-
te”, disse Christian.

Sandra Regina acompa-
nhou a irmã, vanessa, que é 
usuária do CaPS adulto do 
bairro areia Branca. “a idéia 
do bloco foi ótima, Muito 
bom pra eles saírem da roti-
na. dá pra ver o quanto va-
nessa está feliz, não é?”, con-
tou. vanessa roubou a cena à 
frente da bateria e disse que 
também irá desfilar no sábado 

do prefeito Wagui-
nho, em garantir a 
execução das obras, 
e do empenho do 
deputado estadual 
Márcio Canella (...) 
e da deputada fede-
ral daniela do Wa-
guinho em conseguir 
através de emendas 
parlamentares que 

os recursos cheguem 
ao nosso município, 
que as obras estão 
sendo executadas”, 
declarou o vereador 
para acrescentar: 
“aqui casei, criei 
meus dois filhos e 
agora os netos. Nun-
ca abandonei o Bom 
Pastor que precisa 

do nosso trabalho”. 

GIGANTESCA 
COmPLExO 

através das indi-
cações do vereador 
Nelci, diversas ruas 
e vias estão mudan-
do de cara. atual-
mente, está sendo 
erguido uma enor-

me área de lazer na 
avenida disntição. 
outro trecho que 
será alcançado pelas 
obras de melhorias 
é a Estrada de Bel-
ford Roxo, em Santa 
Teresa, que receberá  
3 km de asfaltamen-
to. “Esse bairro me 
abraçou e eu o abra-

ço”, diz o vereador 
que é responsável 
pela construção de 
uma creche para 700 
crianças na região. 
a unidade foi inau-
gurada no ano pas-
sado e funciona em 
dois turnos com um 
total de 36 profis-
sionais. 

antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Educação, enquanto o 
vice-prefeito conseguiu 
empregar a ex-mulher, 
Sílvia veras ventura, 
a filha Erika Yukiko 
Muraoka de Souza e o 

cunhado Célio de Sou-
za e Silva Junior. Silvia 
é presidente do instituto 
de previdência dos ser-
vidores, o itaprevi, Erika 
é a secretária de esportes 

e Célio atualmente tem 
um cargo de assessor. o 
espaço está aberto para 
manifestação da admi-
nistração municipal de 
itaguaí.

na Marquês de Sapucaí.

TERAPIA 
OCuPACIONAL 

as crianças e adolescentes 
também pularam o carnaval 
na praça.  gabriel, 14 anos, 
chamou atenção enquanto 
dançava ao som da bateria da 
inocentes. a mãe, diana da 
Silva, contou que ele faz te-
rapia ocupacional em grupo 
no CaPS e que notou grande 
avanço no menino que antes 

não conseguia ficar em aglo-
merações e em lugares com 
música alta. “as crianças com 
autismo são vistas de uma 
forma muito preconceituosa, 
as pessoas olham diferente. 
Foi muito bom poder trazer o 
gabriel para a rua. Eles preci-
sam se abrir para o mundo, e o 
mundo pra eles” falou a mãe.

‘mANICômIO 
NuNCA mAIS’

a marchinha produzida por 

técnicos e funcionários do 
CAPS reafirma algumas das 
lutas dos servidores da saúde 
mental. “Nós queremos que os 
usuários da rede de assistên-
cia psicossocial do município 
saiam dos muros dos centros e 
das residências terapêuticas e 
possam mostrar para socieda-
de que a saúde mental pode e 
deve conviver em sociedade, 
isto que é inclusão.” comple-
tou Ângela Flores, diretora 
técnica do CaPS. 



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

 O objetivo do encontro foi traçar ações em conjunto entre os órgãos, para 
prevenção e atuação em desastres naturais nas respectivas regiões

defesa Civil e Corpo de Bombeiros
alinham planos contra desastres

uma assembleia com cerca de 100 guardas munici-
pais do Rio decidiu entrar em greve a partir de amanhã 
até terça-feira de carnaval. Entre as reivindicações estão o 
cumprimento das promoções previstas nas leis de plano 
de carreira da gM-Rio e a convocação de cerca de 1,5 
mil concursados de 2012.

o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) aprovou por 5 a 0 as contas do prefeito de 
Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Wagui-
nho, referentes ao exercício de 2018. o órgão anali-
sou todos os investimentos feitos em diversas áreas, 
como Saúde, Educação e assistência Social. 

Às vésperas do carnaval, a Comissão Espe-
cial para o Cumprimento das leis (Cumpra-se) 
da assembleia legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) fiscalizou a venda de produtos 
com microplástico (como glitter e purpurina), 
nesta quinta-feira (20/02), no Centro do Rio. 
a substância é proibida no estado desde 2018 
pela lei 8090, de autoria do deputado Carlos 
Minc (PSB), que preside a comissão. o insti-
tuto Estadual de ambiente (inea) e o Procon-
-RJ também estiveram presentes na ação.

venda de glitter de carnaval 
proibido por lei estadual

Pedido negado i
o Plenário do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) 
negou, por unanimidade, 
durante a sessão adminis-
trativa desta quinta-feira 
(20), o pedido de registro 
do Partido Nacional Co-
rinthiano (PNC), ao não 
conhecer o requerimento 
apresentado pela sigla.

Recolhimento iv
o ministro luis Felipe 

Salomão destacou que a re-
gra que estabeleceu os dois 
anos para recolhimento das 
assinaturas foi instituída pela 
reforma eleitoral editada pela 
lei nº 13.165/2015, e que essa 
inovação legislativa quanto ao 
prazo de apoiamento foi obje-
to de regra de transição.

ataques à impren-
sa, declarações des-
confortantes e gros-
seiras, além de uma 
ideologia pincelada 
pelo autoritatismo 
transformaram o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
numa bolha à deriva. 

Ele fala o que pensa 
e atropela a condu-
ta de um presidente 
que, a priori, deveria 
ser exemplo para todo 
cidadão. infelizmen-
te sua linguagem tos-
ca denota até falta de 
bom senso e tato para 

lidar com as crises e 
resolver questões apa-
rentemente simples, 
mas que polemizam. 

Jair Bolsonaro vai 
passar à história como 
o presidente que des-
virtuou a instituição, 
denegriu sua imagem 

e deixou o brasileiro 
envergonhado pelo 
desvio de conduta do 
chefe da Nação. o 
mundo de Bolsonaro 
é egocêntrico, áspero  
cheio caminhso sinu-
osos, um perigo para 
a democracia. 

o mundo egoncêtrico e áspero de Bolsonaro

divulgação iNTERNET

dIreTo Ao PoNTo

TCe emite parecer contrário nas contas 
dos prefeitos de Cambuci e Paraí ba do 
Sul, e vereadores darão a palavra final
os prefeitos ag-

naldo vieira Mello, 
de Cambuci e ales-
sandro Cronge Bou-
zada, de Paraã ba do 
Sul, municí pios do 
interior fluminense, 
receberam parecer 
contrário do Tribu-
nal de Contas do Es-
tado em seus proces-
sos de prestação de 

contas referentes ao 
exercício de 2018. 
as contas agora se-
rão encaminhadas 
para apreciação do 
Poder legislativo 
de cada cidade para 
a palavra final. Em 
caso de reprovação 
os prefeitos poderão 
ficar inelegíveis por 
ate oito anos.

inexistência ii
os integrantes da Corte 

seguiram o voto do relator, 
ministro luis Felipe Salo-
mão, que apontou a inexis-
tência de prova do apoia-
mento mínimo do eleitorado 
no prazo de dois anos conta-
dos da aquisição da persona-
lidade civil, que ocorreu no 
dia 31 de agosto de 2018.

lei dos Partidos iii
Segundo a lei dos Partidos 

Políticos (lei nº 9.096/95), é ad-
mitido o registro do estatuto de 
partido político que comprove, 
no período de dois anos, o apoia-
mento de eleitores não filiados a 
partido político, correspondente 
a, pelo menos, 0,5% dos votos 
dados na última eleição geral para 
a Câmara dos deputados.

Foi realizada ontem, no 
14º grupamento de 
Bombeiros Militar (du-

que de Caxias), uma reunião 
de alinhamento entre a corpo-
ração e as defesas Civis dos 
municípios de São João de 
Meriti e duque de Caxias e a 
defesa Civil Estadual.

 Foram abordados assuntos 
como capacitação, aciona-
mentos de sirenes, monito-
ramento de áreas sensíveis, 
temporais, simulados com 
a população civil, planos de 
contingências e protocolos de 
emergências.

Entre os militares, além do 
comandante do 14º gBM, Te-
nente-Coronel leandro grec-
co, também participaram do 
evento o Tenente Cássio, co-
mandante do 1º destacamento 
de Bombeiros Militar, unida-
de responsável pelo atendi-
mento em São João de Meriti 
(subordinado ao 14º gBM) e 
o Major Samir, responsável 
pela defesa Civil Estadual, 
dentre outros.

de acordo com o Tenente 
Cassio, o alinhamento entre os 
órgãos e a resposta aos even-
tos são fundamentais para o 
sucesso. Perguntado sobre 
o apoio da prefeitura para o 
quartel de São João Meriti, 
ele disse, “a prefeitura está 
sempre somando com a nossa 
unidade, sempre está de por-
tas abertas a nos ajudar, isso 
é fundamental para o atendi-
mento à população”.

divulgação 

leandro grecco, em en-
trevista para a prefeitura, ex-
plicou que o 14º gBM é res-
ponsável pelo 1º distrito de 
duque de Caxias e por todo 
município de São João de Me-
riti, e que a defesa Civil em 
geral, funciona como uma se-
ção do Corpo de Bombeiros, 
atuando na prevenção dos 
problemas, enquanto a corpo-
ração atua nas respostas aos 

eventos. Segundo ele, é neces-
sário manter contato próximo 
entre os órgãos, contribuindo 
assim para um melhor aten-
dimento imediato e para que 
cada qual saiba seu papel nes-
ses eventos.

o comandante informou 
ainda que devido a sensibili-
dade do tema, vai propor que 
seja feito um simpósio (ainda 
sem data marcada), abrangen-

do também as defesas Civis 
de toda a Baixada Fluminen-
se, com o objetivo de ampliar 
o entendimento das ações a 
serem feitas.

