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ESPORTE HORA
voltaço pega Boavista de 
olho na final da Taça GB 
com o Fla no Maracanã

12
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desova de corpos na Baixada
Três cadáveres são abandonados em municípios da região com marcas de tiros na cabeça. 

7

Caso de espionagem será investigado pelo Ministério Público e parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) decidem convocar secretário do governador Wilson Witzel para prestar esclarecimentos a respeito do grampo.

puxa-saco de ex-
-prefeito era brigão 

e participava 
de ‘meinhas’

ao lado do patrão
2

AlíviO nO bOlSO 

3

Nova concessão da Via 
Dutra vai reduzir os 
valores dos pedágios. 
Trajeto entre Rio e 
São Paulo pode ficar 
abaixo de R$ 50.

Termo de cooperação 
vai injetar R$ 9 milhões 

na Saúde de Belford Roxo 

Secretários Edmar Santos (estadual) e 
Christian Vieira (municipal) exibem o ter-
mo de cooperação assinado.

RAfAEL BARRRETo/PMBR

exCoMungado
Falso padre acusado 

de aplicar golpe de mais 
de meio milhão em fiéis 

no RJ é preso em PE

presidente Reginaldo 
gomes convida para 
grito de Carnaval da 

inocentes 

RepRodução/Redes soCiais
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o alegre show ‘‘Samba em Cy’’
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Fevereiro de 
ano bissexto 
merece fe-

char com rodada 
dupla de atrações. 
Então, no dia 29, o 
Teatro Rival Refit 
vai ter duas atra-
ções. Às 19h30, o 
Quarteto em Cy, 

Caxias: Teatro Raul Cortez 
recebe mostra de teatro 

viagem musical

Mais um
 espaço

de Cultura
Saudações Cul-

turais nesta sexta-
-feira (14), ao casal 
anna diamante e 
Rafael diamante, 
de Belford Roxo, 
pelo lançamento fu-
turo de um espaço 
para realização de 
eventos culturais, 
administrado pela 
dupla. Esta Resenha 
Cultural agradece 
ao Rafa-anna pelo 
convite para apre-
sentações no local, 
ainda em fase de 
montagem. “vai ro-
lar muita coisa boa 
nos dias da sema-
na. Será mais uma 
opção para agentes 
de cultura e pesso-
as que frequentam 
as programações do 
gênero”, informa o 
casal, sem dar maio-
res detalhes.

Puxa-saco brigava pelo ex-prefeito

alguém se lembra daquele lambe-bolas de um 
ex-prefeito da Baixada Fluminense, que chamava 
pra porrada quem falasse mal do chefe? Pois bem, 
ontem, Passarinho azul do Bico Preto, o agente 
mais antigo deste espaço e pessoa de confiança do 
SoMBRa, descobriu, por acaso, algo sinistro sobre 
o rapaz.
****************************************

Encubado e chegado a uma ‘meinha’

“o sujeito era tão ‘puxa’, que, se bobeasse, saia 
na radiografia do pulmão que o chefe fizesse nos 
exames anuais de saúde”, diz Passarinho. “Tem 
mais: nego na prefeitura jura ao pé do altar que o 
cara era gay encubado e rezava direitinho na car-
tilha da ‘meinha’ ao lado do patrão”, continua o 
agente. 
*****************************************

Dedurava colegas; morreu seco e pobre

“além de puxa-saco e frequentador das sessões 
de ‘meinhas’ para agradar o homem, o bajulador-
-mor era dedo-duro. vivia jogando verde para co-
lher maduro e depois alcaguetar ao bajulado chefe 
do Executivo. Pelo jeito ele deve estar bem, não é?, 
perguntarão os leitores.

Bem mal. Nas ‘meinhas’ ele pegou aquele vírus 
que seca pessoas antes de matar e foi embora pro 
apartamento de cima”, finaliza Passarinho Azul do 
Bico Preto.

Aquele Abraço!!
a carioca Clara Miranda, 13 anos, 

é uma das personagens mirins que faz 
muito sucesso nas redes sociais (Canal 
Clara Miranda no Youtube) e instagram 
(@anaclarinhaofc226). “Ela me enche de 
orgulho, diz a mãe, Rafaela Miranda dos 
Santos, à Resenha Cultural. “Meu sonho 
é ser feliz; ser do jeito que sou, sempre”, 
revela a youtuber e modelo infantil. Para-
béns e aquele abraço, Clarinha!!!

No próximo domingo 
(16), a partir das 13h, vai 
acontecer o grito de Carna-
val da inocentes de Belford 
Roxo, temperado com uma 
suculenta feijoada. o local? 
Choperia Nº 1 – av. Florí-
pes da Rocha, 231, Centro, 
Belford Roxo (em frente à 
Prefeitura). 

Na lista de atrações es-
tão o show com cantores, a 
premiada bateria de mestre 
Washington Paz, as mais 

lindas musas da Baixada 
Fluminense, a belíssima 
rainha de bateria amanda 
andrade, passistas, mula-
tas, baianas, todas as alas 
da Comunidade, casais de 
mestre-sala e porta-bandei-
ra, douglas valle e Jaçanã 
Ribeiro; Thiago daniel e 
Winnie delmar. “vamos fa-
zer o chão tremer de tanta 
animação, no nosso grito de 
carnaval versão 2020. Nes-
ta festa pré-carnavalesca, 

os foliões serão a atração 
principal, sambando e brin-
cando ao som dos sambas 
da inocentes e de outros tra-
dicionais da folia carioca.  
vai ter muita brincadeira, 
gente bonita, cerveja gela-
da, em um ambiente de fácil 
acesso com total segurança 
e conforto. venham todos 
extravasar de alegria, neste 
momento de confraterniza-
ção e descontração”, disse 
o presidente da inocentes, 

Reginaldo gomes. 
o enredo da inocentes 

de Belford Roxo é uma ho-
menagem à jogadora da se-
leção brasileira de futebol, 
Marta da Silva. a agremia-
ção desfilará no Sábado de 
Carnaval, na avenida Mar-
quês de Sapucaí. Contando 
a trajetória dessa mulher 
brasileira, que é guerreira, 
talentosa, empoderada e 
determinada. Essa mulher 
é exemplificada, através da 

maior jogadora de futebol 
do mundo, a brasileira Mar-
ta da Silva. a agremiação 
mostra uma síntese de sua 
trajetória vitoriosa e inspi-
radora para as mulheres do 
planeta. Nascida em dois 
Riachos, no sertão de ala-
goas, no dia 19 de feverei-
ro, lutou contra a pobreza, 
o preconceito, as adversida-
des climáticas e tornou-se a 
maior goleadora em copas 
do mundo.

domingo tem ‘grito de Carnaval da inocentes’

que ainda comemora 
55 anos de uma linda 
trajetória na música 
brasileira, apresenta 
o alegre show “Sam-
ba em Cy”, nome da 
música feita por dois 
grandes composito-
res – Ruy Quaresma 
e Nei lopes – em 
homenagem ao gru-
po. originalmente 

formado pelas irmãs 
Cyva, Cybele, Cyna-
ra e Cylene, o Quar-
teto em Cy chega a 
2020 com formação 
diferente: as canto-
ras Sônia e Corina 
se uniram a Cyva e 
Cynara. o espetácu-
lo, que reúne sambas 
de todas as épocas, 
promete reviver mo-

mentos e histórias 
que vão levar o pú-
blico a embarcar 
numa emocionante 
viagem musical.  o 
Teatro Rival Refit 
fica na Rua Álvaro 
alvim, 33/37 - Cen-
tro/Cinelândia - Rio 
de Janeiro. infor-
mações: (21) 2240-
9796. 

Quarteto em Cy promete cantar sambas de todas as épocas no Teatro Rival Refit

MaRCElo CaSTEllo BRaNCo / divulgação



geralgeRALSExTA-fEiRA, 14 dE fEvEREiRO dE 2020

Belford Roxo assina termo de 
cooperação no valor de R$ 90 mi
Recursos serão investidos na área de Saúde. Documento especifica 
a reestruturação das unidades da rede muncipal, como reformas

parceria importante
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 RaFaEl BaRRETo/PMBR

antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

o s e c r e t á r i o 
de Saúde 
de Belford 

Roxo, Christian 
vieira, se reuniu 
ontem com o se-
cretário de Estado 
de Saúde, Edmar 
Santos. durante o 
encontro, foi assi-
nado um termo de 
cooperação para 
reestruturação das 
unidades munici-
pais de Saúde. o 
Estado liberou R$ 
9 milhões para se-
rem utilizados em 
reformas.