Sobre São João de Meriti, 
o comandante afirmou que, 
para evitar ruídos na comuni-
cação entre os envolvidos, e 
aumentar o tempo de respos-
ta, assim como a prevenção, 
ele pretende criar protocolos 

emergenciais, onde o Corpo 
de Bombeiros irá apoiar o tra-
balho das defesas Civis.

BOmBEIRO 
mIRIm

uma novidade para a po-
pulação dos municípios de 
São João de Meriti e duque de 
Caxias, anunciada na reunião, 
é que ainda este ano a unidade 
deve lançar o projeto Bombeiro 

Mirim, onde serão ministradas 
aulas e treinamentos para crian-
ças e adolescentes, com o intuito 
de instruí-los para que saibam 
como agir em situações de risco.

as unidades seguem man-
tendo contato e traçando planos 
para melhor atender suas respec-
tivas populações, melhorando a 
qualidade de vida e aumentando 
a segurança através da preven-
ção e da resposta.
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AssIsTêNcIA socIAl 

Belford Roxo é o 1º município do
estado a receber o Programa viver
Assessoria de Imprensa

da PMBR

Telecentro na Guarda Municipal também foi inaugurado
RaFaEl BaRRETo/PMBR

lBv abre vagas para atividades 
gratuitas em Belford Roxo

o Centro Comunitário 
de assistência Social, da 
lBv, em Belford Roxo, 
tem inscrições abertas 
para os Serviços de Con-
vivência e Fortalecimento 
de vínculos: Criança: Fu-
turo no Presente! e Cida-
dão-Bebê.

a instituição desen-
volve um trabalho de 
acompanhamento com 
as gestantes a partir dos 
3 primeiros meses ou 5 
meses para que a experi-
ência materna seja segura 
e plena. Por meio de pro-
fissionais especializados, 

a unidade da lBv garante 
ações que proporcionem 
bem-estar, qualidade de 
vida e esclarecimentos im-
portantes para as futuras 
mães. durante assistência, 
a atendida receberá enxo-
val para o bebê.

as inscrições são reali-

zadas no Centro Comuni-
tário de assistência Social, 
todas as segundas-feiras, 
a partir das 9hs, para en-
trevista com a assistente 
Social.

os documentos solici-
tados são: Rg, NiS, CPF, 
comprovante de residência 
e cartão de pré-natal;

Já o serviço de convi-
vência Criança: Futuro no 
Presente!, garante o direito 
de crianças e adolescentes, 
entre 6 a 14 anos, à prote-

ção e ao desenvolvimento 
de ações que beneficiem o 
crescimento saudável do 
atendido, através de ati-
vidades lúdicas, culturais, 
esportistas e artísticas, 
além de diversas brinca-
deiras para interagirem, 
aprenderem e socializarem.

as vagas estão abertas 
para os atendimentos rea-
lizados nas oficinas socio-
educativas de Música, Ca-
poeira, dança e atividades 
recreativas, com direito à 

café, refeição e lanche.
as inscrições devem ser 

feitas, entre 8h e 12h, com 
os documentos: Rg e CPF 
do responsável, NiS, com-
provante de residência, de-
claração escolar da criança/ 
adolescente e certidão de 
nascimento ou Rg da crian-
ça/adolescente.

o Centro Comunitário de 
assistência Social, da lBv, 
localiza-se na avenida Re-
tiro da imprensa, 467, Cen-
tro de Belford Roxo.

a Secretaria de 
assistência So-
cial e Cidadania 

de Belford Roxo lançou 
ontem quinta-feira (20) 
o “Programa viver” no 
Centro de Referência de 
assistência Social (Cras) 
Centro – Magdalena Sil-
va Marques e na sede da 
guarda Civil Municipal, 
em Santa amélia. ide-
alizado pelo Ministério 
da Mulher, da Família e 
dos direitos Humanos e 
a Secretaria Nacional de 
Promoção e direitos da 
Pessoa idosa, o programa 
tem como objetivo con-
tribuir para a promoção 
do direito ao envelheci-
mento ativo e saudável, 
respeitando as peculiari-
dades de cada município 
e as particularidades de 
cada participante.

uma vez na semana, 
os 16 idosos do Cras e 
os 40 da guarda irão re-
alizar as atividades do 
programa, que começam 
em março e tem a dura-
ção de três meses. Quem 
ainda quiser se inscre-
ver, é só comparecer a 
um dos dois locais com 
identidade, CPF e com-
provante de residência e 
ter a partir de 60 anos. 
o secretário municipal 
de assistência Social e 
Cidadania, vander lou-
zada, destacou casos de 
idosos serem ludibria-
dos pela tecnologia. “No 
Telecentro do Cras, que 
também inauguramos 
hoje, eles serão orienta-
dos para acessar a inter-
net com mais segurança 
e promover a inclusão 
digital com os computa-
dores doados pelo Minis-
tério”, resumiu vander.

de acordo com o se-
cretário adjunto de as-
sistência Social e Cida-
dania, diogo Bastos, o 
Telecentro faz parte do 

programa. “uma das 
principais ações é a tec-
nologia onde os idosos 
vão se atualizar e ter 
acesso ao mundo da in-
ternet, além de outras 
ações como a atividade 
física. isso fará com que 
eles não se sintam se-
dentários, mas sim úteis 
e parte da sociedade. o 
Cras já possui serviço 
de convivência e o pro-
grama veio para agregar 
ainda mais”, informou 
diogo.

o Programa viver che-
gou a Belford Roxo atra-
vés de uma solicitação da 
deputada federal daniela 
do Waguinho, que articu-
lou com o Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
direitos Humanos a pos-
sibilidade de a cidade re-
ceber o programa. “Bel-
ford Roxo é a primeira 
cidade do Rio de Janeiro 
a receber o Programa vi-
ver. Com isso, os idosos 
terão a inclusão digital 
e também outros eixos. 
isso dará autonomia a 
eles”, assegurou a de-
putada. os secretários 
Eduardo antunes (assis-
tência Social) e daniele 
Cândido (defesa Civil) 
de itaocara prestigiaram 
o evento.

animada para come-
çar as aulas de infor-
mática com o instrutor 
Felipe Rodrigues, Célia 
Maria, 65 anos, faz par-
te do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento 
de vínculos (SCFv) do 
Cras Centro. Ela chegou 
ao equipamento com de-
pressão e as atividades a 
ajudaram a melhorar seu 
quadro. Célia já apren-
deu a assistir vídeos na 
internet. “Não tenho 
computador em casa, 
então não tenho como 
acessar. agora terei essa 
oportunidade. gosto de 
aprender e estarei inclusa 
no mundo digital”, disse 
Célia.

Daniela do Waguinho (ao centro), Diogo Bastos e Vander Louzada inauguraram o Telecentro

Deputada Daniela interagiu com os novos alunos do Programa

o programa busca propor-
cionar a esse segmento um 
leque de opções de aprendiza-
dos e fomentar conhecimen-
tos e avanços intelectuais, 
fora do seu ambiente coti-

diano, minimizando a lacuna 
existente entre as pessoas ido-
sas e a vida moderna, tendo 
em vista a importância que a 
informática e a internet assu-
miram no cotidiano da huma-

nidade.
os idosos terão acesso à 

três campos de ação: Tecno-
logia – promover a inclusão 
tecnológica e contribuição a 
todas as áreas da vida, como 

acesso de forma segura às 
redes sociais, caixas eletrô-
nicos da rede bancária, totens 
de aeroportos, entre outros; 
Educação – alfabetização 
para a pessoa idosa, educação 

financeira e compreensão das 
consequências do excesso de 
ofertas de crédito disponibili-
zadas pelas instituições finan-
ceiras; Saúde – através de pa-
lestras transmitir informações 

e orientações com o intuito de 
prevenir; Mobilidade física – 
disponibilizar a prática de ati-
vidades físicas no cotidiano e 
lazer e atividades recreativas 
para o envelhecimento sadio

programa viver
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antes do carnaval, uma passadinha 
nas tendas do ‘Prefeitura Presente’

NovA IguAçu

antes de cair na 
folia e brincar 
no carnaval, 

a cabeleireira glaucia 
dos Santos almeida, de 
55 anos, procurou as 
tendas do “Prefeitura 
Presente”, que esteve 
na Praça do Cajueiro, 
no bairro vila Nova, 
ontem (20), para che-
car se sua saúde está 
em dia. Ela deixou o 
local surpresa ao des-
cobrir que a pressão ar-
terial estava alta.

“Verifiquei tudo, in-
clusive a glicose. Foi 
importante saber que 
a pressão está alta para 
não abusar neste carna-
val. Como o folião aca-
ba exagerando nessa 
época do ano, foi bom 
saber que minha pres-
são estava alta. vou me 
cuidar para me divertir 
com segurança”, disse 
glaucia.

Quem esteve na Rua 
Capistrano de abreu, 
pôde buscar serviços 
gratuitos de saúde, 
educação e assistên-

/ divulgação

Vários serviços foram prestados à população iguaçuana

6

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

cia social. a Secreta-
ria de Saúde ofereceu 
agendamento de ma-
mografia, ônibus de 
vacinação com mais 
de 20 tipos de vacinas 
diferentes, teste rápi-
do de hepatite, sífilis e 
Hiv, aferição de pres-
são arterial e de glice-
mia capilar, caderneta 
do idoso, pesagem do 
Bolsa Família, enquan-
to a SuvaM deu orien-
tações sobre o controle 
de roedores, caramujo, 
cuidados com água, 
prevenção de desastres 
ambientais e combate à 
dengue.

após cinco anos de 
relacionamento, o ca-
sal Carlos Henrique 
da Silva Barbosa, de 
31 anos, e a esposa Ja-
naína Martins, de 39, 
decidiram oficializar a 
união. Eles buscaram a 
isenção de casamento 
na tenda Secretaria de 
assistência Social.

“Já estava mais do 
que na hora de estar ca-
sado oficialmente. Fal-
tava só isso para gente 
ter mais um motivo de 
felicidade. Como esta-

A cabeleireira Glaucia dos Santos Almeida mediu a pressão arterial na Praça do Cajueiro, no bairro Vila Nova

Bolsonaro autoriza envio das 
Forças armadas ao Ceará

o presidente Jair Bolso-
naro assinou ontem (20) um 
decreto que autoriza o em-
prego das Forças armadas 
no Ceará, a pedido do go-
vernador Camilo Santana. 
o estado vive uma crise na 
área de segurança pública, 
agravada pela paralisação 
de parte dos policiais mili-
tares, que estão amotinados 
em quarteis e batalhões. Por 
lei, policiais militares não 
podem fazer greve. o de-
creto de garantia da lei e 
da ordem (glo) foi publi-
cado em edição extra do di-
ário Oficial da União e vale 
pelo período de 20 a 28 de 
fevereiro.   

“acabei de assinar a 
glo para Fortaleza [na ver-
dade, para todo o Ceará], o 
governador preencheu os 
requisitos”, disse Bolsonaro 
na porta do Palácio do al-
vorada, residência oficial. 
o presidente aproveitou 
para pedir que o Congresso 
aprove o projeto de lei que 
flexibiliza o conceito de ex-
cludente de ilicitude para 
agentes de segurança du-
rante operações desse tipo. 
“deixo bem claro uma coi-
sa, a gente precisa do Parla-
mento para que seja aprova-
do o excludente de ilicitude. 
A minha consciência fica 
pesada nesse momento, que 
tem muitos jovens de 20, 21 

aNToNio CRuZ / agêNCia BRaSil

mos sem dinheiro, que-
ria conseguir a isenção 
para casar. Não podia 
perder esta oportunida-
de”, comentou Carlos, 
que ainda levou a filha 
Emanuele, de 5 anos, 
para se vacinar contra 
o sarampo.

outras pessoas ainda 
puderam buscar outros 
atendimentos, como 
cadastramento na 

agência Nova iguaçu 
de oportunidades e no 
SiNE, cadastramento 
e recadastramento do 
Bolsa Família, agenda-
mento para carteira de 
trabalho e idoso, vale 
Social.

durante o “Prefeitura 
Presente”, a Secretaria 
de Economia, Planeja-
mento e Finanças ofe-
receu serviços como 

segunda via de impos-
tos e parcelamento de 
dívida ativa (iPTu, 
taxas, iSS), isenção 
de iPTu para idosos, 
orientação e consulta 
de processos, orienta-
ção para liberação de 
alvará para estabele-
cimentos comerciais, 
informações sobre as 
taxas consolidadas e 
emissão de nota fiscal. 

Na área da saúde, ainda 
teve contação de histó-
rias, pinturas e recrea-
ção para as crianças, e 
na Fundação Educacio-
nal e Cultural de Nova 
iguaçu (FENig), os 
projetos Matemática 
na Praça e livros Para 
Voar ficaram disponí-
veis às crianças. (Fon-
te: Site da Prefeitura de 
Nova iguaçu)

“Acabei de assinar a GLO para Fortaleza, para todo o Ceará; o governa-
dor preencheu os requisitos”, disse

 o Sambódro-
mo do Rio de 
Janeiro está li-
berado para os 
desfiles das es-
colas de samba 
no carnaval. Em 
vistoria, o Cor-
po de Bombeiros 
Militar do Esta-
do do Rio de Ja-
neiro (CBMERJ) 
avaliou a pre-
sença de itens 
obrigatórios em 
estruturas provi-
sórias e concluiu 
que o local está 
em conformi-
dade no que diz 
respeito à segu-
rança contra in-
cêndio e pânico.

a vistoria que 
estava marcada 
para ontem (20), 
foi antecipada 
para quarta-feira 
(19). Segundo o 
Corpo de Bom-
beiros, a ante-
cipação ocorreu 
devido a conclu-
são das instala-
ções temporárias 
no Sambódromo. 

a vistoria era 
a última etapa 

para a libera-
ção dos desfi-
les no local. Ela 
foi feita depois 
da conclusão de 
obras de recupe-
ração estrutural 
e de melhoria da 
iluminação, de-
mandadas pelo 
Ministério Pú-
blico do Estado 
do Rio de Janei-
ro (MPRJ) e pelo 
Corpo de Bom-
beiros.

o CBMERJ 
disse, em nota, 
que encaminha-
ria a autorização 
para a Empre-
sa de Turismo 
do Município do 
Rio de Janeiro 
(Riotur) e para 
a liga indepen-
dente das Esco-
las de Samba do 
Rio de Janeiro 
(liesa). 

os trabalhos 
começaram em 
novembro do ano 
passado. a refor-
ma, no valor de 
R$ 8,1 milhões, 
está sendo custe-
ada pelo Minis-
tério do Turismo.

Corpo de Bombeiros 
libera Sambódromo 
para desfiles no Rio

anos de idade, que vão estar 
na missão. vão cumprir uma 
missão que se aproxima de 
uma guerra, e depois, caso 
venha qualquer problema, 
podem ser julgados por lei 
de paz. Temos que dar ga-
rantia jurídica, retaguarda 
jurídica para esses militares 
das Forças armadas que es-
tão nessa missão. É irrespon-
sabilidade nós continuarmos 
fazendo essa operação sem 

dar a devida garantia para 
esses integrantes das Forças 
armadas”, acrescentou Bol-
sonaro.

Na quarta-feira (19), o 
senador licenciado Cid go-
mes, do Ceará, foi atingido 
por dois disparos de arma 
de fogo ao tentar furar um 
bloqueio feito por policiais 
grevistas no 3º Batalhão 
da Polícia Militar de So-
bral, cidade a 275 quilôme-

tros de Fortaleza. depois 
de realizar uma cirurgia 
de emergência na cidade, 
o senador foi transferido 
para a capital e está fora de 
perigo.

Segundo o decreto de 
glo, caberá ao ministro 
da defesa, general Fernan-
do Azevedo e Silva, definir 
o comando responsável 
pela operação e alocação 
dos militares no estado.
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Corpo de miliciano passa por 
nova perícia no iMl do Rio 

7Polícia

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

Departamento de Polícia Ténica cumpre determinação da Justiça da Bahia. Adriano da 
Nóbrega, apontado como  chefe de um grupo de matadores, foi morto durante cerco policial 

INvesTIgAção

o instituto Médico 
legal do Rio (iMl) 
realizou uma nova 

perícia no corpo de adriano 
Magalhães da Nóbrega. Re-
presentantes do Ministério 
Público do Rio (MPRJ) che-
garam ao local por volta das 
14h30 e o exame começou 
cerca de duas horas depois. 
Parentes do ex-capitão do 
Batalhão de operações Poli-
ciais Especiais (Bope) acom-
panharam o procedimento. 

“Estamos cumprindo uma 
decisão do juízo da Bahia 
ratificada pela justiça do Rio 
de Janeiro”, disse a diretora 
do departamento de Polí-
cia Técnico Científica da 
Polícia Civil do Rio, Nádia 
abrahão, acrescentando que 
a nova perícia foi acompa-
nhada por peritos do Minis-
tério Público do Rio e da 
Bahia, assistentes técnicos e 

representantes jurídicos e da 
perícia ligados à família.

“durante o exame de ne-
crópsia podem ser neces-
sários exames complemen-
tares”, afirmou Nádia. Um 
assistente técnico nomeado 
pela família disse que irá 
emitir um parecer a partir do 
laudo emitido pelo iMl do 
Rio.

o assistente técnico 
contratado pela família de 
adriano é Francisco Miguel 
Moraes Silva, que foi diretor 
do iMl do Paraná por seis 
anos. Ele contestou partes 
da primeira perícia, feita na 
Bahia após a morte. “o tiro 
não tem marcas de ser a cur-
ta distância. É típica de tiro 
encostado”, afirmou ele.

mORTO Em 
OPERAçãO NA 

BAhIA
acusado de envolvimen-

to com a milícia e de chefia 
um grupo de matadores no 

REPRodução

o miliciano Ro-
ger amaral gon-
çalves foi preso, na 
última quarta-feira, 
por agentes da de-
legacia de Repres-
são às ações Crimi-
nosas organizadas 
(draco). Ele foi 
baleado ao entrar 
em confronto com 
os agentes, quando 
estava em um pon-
to de observação do 
grupo paramilitar 
em uma colina às 
margens da antiga 
Estrada Rio–São 
Paulo (BR-465), em 
Campo grande, na 
Zona oeste do Rio.

de acordo com 
delegado gabriel 
Ferrando, titular da 
draco, Roger foi 
levado ao Hospital 
Municipal Pedro 

Miliciano do bando de ecko leva 
tiro em confronto com draco

 REPRodução/Tv gloBo 

Justiça do Rio determina preventiva de sargento ‘tarado’ 
a Justiça do Rio de 

Janeiro decretou a pri-
são preventiva do 3º sar-
gento da Marinha José 
Carlos vidal Ferreira, de 
34 anos, preso na última 
quarta-feira após ejacu-
lar no braço de uma mu-
lher dentro de um ônibus 
em São gonçalo, na Re-
gião Metropolitana.