Christian vieira 
destacou que, ao 
assumir o governo 
em 2017, o pre-
feito Wagner dos 
Santos Carneiro, 
o Waguinho, en-
controu a Saúde 
em estado precá-
rio, pois o Hos-

pital Municipal, 
Hospital infantil, 
unidade Mista do 
lote Xv (agora 
transformada em 
uPa) e a uPa do 
Bom Pastor es-
tavam fechadas. 
outras unidades 
também funciona-
vam precariamen-
te. “Essa parceria 
com o governo do 
Estado é importan-
te, pois avançamos 
muito na área da 
Saúde e em outros 
setores. São recur-
sos financeiros que 
irão ajudar muito ao 
município. Nosso 
objetivo é oferecer 
um atendimento de 
qualidade à popula-
ção, descentralizan-
do a Saúde para que 
a pessoa não precise 
se deslocar muito em 
busca de médicos ou 
outro tipo de aten-
dimento”, finalizou 
Christian vieira.

 CoNsTRução 
De uBs e usF
o secretário des-

tacou que, além de 
colocar os dois hos-
pitais e as duas uPas 
para funcionar, a 
Prefeitura também 
construiu unidades 
Básicas de Saúde 
(uBS) e unidades 
de Saúde da Famí-
lia (uSF) em alguns 
bairros. “destaco 
também que inau-
guramos o Comple-
xo Regulador, local 
onde a pessoa pode 
marcar diversos 
tipos de exames 
sem aquela difi-
culdade de dormir 
na fila com sol ou 
com chuva. in-
vestimos também 
e capacitação de 
nosso profissio-
nais para que eles 
adquiram cada 
vez mais conheci-
mentos”, concluiu 
Christian vieira.

Nova concessão: pedágio da 
Dutra vai ficar 20% mais barato 

o ministro da infra-
estrutura, Tarcísio go-
mes de Freitas, disse 
ontem que o modelo 
para a nova concessão 
da via dutra, que liga 
São Paulo ao Rio de 
Janeiro, vai permitir 
uma redução de pelo 
menos 20% da tarifa 
de pedágio. atualmen-
te, o valor total para ir 
de uma capital a outra 
está em cerca de R$ 60 
e deve ficar, segundo a 
estimativa, abaixo de 
R$ 50. “vai pagar me-
nos tarifa do que paga 
hoje, tendo muito mais 
investimentos”, res-
saltou o ministro ao 
fazer uma apresenta-
ção do projeto na Fe-
deração das indústrias 
do Estado de São Pau-
lo (Fiesp).

de acordo com o mi-
nistro, a disputa pela 
administração da via 
será feita a partir de 
uma combinação entre 
a oferta de menor ta-

rifa e o pagamento de 
outorga pela conces-
são. a ideia é que as 
empresas não reduzam 
demais o preço do pe-
dágio e depois fiquem 
sem caixa para a ad-
ministração da estra-
da. “No leilão, vamos 
estabelecer um patamar 
de desconto. Na com-
petição, a tarifa vai bai-
xar ainda mais (do que 
20%). E a partir do mo-
mento em que atingimos 
um teto, mudamos para 
outorga, porque é uma 
maneira de preservar 
o caixa e garantir que, 
de fato, o investimento 
vai ser feito”, explicou. 
Freitas acredita que o 
leilão possa ser realiza-
do ainda este ano.