Na decisão, o juiz 
Rafael Cavalcanti Cruz 
ressaltou que o militar 
“teria esfregado inten-
cionalmente seu quadril 
no ombro da vítima, en-
costando e esfregando 
seu pênis ereto no ombro 
dela, e teria ejaculado 
dentro da sua calça”, e 

ii, em Santa Cruz, 
onde está em esta-
do grave, custodia-
do. Ele estava com 
dois revólveres, ba-
laclavas, roupas ca-
mufladas, além de 
radiotransmissores 
(foto).

“a ação desmo-
bilizou um im-
portante ponto de 
observação e mo-
nitoramento da 
milícia”, Ferran-

Suspeitos da morte de policial 
federal são presos na Z. oeste

dois milicianos suspei-
tos da morte do agente Ro-
naldo Heerem, no dia 13 
deste mês, foram presos por 
agentes da Polícia Fede-
ral na manhã de ontem. os 
criminosops, conhecidos 
como di vaca e dejavan, 
foram presos em Sepetiba, 
na Zona oeste do Rio. os 
policiais apreendera com 
eles duas pistolas.

No último sábado, a Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu leandro 
Pereira da Silva, conhecido 
como ‘léo do Rodo’. in-
vestigadores afirmam que 
ele integra a maior milícia 
do RJ e também é suspeito 
de envolvimento na morte 
do policial.

os agentes interceptaram 

o carro onde léo estava em 
São João de Meriti, e o pren-
deram por porte ilegal de ar-
mas e associação criminosa. 
as investigações apontam 
léo como integrante da qua-
drilha de Wellington da Sil-
va Braga, o Ecko, acusado 
de controlar a maior milícia 
do RJ. o suspeito tinha duas 
pistolas, carregadores e uma 

granada no carro. Em uma 
rede social, o ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
se manifestou sobre a prisão 
de léo do Rodo.

“Confiamos que a PF 
identificará os responsá-
veis e os levará à Justiça. 
inestimável apoio da PRF 
no caso”, destacou Sérgio 
Moro.

REPRodução

Rio, o ex-capitão da PM do 
Rio foi morto na madru-
gada de 9 de fevereiro 
em Esplanada, na Bahia. 
Ele estava foragido ha-
via um ano e foi baleado 
por policiais do Batalhão 
de operações Especiais 
(Bope) baiano durante 
um cerco.

 Léo do Rodo é apontado como um dos envolvi-
dos na morte do policial federal 

apontou que o indiciado 
teria “incapacidade de 
reger-se de acordo com 
as regras de civilidade e 
sociabilidade”. 

José Carlos foi preso 
em flagrante por poli-
ciais militares e encami-
nhado para a delegacia 
de atendimento à Mu-

lher (dEaM) de São 
gonçalo, onde o caso foi 
registrado. Ele ficou em 
silêncio durante o de-
poimento e foi encami-
nhado em seguida para 
o Presídio da Marinha, 
onde aguardou pela au-
diência de custódia rea-
lizada nesta tarde.

do destaca. Roger 
faz parte do grupo 
chefiado por da-
nilo dias lima, o 
Tandera. o bando 
de Tandera é um 
braço da milicia de 
Wellington da Sil-
va Braga, o Ecko, 
que domina gran-
de parte da Zona 
oeste da capital e 
tem grandes rami-
ficações na Baixa-
da Fluminense.

 matador de marielle e anderson segue em presídio federal 
o grupo de atuação Especial 

de Combate ao Crime organiza-
do (gaeco) do Ministério Público 
do Rio de Janeiro pediu à Justiça 
que um dos acusados de matar 
Marielle Franco e anderson go-
mes, Ronnie lessa, segue preso 
em uma unidade federal. o PM 
reformado estará apto a voltar 

para alguma cadeia do Rio no dia 
21 de março caso o pedido não 
seja aceito.

No documento feito pela Co-
ordenadoria de Segurança e inte-
ligencia do MP, lessa é apresen-
tado como chefe de organização 
criminosa.

o documento de 24 páginas 

ainda diz que um grupo tentou 
pegar os fuzis apreendidos após 
a prisão dele. o MP também 
lembra as armas que teriam sido 
jogadas no mar da Barra após os 
assassinatos e o fato de Ronnie 
estar saindo de casa no dia que a 
operação para prendê-lo foi defla-
grada.

Viúva de Adriano (de costas) chegou por volta das 14h30 para acompanhar a perícia 

Blindado da PM atropela jovem na Zona Norte do Rio
uma jovem foi 

atropelada por um 
blindado do Coman-
do de operações 
Especiais (CoE) da 
Secretaria de Polí-
cia Militar ontem, 
na avenida Brás 
de Pina, na Penha, 
Zona Norte do Rio.

Rafaela dantas, 
de 18 anos, foi res-
gatada por bombei-
ros do Quartel da 
Penha e levada em 
estado grave para 
o Hospital Estadu-
al getúlio vargas. 

a direção do hospi-
tal informou que a 
jovem permanecia 
em estado grave por 
volta das 19h.

Em nota, Secretaria 
de Polícia Militar in-
formou o veículo blin-
dado do CoE voltava 
de uma operação do 
Batalhão de opera-
ções Especiais (Bope) 
na Favela da Serrinha, 
em Madureira, quando 
atingiu a jovem.

o caso foi regis-
trado pelos PMs na 
22ªdP (Penha). Para-

lelamente, a corpora-
ção comunicou que o 
CoE “instaurou um 
procedimento apura-
tório para averiguar 
as circunstâncias do 
acidente”. a Secre-
taria de Polícia Civil 
confirmou o registro 
na 22ª dP e informou 
que o policial militar 
envolvido no acidente 
foi ouvido na unida-
de policial. Segundo a 
pasta, agentes da dele-
gacia fazem diligên-
cias para apurar os 
fatos.

Agressor foi preso em flagrante e encaminhado 
para a Deam em São Gonçalo 

 REPRodução 
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Movimentação de turistas 
cresce no Rio neste Carnaval

divulgação/govERNo do ESTado 

 A Secretaria de Estado de Turismo vê com otimismo o período da folia no território fluminense

Se as projeções se con-
firmarem, o Carnaval 
2020 será de grande 

movimentação turística nos 
principais pontos de saída e 
chegada do Rio de Janeiro. 
o aeroporto Santos dumont 
deve receber 219,7 mil passa-
geiros entre os dias 21 e 27 de 
fevereiro, um crescimento de 
42% em relação ao Carnaval 
de 2019. a informação é da 
infraero, que administra o ter-
minal responsável pelos voos 
domésticos (foto). No ano 
passado, foram registrados 
154.676 viajantes. o volume 
de operações também deve ser 
superior - são esperados 1.815 
voos se comparado aos 1.413 
aferidos em 2019. a Secreta-
ria de Estado de Turismo vê 
com otimismo o período da 
folia no território fluminense.

- as expectativas para o 
Carnaval são as melhores pos-
síveis. as taxas de ocupação 
hoteleira, consolidadas mes-
mo antes do Carnaval, já ultra-
passam mais de 90% em vá-
rios municípios. isso é muito 
relevante. Tenho certeza que, 
cada vez mais, o Rio de Janei-
ro se firma como um destino 

turístico desejado – comemo-
rou o secretário de Turismo, 
otavio leite.

Já o aeroporto internacio-
nal Tom Jobim espera receber 
cerca de 260 mil viajantes en-
tre os dias 21 e 27 de feverei-
ro. de acordo com o Rioga-
leão, empresa que administra 
o terminal, serão 160.242 pas-
sageiros domésticos e 99.125, 
internacionais.

RODOVIáRIA NOVO 
RIO

Já a Rodoviária Novo Rio 
também deve registrar um 
grande volume de passagei-
ros. ao todo, serão cerca de 
520 mil pessoas – na sexta 
(21/02) é o dia de maior mo-
vimento, com 67.900 (39.400 
embarcando e 28.500 chegan-
do ao Rio).

do dia 20/2 a 02/03, além 
da frota de quase 18 mil ôni-
bus para atender à demanda, o 
terminal rodoviário fluminen-
se contará com uma operação 
especial que prevê reforço da 
segurança patrimonial, au-
mento do efetivo de atendi-
mento ao cliente, limpeza e 
manutenção, além de agentes 
e fiscais de pista para organi-
zação da entrada e saída de 
ônibus.

SExTA-fEiRA, 21 dE fEvEREiRO dE 2020

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

 

Nova iguaçu lança Programa Saúde Presente para dar 
ainda mais qualidade no atendimento à população

a Prefeitura de Nova 
iguaçu lançou, nesta ter-
ça-feira (18), mais um 
programa de saúde para a 
população do município. 
o Saúde Presente utili-
za uma carreta adaptada 
com salas de exames para 
ultrassonografias, mamo-
grafia digital, raios-x di-
gital, ecocardiograma e 
densitometria óssea. di-
versas regiões do municí-
pio serão atendidas, possi-
bilitando que os pacientes 
já regulados pela Central 
de Regulação, façam os 
procedimentos mais perto 
de casa. o primeiro local a 
receber a carreta foi o Km 
32, na Praça do Km 32. o 

Saúde Presente ficará na 
localidade até quinta-feira 
(20), de 8h às 17h, e de-
pois segue, após o carna-
val, para outro bairro da-
quela região.

a aposentada Maria da 
glória da Silva Braga, de 
61 anos, moradora da la-
goinha, aguardava o agen-
damento do ecodoppler 
venoso dos membros infe-
riores desde novembro do 
ano passado e saiu satis-
feita pelo atendimento e 
com o resultado nas mãos.

“Estou realmente im-
pressionada com a qua-
lidade do atendimento e 
toda essa estrutura. Quan-
do me ligaram quase não 

acreditei que conseguiria 
fazer este exame, que cus-
ta muito em serviços par-
ticulares. Cheguei aqui no 
horário marcado e já rece-
bi o resultado para levar 
ao meu médico para ten-
tar descobrir o que vem 
causando essas dores nas 
minhas pernas”, elogiou a 
aposentada.

o objetivo do Saúde 
Presente é agilizar os aten-
dimentos para diminuir o 
tempo de espera dos pa-
cientes na fila. Para isso, 
uma equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Nova iguaçu está entran-
do em contato com os pa-
cientes já cadastrados na 

Central Municipal de Re-
gulação para fazer o agen-
damento dos exames.

“o Saúde Presente é um 
grande avanço para saúde 
pública iguaçuana, pois 
vai agilizar o diagnósti-
co, levando o exame para 
mais próximo da popu-
lação. isso é prevenção à 
saúde das pessoas. Mui-
to ainda precisa ser feito, 
mas, mesmo com os pro-
blemas financeiros, Nova 
iguaçu está melhorando a 
saúde pública, não só no 
acolhimento, como tam-
bém na infraestrutura de 
suas unidades”, afirma o 
prefeito Rogerio lisboa, 
destacando as obras que 
estão sendo realizadas no 
Hospital da Posse, além 
da Maternidade Mariana 
Bulhões e postos de saúde.

a carreta, que chega 

pela primeira vez na Bai-
xada Fluminense, tem ca-
pacidade de realizar cerca 
de 200 exames por dia e 
conta com uma equipe de 
21 profissionais. De acor-
do com o secretário mu-
nicipal de Saúde, Manoel 
Barreto, os exames são de 
baixa a média complexi-
dade e os resultados de 
alguns, como ultrasso-
nografia, ecocardiogra-
ma e ecodoppler serão 
entregues na hora. os 
demais serão entregues 
em até 15 dias na uni-
dade de saúde onde foi 
feito o agendamento.

“É uma iniciativa 
pioneira em Nova igua-
çu que vai diminuir o 
tempo de espera das 
pessoas na fila da re-
gulação, já que, simul-
taneamente à carreta, 

os agendamentos pela 
regulação em outras 
clínicas continuarão 
sendo realizados. o 
Saúde Presente é mais 
uma ferramenta da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde para melhorar e 
dar mais qualidade as-
sistencial à população”, 
garante o secretário.

a dona de casa, Elai-
ne Conceição da Silva, 
de 45 anos, também 
conseguiu realizar o 
exame de mamografia 
pelo Saúde Presente.

“um alívio poder re-
alizar este exame, mas 
confesso que não espe-
rava que fosse ser desta 
forma. Muito bom para 
população este tipo de 
serviço, na porta de 
casa e com qualidade”, 
comentou ela.

 

Secretaria de Saúde faz ação de 
Carnaval em alas pediátricas 

Se um pequeno folião 
não pode ir curtir o Carna-
val, o Carnaval vai até ele. 
Esse é o objetivo do proje-
to Hospitalegria, lançado 
pela Secretaria de Saúde, 
que visitou esta semana 
os hospitais estaduais com 
pediatria para levar a ale-
gria da festa popular aos 
pacientes internados nas 
unidades. além dos cor-

tejos animarem o dia da 
criançada, elas ainda ga-
nham uma camisa temática 
de carnaval.

a ação passou pelos 
Hospitais Estaduais da 
Criança, em vila valquei-
re;  alberto Torres, em São 
gonçalo;  adão Pereira 
Nunes, em Caxias; e aze-
vedo lima, em Niterói. No 
total, 175 crianças ganha-

ram as camisas persona-
lizadas. Funcionários das 
unidades, além dos gru-
pos de palhaços voluntá-
rios Trupe da Cascudinha 
e Bloco da Seringa Solta 
fizeram a festa com os pa-
cientes das alas pediátri-
cas.

Projetos como o Hospi-
talegria fazem a diferen-
ça na rotina de pacientes 

e equipes de profissionais 
e, segundo o secretário de 
Estado de Saúde, Edmar 
Santos, o objetivo é que 
eles sejam cada vez mais 
frequentes no calendário 
de atividades nas unidades 
estaduais.

- a humanização tem 
sido uma prioridade na 
nossa gestão e, desde o ano 
passado, temos feito ações 
semelhantes. Nós enten-
demos que saúde vai além 
dos cuidados físicos. Trata-
-se do bem-estar geral, in-
clusive emocional, mesmo 
que num ambiente hospita-

lar. Estamos voltando um 
olhar mais acolhedor para 
cada um dos pacientes - de-
clarou.

Para ubiraci Miranda, 
pai da pequena Sophia, 
de cinco anos, internada 
no Hospital Estadual da 
Criança, a ação deu outro 
ânimo pra o dia na unidade.

- Muito bacana a visita. 
Hoje ela amanheceu bem 
calada, tristinha, mas já 
mudou, está sorrindo. Ela 
ficou feliz, mas eu fiquei 
muito mais. É importante 
até mesmo para a recupera-
ção dela - disse.

Já no Hospital Estadu-
al alberto Torres, Estella 
vasconcelos, também de 
cinco anos, e sua mãe lu-
cilayne foram pegas de sur-
presa pelo bloco de carna-
val de palhaços e adoraram 
conhecer esse tipo de ação.

- Fiquei encantada com 
a apresentação! E ela ainda 
ganhou essa camiseta que é 
uma graça! É uma alegria 
que contagia e faz a gente 
esquecer que está no hos-
pital - contou lucilayne. 
Por ascom da Secretaria 
de Saúde

SETE mILhõES DE 
PESSOAS NO

 CARNAVAL 2020
São esperadas cerca de 7 

milhões de pessoas, sendo 
1,9 milhão só de turistas 
para o Carnaval deste 
ano. Só no último fim de 
semana antes do início 

oficial da festa, já foram 
936.050 mil pessoas em 
95 desfiles de blocos e 
megablocos pela cidade. 
o número representa o 

dobro de foliões no mes-
mo período do ano passa-
do, quando 500 mil pes-
soas foram às ruas para 
brincar o Carnaval.
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Prefeitura de Resende divulga 
programação de carnaval

divulgação/govERNo do ESTado 

Folia acontece nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 29 de fevereiro em 
diversos pontos da cidade e para todas as idades

o Carnaval está pró-
ximo e a Prefeitura 
de Resende prepa-

rou uma programação espe-
cial, que prevê atrações em 
diversos locais do municí-
pio e também para todos. a 
folia oficial irá ocorrer nos 
dias 21, 22, 23, 24, 25 e 29 
de fevereiro. a festa terá 
atividades e shows para to-
das as idades, com a larga-
da na próxima sexta-feira, 
dia 21 com o Bloco das Sa-
fadas, das 19h às 22h, com 
concentração em frente ao 

Parque das Águas, na ave-
nida Marcílio dias, bairro 
Jardim Jalisco. Simultane-
amente, acontece o Bloco 
da Solidariedade, no pátio 
da igreja Nossa Senhora da 
Paz, no bairro Cidade ale-
gria, das 18h às 22h.

Na Praça dr. oliveira 
Botelho, conhecida tam-
bém como a Praça da Ma-
triz, no Centro, acontecerão 
matinês nos dias 22 a 25 
de fevereiro, para entreter 
toda a população, sempre 
das 15h às 20h. No dia 25, 
será a vez do Bloquinho 
do lavapés cair na folia. a 

concentração será às 15h, 
em frente à Creche do la-
vapés e sairá uma hora de-
pois em direção à Praça da 
Matriz, onde a festa seguirá 
até às 20h. o Bloquinho do 
lavapés contará também 
com um concurso de fanta-
sia infantil.

o Carnaval 2020 tam-
bém será voltado para o pú-
blico infantil no Parque das 
Águas, com matinês pro-
gramadas entre os dias 22 
a 25 de fevereiro, também 
das 15h às 20h. o evento 
infantil conta com brinque-
dos infláveis, bailinho, pin-
tura facial e cama elástica.

SExTA-fEiRA, 21 dE fEvEREiRO dE 2020

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

um dos blocos mais tra-
dicionais de Resende tam-
bém vai divertir o público 
neste Carnaval. o Bloco 
das Piranhas será no dia 
24 de fevereiro, das 14h às 
21h. a concentração será na 
Rua do Rosário, em frente 
ao Colégio Estadual oli-
veira Botelho, e caminhará 
pela Rua Rafaela Bruno em 
direção a avenida Rita Ma-
ria Ferreira da Rocha. No 
bloco, também está previs-
to o show do Baile da Mari, 
a partir das 17h30, no Par-
que das Águas.

No dia 29, será a vez do 
Bloco ‘Que Horas passa o 

vicentina?” animar os foli-
ões na Praça da Bandeira, 
conhecida também como 
Praça do Trenzinho, de 14h 
às 19h.

CARNAVAL NOS
 DISTRITOS

o Carnaval também 
acontecerá nos distritos do 
município, com diversas 
atrações. Em Engenheiro 
Passos, a folia acontece em 
quatro dias na Praça São 
Benedito, no Centro do dis-
trito. No dia 22, o show será 
com a banda Quartetum 
Brasil; no dia 23 terá uma 
matinê para crianças às 15h 

e mais tarde às 22h30 será 
a JQ axé Band; no dia 24 
está previsto para as 22h30 
o show com o grupo Nosso 
lema. Para encerrar a pro-
gramação em Engenheiro 
Passos, o grupo Com Pra-
zer se apresenta no dia 25, 
também às 22h30.