INVesTImeNTos
Estão previstos R$ 32 

bilhões de investimen-
tos para manutenção e 
melhorias na rodovia. 
a concessão deve en-
globar ainda a rodovia 

Rio-Santos. Segundo 
Freitas, a intenção é via-
bilizar obras na rodovia 
que, se fosse  concedida 
sozinha, não teria sus-
tentabilidade econô-
mica. “a maneira que 
encontramos de fazer 
investimentos na Rio-
-Santos foi através da 
Dutra”, justificou o mi-
nistro.

o projeto para nova 
concessão da rodovia 
após o fim do contrato 
atual, sob administra-
ção da CCR, prevê a 
duplicação de 215 qui-
lômetros e 315 quilô-
metros de novas faixas. 
Com isso, a Rio-Santos 
deverá passar a ser pista 
dupla do Rio de Janeiro 
até angra dos Reis.

devem ser construí-
dos ainda 40 quilôme-
tros de vias marginais. 
além disso, haverá um 
forte projeto de moni-
toramento por câme-
ras e de iluminação 
por lâmpadas de led. Trajeto entre Rio e são Paulo pode ficar abaixo de R$ 50

 © MaRCElo CaMaRgo/agêNCia BRaSil

secretários edmar santos e Christian Vieira exibem o termo de cooperação assinado

Comissão da Alerj decide oficiar o 
MP sobre suspeita de espionagem 

os parlamenta-
res da assenbleia 
legislativa do Rio 
(alerj) decidiram 
encaminhar ofício, 
hoje, ao Ministé-

rio Publico esta-
dual, para pedir 
investigação sobre 
o suposto caso de 
espionagem no Pa-
lácio Tiradentes. 

a decisão é resul-
tado de uma reu-
nião da Comissão 
de Tributação, re-
alizada na tarde de 
ontem. 

Na última quar-
ta-feira, o pre-
sidente da Casa, 
andré Ceciliano 
(PT), declarou, 
em plenário, que 
o secretário de 
desenvolv imento 
Econômico, lu-
cas Tristão, dis-
se ter grampeado 
os deputados e ter 

elaborado dossiê 
contra eles. Ele 
deverá ser convo-
cado a prestar es-
clarecimentos na 
Casa.

a Comissão de 
Segurança também 
se movimenta nes-
te sentido. Presi-
dente do grupo, o 
deputado delega-

do Carlos augus-
to (PSd) informou 
que marcou uma 
reunião do cole-
giado ara a próxi-
ma segunda-feira. 
Nela, os sete mem-
bros votarão so-
bre a convocação 
de Tristão, o que 
deve acontecer por 
unanimidade.
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É o que afirmam especialistas. Gestão de resíduos feita pela Meriti + Verde busca, 
por meio da tecnologia, tratar os resíduos de maneira adequada no meio ambiente

Volume de lixo por pessoa crescerá em 30 anos

dados do Fundo Nacional de desenvolvimento da 
Educação (FNdE), do Ministério da Educação (MEC), 
apontam que em 2019 foram repassados a prefeituras de 
todo o país R$ 307,8 milhões para a construção de creches 
e pré-escolasl, o que representa 33% de queda na compa-
ração com os R$ 457,9 milhões repassados em 2018.

o Ministério da Educação prorrogou por mais 
dois dias o prazo de inscrições para o Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies). Com a prorrogação, 
os interessados em participar do programa de finan-
ciamento do ensino superior em universidades priva-
das terão até as 23h59 de hoje para fazer a inscrição. 

um projeto, que tramita em caráter conclusivo 
na Câmara dos deputados, exige que condomínios 
com mais de 200 moradias contratem técnicos de 
Educação Física para orientar os usuários das aca-
demias internas. autor do projeto, o deputado Ju-
ninho do Pneu (dEM-RJ), disse que o aluno não 
orientado pode ser levado à exaustão, inclusive 
com risco de morte por carga excessiva no sistema 
cardíaco e respiratório. 

nova norma

Ceciliano i
o deputado andré Ceciliano 

(PT), presidente da assembleia 
legislativa do RJ, recebeu re-
presentantes de sindicatos dos 
servidores públicos do estado na 
última quarta-feira, no Palácio 
Tiradentes. No encontro, a dis-
cussão a derrubada dos vetos de 
duas leis que garantem a inclusão 
do direito à reposição salarial da 
categoria. 

Derrubada IV
diretor do Sindicato dos 

Servidores do Poder Ju-
diciário do Rio de Janeiro 
(Sindjustiça), José Carlos 
arruda, participou do en-
contro e afirmou que a der-
rubada dos vetos das duas 
leis, aprovadas pela alerj, é 
fundamental para a vida de 
milhares de servidores. 

a organização ambiental 
greenpeace foi chamada de 
“lixo” pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Foi uma res-
posta às críticas da oNg, 
fundada em 1971 , sobre a 
reformulação do Conselho 
Nacional da amazônia le-
gal. Para os ambientalistas 

da organização, o Conse-
lho da amazônia “não tem 
plano, meta ou orçamento”. 
“Ele (o Conselho) não anu-
lará a política antiambien-
tal do governo e não tem 
por finalidade combater o 
desmatamento ou o crime 
ambiental. os governado-

res, indígenas e a sociedade 
civil não fazem parte da sua 
composição”, disse a enti-
dade internacional.

o greenpeace conti-
nuou, acrescentando: “Bol-
sonaro retirou o Ministro 
do Meio ambiente do 
comando de políticas am-

bientais para a amazônia 
e espera que isto já seja o 
suficiente para enganar a 
opinião pública e os inves-
tidores internacionais. Mas 
os resultados continuarão 
sendo medidos diariamente 
pelos satélites que medem 
o desmatamento”, disse.

Mais uma do Bolsonaro de ‘papo de boteco’ 

divulgação iNTERNET

Direto ao ponto

Prefeitura de Aperibé
 dificulta acesso a edital 

depois de sucessivas 
alegações de emergência 
para firmar contratos sem 
licitação com a empresa 
vieira Stones Empreen-
dimentos – encarregada 
da coleta de lixo –, a Pre-
feitura de aperibé, uma 
pequenina cidade do in-
terior do estado do Rio 
de Janeiro, marcou para o 
dia 9 de março a Concor-
rência Pública 001, que 
deveria ter ocorrido no 
ano passado. Entretanto, 

o edital que deveria estar 
disponível para interessa-
do em fazer o controle so-
cial garantido pela lei da 
Transparência, só pode 
ser baixado no site oficial 
do município, por quem 
estiver cadastrado como 
fornecedor. a exigência, 
além de ferir lei federal, 
contraria orientação do 
Tribunal de Contas do 
Estado, que já enquadrou 
vários prefeitos por esta 
prática.

Correções ii
Ceciliano disse que vai se 

reunir com representantes 
da Casa Civil do governo 
para discutir a questão dos 
reajustes e a possibilidade, 
ao menos, de correções pela 
inflação. Ele sinalizou tam-
bém que pretende colocar o 
tema em pauta até a segunda 
quinzena de março.

Fundamental iii
José Carlos arruda, di-

retor do Sindicato dos Ser-
vidores do Poder Judiciário 
do Rio de Janeiro (Sind-
justiça), participou do en-
contro e afirmou que a der-
rubada dos vetos das duas 
leis, aprovadas pela alerj, é 
fundamental para a vida de 
milhares de servidores.

Cada morador 
de São João de 
Meriti produz, 

em média, 0,8 quilo 
de lixo por dia. Todo 
mês, a Meriti + ver-
de recolhe 10.320 to-
neladas somente das 
casas. Se esta quan-
tidade já parece alar-
mante, ainda mais 
diante das mudanças 
climáticas, o volume 
esperado deve aumen-
tar bastante nos próxi-
mos 30 anos.

atualmente, o mun-
do gera cerca de 2 bi-
lhões de toneladas de 
resíduos sólidos ur-
banos por ano, sendo 
que pelo menos 33% 
não passam por trata-
mentos que sejam am-
bientalmente seguros. 
a média de lixo ge-
rado por pessoa é de 
0,74 quilo por dia, se-
gundo dados do Ban-
co Mundial.

até 2050, o cresci-
mento da população 
mundial e o desen-
volvimento econômi-
co – quanto mais rica 
é a cidade, mais lixo 
ela produz – podem 
fazer com que o volu-
me de resíduo gerado 
no planeta cresça para 
até 3,4 bilhões de to-
neladas por ano. Em 
países em desenvolvi-
mento, como é o caso 
do Brasil, a estimati-
va é que a geração di-
ária de lixo por pessoa 

 Garis recolhem lixo de rua em são João de meriti: cada morador produz, em média, 0,8 quilo de lixo por dia 

divulgação 

aumente em 40% ou 
mais.