No distrito de Fumaça, 
acontecerá nos dias 22 a 25 
um Bailinho de Carnaval 
na Praça da vila de Fuma-
ça, das 19h às 22h. E em 
visconde de Mauá, aconte-
cerá uma Matinê, no lote 
10, no dia 23 de fevereiro, 
das 13h às 18h.

Bloco das Safadas – 
21/02

19h às 22h: Concen-
tração em frente ao 
Parque das águas, Av. 
marcílio Dias, Jardim 
Jalisco

Bloco da Solidarieda-
de – 21/02

18h às 22h: Pátio da 
Igreja Nossa Senhora 

da Paz, Cidade Alegria

matinê Praça da ma-
triz – 22 a 25/02

15h às 20h: Praça Dr. 
Oliveira Botelho, Praça 
da matriz, Centro

Bloquinho do Lava-
pés – 25/02

15h: Concentração 
em frente à Creche do 

Lavapés em direção à 
Praça da matriz

Carnaval Engenhei-
ro Passos, Praça São 
Benedito, Centro – 22 a 
25/02

22/02, às 22h30: Ban-
da Quartetum Brasil

23/02, às 15h matinê; 
às 22h30, JQ Axé Band

24/02, às 22h30: Nos-
so Lema

25/02, às 22h30: Com 
Prazer

Bailinho de Carnaval 
– Vila de Fumaça – 22 
a 25/02

19h às 22h: Praça da 
Vila de Fumaça

matinê Parque das 

águas – 22 a 25/02

15h às 20h: Parque 
das águas, Av. marcílio 
Dias, Jardim Jalisco

Visconde de mauá – 
matinê – 23/02

13h às 18h: Lote 10

Bloco das Piranhas – 
24/02

14h às 21h: Concen-
tração Rua do Rosário 
e seguirá pela Av. Rita 
maria Ferreira da Ro-
cha

17h30: Baile da mari

Bloco ‘Que horas 
passa o Vicentina?’ – 
29/02

14h às 19h: Praça da 
Bandeira

 

Restaurante Popular terá 
almoço de carnaval

o carnaval está chegan-
do e, para ajudar os clien-
tes a entrar no ritmo dessa 
tradicional festa brasileira, 
o Restaurante Popular de 
volta Redonda vai oferecer 
um almoço diferente, com 
decoração temática e car-
dápio especial. a ação será 
nesta sexta-feira, dia 21, e 
está sendo organizada pela 
Secretaria Municipal de 
ação Comunitária (Smac), 
que é a responsável pela 
gestão do restaurante.

o prefeito Samuca Sil-
va lembrou da importância 
social que o Restaurante 

confira a programação completa

Popular representa e a de 
fazer com que os clientes 
se sintam acolhidos. “É 
um espaço de socialização, 
de fortalecimento dos vín-
culos comunitários e, com 
certeza, serão momentos 
de reviver muitas lembran-
ças. Enquanto as pessoas 
almoçam, escutam as mar-
chinhas e trocam experiên-
cias. Servimos diariamente 
mais de duas mil refeições. 
o Restaurante Popular é um 
espaço que estava fechado 
e, com recursos próprios, 
conseguimos reabrir e já 
servimos mais de 300 mil 

refeições em um ano”, co-
mentou.

de acordo com a direto-
ra do departamento de vi-
gilância Socioassistencial 
da Smac, aline Rodrigues, 
durante o almoço terá som 
tocando marchinhas e or-
namentação de carnaval, 
com o objetivo de tornar o 
dia mais animado e atrativo 
para os clientes.

o cardápio do dia con-
tará com mix de folhas, 
vinagrete, ovos, feijoada, 
farofa mista, arroz branco, 
laranja e suco de limão. 
aline explica que a relação 

hoje  o  local  contará  com cardápio  e  decoração espec ia l

 divulgação

da feijoada com samba foi 
a motivação para escolha 
do cardápio. “Historiadores 
dizem que no período Colo-
nial as famílias das senzalas 
faziam pratos mais substan-
ciais para se alimentarem e 
depois as panelas viravam 
instrumentos de percussão 
e embalavam as noites de 
samba”, contou.

o restaurante funciona 
em dias úteis, respeitando 
o calendário da prefeitura. 
o preço do café da manhã 
é R$ 1,50, sendo que 60 
unidades são distribuídas 
gratuitamente para pessoas 
em situação de rua cadas-
tradas no Centro PoP. o 
almoço custa R$ 3,50, mas 
são disponibilizados 350 

pratos para famílias inse-
ridas no Bolsa Família e 
idosos ou pessoas com de-
ficiência beneficiários do 
BPC (Benefício de Presta-
ção Continuada) a R$ 2,00 
e ainda 50 unidades grátis 
para crianças até seis anos 
pertencentes às famílias em 
situação de rua cadastradas 
no centro PoP.



É um excelente dia para 

se relacionar e promover 

atividades interessantes 

com a pessoa amada. 

Se estiver sozinho, o céu 

colabora com eventos e experiências 

que ativam os contatos sociais. Você 

se sente ótimo para promover novas 

atividades e criar novas oportunidades 

em sua vida.

É um excelente dia para 

realizar atividades que 

edifiquem o seu valor, 

principalmente com 

amigos ou projetos nos 

quais esteja envolvido. Aproveite 

para fazer planos no final da noite e 

para focar no lazer e no namoro.

Áries

Pode ser que você 

prefira ficar mais 

quietinho em casa 

ou preservar os seus 

sentimentos com uma 

pessoa especial. Mas vale lembrar 

que você está numa fase de reflexão 

sobre o seu valor, a concretização de 

atividades profissionais ou os planos 

futuros.

Touro

Pode ser que você 

prefira ficar mais 

quietinho em casa 

ou preservar os seus 

sentimentos com uma 

pessoa especial. Mas vale lembrar que 

você está numa fase de reflexão sobre o 

seu valor, a concretização de atividades 

profissionais ou os planos futuros.

Gêmeos

É um excelente dia 

para sair da rotina e 

ficar com os amigos. 

O céu favorece as 

viagens e a realização 

de projetos com pessoas próximas. 

É importante cuidar do campo 

emocional e dos sentimentos que vêm 

sendo curados.

Câncer

Leão

O final do dia pede para 

sair da rotina e realizar 

atividades que lhe tragam 

bem-estar e satisfação. 

Você se sente motivado 

a organizar tarefas de 

sua rotina e a promover relações com 

harmonia e equilíbrio. Os interesses 

também são projetados em direção a 

uma vida saudável.

Virgem

É um dia ótimo 

para sair da rotina 

e promover o 

entretenimento. O 

momento está ótimo 

para sair com a pessoa amada e 

desenvolver atividades com os filhos. 

Tenha atenção com os exageros e com 

possíveis negligências que podem 

prejudicar as suas escolhas.

Libra

É um excelente dia para 

promover atividades 

em família e para 

organizar assuntos que 

se relacionam com o 

trabalho ou a rotina. Você está aberto 

a vivenciar experiências novas, viajar 

e expor suas ideias com mais ousadia.

Escorpião

É um excelente dia para 

sair da rotina, viajar 

e ter contatos com 

pessoas próximas. O céu 

colabora com o namoro 

e o entretenimento. 

As mudanças pelas quais você vem 

passando no campo material passam 

por crescimento e progresso.

Sagitário

É um bom dia para 

promover assuntos 

financeiros e para 

avaliar as suas decisões 

profissionais. Analise 

o seu valor entre pessoas queridas, 

principalmente para planejar 

investimentos destinados ao imóvel e 

à família.

Capricórnio

É um dia ótimo para 

ficar entre pessoas 

queridas e para 

promover experiências 

que agregam 

autoestima e bem-

estar. Você está aberto a vivenciar 

situações novas, e essa postura vem do 

autoconhecimento e da autopercepção.

Aquário

Você está mais 

introspectivo e sentindo 

a necessidade de reservar 

as suas intenções 

financeiras. Mas o céu 

lhe dá clareza para interagir com novos 

planos e ideias. Escute a sua intuição, 

porque você está inspirado o suficiente 

para tomar decisões.

Peixes
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Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Termo Aditivo de Contrato de Locação de veículos 

Termo Aditivo nº: 002/2020.
processo nº: 007/2020 - CMNI.
Fundamentação Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Contratada: VILLAR GuIMARÃES COMÉRCIO DE PNEuS 

LTDA..
prazo de Locação: 12 (doze) meses.
início e Término: de 15/02/2020 à 14/02/2021.
Valor Global do Termo: R$ 743.904,00 (setecentos e quarenta 
e três mil, novecentos e quatro reais).
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 

– Pessoa Jurídica.
Assinatura do Termo: 15/02/2020.

Nova Iguaçu, 15 de fevereiro de 2020.
FELIPE RANGEL GARCIA

Presidente

ATOS OFICIAIS

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

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da 
Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde, e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão 
nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13346/2019
Objeto: Registro de preço objetivando futuras e eventuais aquisições 
de materiais e insumos odontológicos, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, de acordo 
com o Termo de Referência. Data de abertura: 10/03/2020 às 10:00 horas. 
Retirada do Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e Contratos 
da SEMUS, sito à Rua Antero Pinto Pereira, n°1244, 2° andar – Jardim 
Meriti – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-490 das 10:00 às 17:00 horas, 

mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4 e Pen drive ou CD para 
gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. Mauricio 
da Silva Campos – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 20 de Fevereiro de 2020.

Mauricio da Silva Campos

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da 
Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde, e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão 
nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 - SEMUS

Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13346/2019
Objeto: Aquisição de material descartável pela Secretaria Municipal de 
Saúde de São João de Meriti, de acordo com o Termo de Referência. 
Data de abertura: 10/03/2020 às 14:00 horas. Retirada do Edital: Na sala da 
Superintendência de Licitações e Contratos da SEMUS, sito à Rua Antero 
Pinto Pereira, n°1244, 2° andar – Jardim Meriti – São João de Meriti/RJ, 
CEP 25555-490 das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) 
resmas de papel A4 e Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo 
com CNPJ da empresa interessada. Mauricio da Silva Campos – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 20 de Fevereiro de 2020.

Mauricio da Silva Campos

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

ATOS OFICIAIS ATOS OFICIAIS ATOS OFICIAIS

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº  03 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso de 
suas atribuições Regimentais, e considerando que o 1º Suplente 
do Partido PSL TELMO COSTA DA SILVA (TELMINHO), está 
ocupando cargo no Poder Executivo:
CONVOCA o Sr. NIVALDO GOMES DO NASCIMENTO (RENATO 
DO VENEZA), Segundo Suplente do PARTIDO: PSL, no pleito de 
02 de outubro de 2016, para tomar posse no prazo de 15 (quinze) 
dias, para assumir o cargo.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2020.

NELCI CESARIO PRAÇA
NELCI PRAÇA

    PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº  04 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso de 
suas atribuições Regimentais, e considerando que o 1º Suplente 
do Partido MDB CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BARROS 
(CARLOS CANECO), está ocupando cargo no Poder Executivo:
CONVOCA o Sr. ANDRÉ VIEIRA (ANDRÉ DA PRESTAÇÃO), 
Segundo Suplente do PARTIDO: MDB, no pleito de 02 de outubro 
de 2016, para tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias, para 
assumir o cargo.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2020.

NELCI CESARIO PRAÇA
NELCI PRAÇA

    PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº  05 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e considerando que o Exmo. 
Vereador ANTONIO RUBEM MEDEIROS JUNIOR, está ocupando 
cargo no Poder Executivo:
CONVOCA o Sr. JOSE VALTER DIAS, Primeiro Suplente do 
PARTIDO: PDT, no pleito de 02 de outubro de 2016, para tomar 
posse no prazo de 15 (quinze) dias, para assumir o cargo.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2020.

NELCI CESARIO PRAÇA
NELCI PRAÇA

    PRESIDENTE

COMiSSÃO ESpECiAL pROCESSAnTE nº 004/2019

nOTiFiCAÇÃO ExTRAJuDiCiAL

Considerando as tentativas frustradas de notificação dos denuncia-
dos e tendo notícia que os mesmos se encontravam no Município; 

O Presidente da Comissão Especial Processante nº 004/2019, 
notifica os senhores Carlo Busatto Júnior e Abeilard Goulart 
de Souza Filho, que em reunião realizada em 19 de fevereiro 
de 2020, às 18 horas, a Comissão deliberou pelo encerramen-
to da fase de instrução da Comissão Especial Processante 
nº 004/2019, abrindo prazo de vista dos autos do processo aos 
denunciados, consoante ao previsto no inciso V do Art. 5º do 
Decreto-Lei 201/1967.  

Notifico ainda da marcação de reunião ordinária da Comissão 
Especial Processante nº 004/2019 no dia 02 (dois) de março 
de 2020 às 10 (dez) horas. 

Itaguaí, 20 de fevereiro de 2020

Willian Cezar de Castro Padela - Presidente da CEP nº 
004/2019

A CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, por seus representantes legais, Resolve e nós pro-
mulgamos a seguinte:
RESOLuÇÃO nº 001/2020
DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NA CÂMARA MuNICIPAL 

DE ITAGuAÍ DuRANTE O CARNAVAL, E DÁ OuTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica estabelecido o expediente na Câmara Municipal de 
Itaguaí, conforme discriminado abaixo: 
- Dia 24/02/2020 (segunda-feira) – expediente normal;
- Dia 25/02/2020 (terça-feira) – feriado;
- Dia 26/02/2020 (quarta-feira) – expediente após 12h;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 20 de fevereiro de 2020. (aa) 
Rubem Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de Mello – 
Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres – 2º Vice-Pre-
sidente; Vinícius Alves de Moura Brito – 3º Vice-Presidente; 
Alexandro Valença de Paula – 1º Secretário; haroldo Rodri-
gues Jesus Neto – 2º Secretário

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020
O Município de Porto Real - RJ, torna público que fica prorrogado até o dia 
17 de abril de 2020 o prazo previsto para recebimento da documentação 
referente ao CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BAN-
CÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA 
ATIVA, ÁGUA E ESGOTO E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE 
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, COM CÓDIGO DE 
BARRAS EM PADRÃO FERRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊN-
CIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DE VALO-

RES ARRECADADOS, conforme as condições estabelecidas no edital e seus 
anexos que é parte integrante do Processo Administrativo n° 7890/2019. O 
Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrô-
nico 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.

Porto Real, 20 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 023/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações 
Compras e Contratos torna público que realizará às 10 horas, do dia 23 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 023/2020 na modalidade Pregão na forma presencial, tipo 
menor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL para atender 
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ToRTa de BaTaTa de 
FRigideiRa

6 batatas cortadas 
em rodelas/ 1 ce-
bola cortada em ro-
delas/ 100 ml azeite 
de oliva/ Pimenta do 
reino/ 100 ml óleo/ 6 
ovos/ sal

ingredientes

Modo de preparo

Numa frigideira, colo-
que o azeite e o óleo.
leve ao fogo forte e 
deixe aquecer até fi-
car bem quente.
Acrescente as rodelas 
de cebola e cozinhe 
até ficarem levemen-
te douradas.
com uma escumadei-
ra retire as cebolas e 
deixe escorrer o óleo 
em papel absorvente.
Adicione as rodelas 
de batatas à mistu-
ra quente de azeite 
e óleo e mexa deli-
cadamente com 1 
colher de pau para 
que todas as rodelas 
fiquem cobertas com 
a gordura.
frite, mexendo de vez 
em quando, até as ro-
delas ficarem doura-
das mas sem tostar.
retire do fogo e deixe 
escorrer sobre papel 
absorvente.
Tire a frigideira do 
fogo e escorra toda a 
gordura, mantendo 3 
colheres (sopa).
reserve.
coloque a cebola e 
a batata numa tigela, 
misture bem e tempe-
re com sal e pimenta 
a gosto.
Numa outra tigela, 
coloque os ovos, junte 
1 colher (chá) de sal 
e bata com um ba-
tedor de ovos ou na 
batedeira elétrica até 
espumar.
Acrescente a mistura 
de batata e cebola 
aos ovos batidos e 
mexa delicadamente 
com a colher de pau.
coloque a gordura 
reservada na frigidei-
ra e aqueça em fogo 
médio até ficar bem 
quente.
Adicione a mistura de 
batata, cebola e ovos 
preparados e, com 
uma espátula, espa-
lhe uniformemente na 
frigideira.
cozinhe por 2 a 3 mi-
nutos, sacudindo da 
frigideira de vez em 
quando para o ovo 
não grudar.
Quando a parte infe-
rior da mistura estiver 
firme, coloque um 
prato sobre a frigidei-
ra e, em seguida, vire 
a torta sobre ele cui-
dadosamente.
coloque a torta de 
volta na frigideira com 
o lado não cozido vi-
rado para baixo.
leve a frigideira nova-
mente ao fogo médio 
e continue o cozimen-
to por cerca de 3 mi-
nutos ou até dourar.
Passe a torta para um 
prato antes de servir e 
leve imediatamente à 
mesa.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO conforme especifica-
ções contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 6371/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do 
município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retira-
da do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessa-
dos deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 
branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
148.400,00 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais).

Porto Real, 02 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
Processo Nº 6365/2019
Pregão Presencial Nº 132/2019
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: J Farma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda EPP
Objeto: Ata de Registro de Preços de aquisição de medicamentos
Data de assinatura: 27 de janeiro de 2020
Validade: 12 (doze) meses

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020
Processo Nº 6365/2019
Pregão Presencial Nº 132/2019
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Estévia Distribuidora de Medicamentos Eireli 
Objeto: Ata de Registro de Preços de aquisição de medicamentos
Data de assinatura: 27 de janeiro de 2020
Validade: 12 (doze) meses

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020
Processo Nº 6365/2019
Pregão Presencial Nº 132/2019
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: DDG 2003 Comércio de Material Hospitalar Ltda
Objeto: Ata de Registro de Preços de aquisição de medicamentos
Data de assinatura: 27 de janeiro de 2020
Validade: 12 (doze) meses

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020
Processo Nº 6365/2019
Pregão Presencial Nº 132/2019
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Fast Rio e Distribuição Eireli
Objeto: Ata de Registro de Preços de aquisição de medicamentos
Data de assinatura: 27 de janeiro de 2020
Validade: 12 (doze) meses

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020
Processo Nº 6365/2019
Pregão Presencial Nº 132/2019

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Nova Linea Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli
Objeto: Ata de Registro de Preços de aquisição de medicamentos
Data de assinatura: 27 de janeiro de 2020
Validade: 12 (doze) meses

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020
Processo Nº 6365/2019
Pregão Presencial Nº 132/2019
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Kasa Med Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitala-
res Ltda
Objeto: Ata de Registro de Preços de aquisição de medicamentos
Data de assinatura: 27 de janeiro de 2020
Validade: 12 (doze) meses

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Kasa Med Distribuição de Medicamentos e Materiais 
Hospitalares Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de medicamentos 
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-301-0019-2.028-
3.3.90.30.00-1.001.0000-093/2020 Ficha 108
06 - NOTA DE EMPENHO: 093/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 21.313,80 (vinte e um mil, trezentos e treze reais 
e oitenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4715/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Fast Rio Comércio e Distribuição Eireli 
03 - OBJETO: Aquisição de medicamentos 
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-301-0019-2.028-
3.3.90.30.00-1.214.0000-094/2020 Ficha 109
06 - NOTA DE EMPENHO: 094/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 332.582,00 (trezentos e trinta e dois mil, qui-
nhentos e oitenta e dois reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4715/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Estévia Distribuidora de Medicamentos Eireli
03 - OBJETO: Aquisição de medicamentos 
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-301-0019-2.028-
3.3.90.30.00-1001.0000-095/2020 Ficha 108

06 - NOTA DE EMPENHO: 095/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 17.748,00  (dezessete mil, setecentos e quarenta 
e oito reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4715/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Nova Linea Comércio de Produtos Farmacêuticos 
Eireli 
03 - OBJETO: Aquisição de medicamentos 
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-301-0019-2.028-
3.3.90.30.00-1001.0000-096/2020 Ficha 108
06 - NOTA DE EMPENHO: 096/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 28.476,50 (vinte e oito mil, quatrocentos e seten-
ta e seis reais e cinquenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4715/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: COMAL CONSTRUTORA LTDA
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços para adequação viária da Avenida Renato Monteiro, próximo a 
Volkswagem, em Porto Real
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-451-0010-1.058-
4.4.90.51.00-1.530.4000-232/2020 Ficha 098
06 - NOTA DE EMPENHO: 232/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 646.251,01 (seiscentos e quarenta e seis mil, 
duzentos e cinquenta e um reais e um centavo)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7823/2019
09 - PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias a partir da ciência da ordem de 
serviço.
10 - DATA DA ASSINATURA: 14 de fevereiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Complexo Paisagístico Paraíso das Palmeiras Ltda 
03 - OBJETO: Execução de Projeto Executivo de Paisagismo da Praça do 
bairro Novo Horizonte no Município de Porto Real 
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 07-17.01.00-18.452-0010-2.044-
3.3.90.39.00-1.001.0000-003/2020 Ficha 012
06 - NOTA DE EMPENHO: 003/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4629/2019
09 - PRAZO: 60 (sessenta) dias a partir da ciência da ordem de serviço.
10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2020

Reinaldo José Raimundo 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

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 

20 DE FEVEREIRO DE 2020. PuBLICADO EM 21/02/2020 – 
CÓD-PMBR 036.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0836/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 0771 e 0772/SEMAD/2020 
DE 17/02/2020, republicada em 20/02/2020.

PORTARIA Nº0837/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Excluir: TATIANA DE LIMA SANTOS, da PORTARIA Nº 5351/
SEMAD/2019, DE 29/11/2019, publicada no Jornal hora h em 
30/11/2019.

PORTARIA Nº0838/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALESSANDRA 
LAuRINDO FRANÇA PAES LEME, do cargo em comissão de 
Assessor Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0839/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DANIEL MIGuEL MAR-
TINS, para exercer o cargo em comissão de Assessor Estratégico 
de Gestão Educacional, símbolo AEG na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº0840/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FAGNER FERNANDES 
hONORIO, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, sím-
bolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº0841/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SAMuEL SANTANA 
DO CARMO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº0842/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, YuRI RODRIGuES DA 
CRuZ, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº0843/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar de 15 de dezembro de 2019, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, YuRI 
RODRIGuES DA CRuZ, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0844/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo 
relacionados, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
ERIC JOSE FERNANDES DA SILVA
LuIZ EDuARDO NASCIMENTO DE BASTOS
MARCIO JOSE DE JESuS SOuZA
ThIAGO DE CARVALhO FEITOSA
LuIZ FELIPE RANGEL DE ARAuJO

PORTARIA Nº0845/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ VIEIRA SAN-
ChES, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0846/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCIA CRISTINA 
BENTO FELIPE DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº0847/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, AGRINALDO ROSA 
DOS SANTOS, do cargo em comissão de Assessor Estratégico de 
Gestão Educacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº0848/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE VIEIRA SAN-
ChES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Estratégico 
de Gestão Educacional, símbolo AEG, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº0849/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ERICA DA SILVA BARBO-
ZA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº0850/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WANESSA DO VALLER, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbo-
lo CC-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0851/SEMAD/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALESSANDRO ROChA 
PAuRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTA-
ÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000086/2019.
CONTRATO N°: 009/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: REESOLVE CONSTRuÇÃO, REPAROS E RE-
FORMAS LTDA.
OBJETO: EXECuÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CAMPO DO 
CARECA, SITuADO NA RuA PARÁBOLA, S/N°, BAIRRO PAR-
QuE SÃO JOSÉ, NO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 191.330,40 (cento e noventa e um mil, trezentos e trinta 
reais e quarenta centavos).
PRAZO: 90 (noventa) dias corridos, e começará a fluir a partir do 5° 
(quinto) dia útil seguinte ao da emissão da OS, a ser emitida pela 
Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e 
Convênios.
PROGRAMAS TRABALhO: 1.15.451.039.1004.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENhO: 136/2020
FuNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATuRA: 18/02/2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTA-

ÇÃO
 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

CASA CIVIL - CC

Despacho do Secretário (Processo nº 47/0022/2020).  hOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
N° 007/2020, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRuÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) BOM PASTOR, SITuADO NA RuA 
MARINALVA SOuZA DA SILVA, S/Nº, BAIRRO BOM PASTOR 
NO MuNÍCIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu obje-
to a empresa: RICOS SERVIÇOS E CONSTRuÇÕES LTDA-ME, 
no valor de R$ 664.508,07 (Seiscentos e sessenta e quatro mil, 
quinhentos e oito reais, e sete centavos), conforme Ata de julga-
mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação 
da Comissão Permanente de Licitação as fls. 612 a 615 e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 344 e 
351, e da Controladoria Geral do Município as fls. 628 a 630. Em 18 
de Fevereiro de 2020.

MERhI DAYChOuM
Secretário Especial de Projetos Especiais
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jOTA cARvAlHO

jota.carvalho@yahoo.com

laranjão e Mecão cumprem tabela 
e empatam pelo grupo da Morte

Tudo IguAl NA bAIxAdA

Agora é encarar o Grupo Z e brigar para não cair de vez

Com muitas mu-
danças, america 
empatou com o 

Nova iguaçu por 2 a 2. 
a partida, que aconteceu 
na quarta (19), no Está-
dio Jânio Moraes, em 
Nova iguaçu, serviu de 
preparação para a dispu-
ta do grupo Z. as duas 
equipes voltarão a se en-
frentar na fase final da 
seletiva do estadual.

No primeiro tempo, 
mesmo sob forte calor, 
os time buscaram pro-
por o jogo. o america 
atacava pelo lado direito 
com Thiguinho e conta-
va com a boa participa-
ção no meio de Franck. 
a partida seguia equili-
brada até que uma bola 
dividida na área deu ao 
Nova iguaçu a vantagem 

no placar 1 a 0, com Fá-
bio Henrique, aos 18 mi-
nutos. o Mecão não se 
abateu, continuou com 
ritmo intenso e pressio-
nando o adversário. Em 
uma dessas jogadas, Fla-
mel puxou contra-ataque 
em velocidade, tocou 
para guilherme que em-
patou aos 30.

No segundo tempo, o 
jogo ficou truncado. O 
calor de 40° dificultou 
o avanço dos dois. Em 
uma das poucas oportu-
nidades do time, araru-
ama dividiu com o meia 
Wellington, ganhou a 
jogada, invadiu a área e 
na hora do chute Jamer-
son pôs a mão na bola 
e o juiz marcou pênalti. 
Rafinha cobrou com per-
feição no canto do golei-
ro Bruno decretando a 
virada, aos 28 minutos. 
depois do lance, o Nova 

iguaçu partiu para o ata-
que, mas sem objetivi-
dade. até que aos 45 da 
segunda etapa, após um 
chute de rara felicidade, 
o time laranja empatou 
através de luã lúcio.

agora, o Mecão en-
frentará o americano, 
dia 4 de março, às 15 ho-
ras, no giulite Coutinho 
pelo grupo Z. antes, dia 
29 deste fevereiro, mes-
mo horário, americano e 
Nova iguaçu se enfren-
tarão, no Ferreirão, em 
Cardoso Moreira. 

Grupo Z - Nesta fase 
do campeonato, os dois 
melhores permanecerão 
na Seletiva do estadual e 
o último será rebaixado 
à B1 (Segunda divisão). 
além do america, ame-
ricano e Nova iguaçu 
disputarão as duas vagas 
finais do Campeonato 
Carioca.

O rubro Rafinha comemora seu gol marcado de pênalti aos 45 minutos da etapa final 

diEgo aNdRadE/aMERiCa FC 

Local: Estádio Jânio Moraes 
(laranjão/Nova iguaçu/RJ)

Data/hora: Quarta-feira, 
19/02/2020 - 15h

árbitro: Rafael Martins de Sá
Assistentes: Fabiana Nóbrega 

Pitta e Thayse Marques Fonseca
Cartão amarelo: Paulo Hen-

rique, Wellington e Jamerson 

(Nov); Wallinson (aME)
Gols: Fábio Henrique, 18/1°T; 

guilherme Silveira, 30/1°T; Rafi-
nha, 28/2°T; luã lúcio, 45/2°T

Nova Iguaçu: Bruno; leonar-
do, Raphael Neuhaus, Jamerson, 
Paulo vitor; Wellington, Paulo 
Henrique (gabriel galhardo), 
Kayque (Bruno Santos), Pedro 

China (Fabinho ayres); luã lúcio 
e Fábio Henrique. Técnico: Her-
mes Júnior.

 America: Caio; Thiaguinho, 
lucão, Wallinson, Rafinha (Chris-
tianno); araruama, Thiago Cor-
rêa, Francklin, Flamel (Nivaldo); 
guilherme Silveira e Breno (Mar-
quinho). Técnico: Álvaro gaia.

FICHA TÉCNICA
NOVA IGUAÇU 2 x 2 AMERICA