GesTões 
aDeQuaDas 

ou seja, até 2050, 
um morador de São 
João de Meriti pode 
passar a produzir 1,12 
quilo ou mais de lixo 
por dia. Com essa ten-
dência, é de extrema 
importância pensar 

cada vez mais em ges-
tões adequadas para 
resíduos urbanos, mi-
nimizando riscos e da-
nos ao meio ambiente 
e à saude da popula-
ção.

a Meriti + verde, 
concessionária que 
cuida de todas as eta-
pas do lixo do municí-
pio, já vem trabalhan-
do com a destinação 

segura e sustentável 
do lixo. após a cole-
ta, os resíduos são le-
vados para uma Esta-
ção de Transferência 
de Resíduos (ETR) 
e, em seguida, trans-
portados para uma 
moderna Central de 
Tratamentos de Resí-
duos (CTR). a CTR 
tem tripla impermea-
bilização de solo, com 

base reforçada, o que 
evita que o chorume 
da decomposição dos 
resíduos contamine o 
ambiente.

Gás TóxICo 
ao contrário do que 

acontecia nos antigos 
lixões, nenhum resí-
duo é deixado a céu 
aberto. o gás metano, 
resultante da decom-

posição do lixo e al-
tamente tóxico, não é 
liberado para o ar; a 
partir de um processo, 
ele é transformado em 
gás carbônico, 25 ve-
zes menos poluente.

a Meriti + verde re-
força o compromisso 
com a qualidade de 
vida da população e 
com um futuro cada 
vez mais sustentável.
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boa fase

Cano se mostra satisfeito com 
desempenho inicial na Colina

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

Com quatro gols em seis jogos, atacante é o artilheiro da equipe 

autor do gol que 
classificou o 
vasco para a se-

gunda fase da Copa do 
Brasil e artilheiro do time 
na temporada, com qua-
tro gols em seis jogos o 
argentino germán Cano 
falou após o empate em 
1 a 1 com o altos-Pi, 
no Estádio albertão. o 
camisa 14 afirmou estar 
satisfeito com o próprio 
desempenho neste início 
de temporada e ressaltou 
que a equipe está evo-
luindo, mas ainda preci-
sa melhorar.

“Muito contente e fe-
liz. o objetivo é seguir 
melhorando a equipe, 
o conjunto. Temos que 
melhorar ainda. Esta-
mos entendendo a ideia 
do treinador. Às vezes 

se joga bem, e às vezes 
se joga mal, é do jogo. 
o campo estava difícil. 
Estamos muito felizes 
por passar de fase”, dis-
se o artilheiro, antes de 
completar lembrando que 
jogos eliminatórios são 
muito perigosos.

“No primeiro tempo 
criamos chances de gol 
que não tivemos cabeça 
fria para convertê-las. Es-
ses jogos são de vida ou 
morte, temos que ter um 
aproveitamento melhor. 

o elenco vascaíno se 
reapresenta no CT do al-
mirante nesta sexta-feira 
(14), quando inicia a pre-
paração para o confronto 
com o oriente Petrolero, 
na próxima quarta (19), 
pela volta da primeira 
fase da Copa Sul-ame-
ricana. No duelo de ida, 
em São Januário, o vasco 
venceu por 1 a 0.

 RaFaEl RiBEiRo/vaSCo

depois de perder 
léo Pereira para a 
Supercopa do Bra-
sil, contra o athle-
tico-PR, o Flamen-
go pode ter mais 
um problema para 
o setor defensivo. 
Segundo o repórter 
Cahê Mota, o clu-
be descobriu uma 
suspensão que gus-
tavo Henrique terá 
de cumprir por con-
ta de uma expulsão 
ainda na época em 
que defendia o San-
tos.

o zagueiro foi ex-
pulso contra o avaí, 
no ano passado, 
pegou dois jogos 

de suspensão, mas 
acabou cumprin-
do apenas um. a 
CBF confirmou que 
a pena terá de ser 
cumprida já na par-
tida deste domingo 
(16), entre Flamen-
go e athletico.

a diretoria do 
clube entrou com 
um pedido para a 
conversão de pena 
em medida social 
no STJd, mas ainda 
não obteve respos-
ta. o camisa 2 está 
indo para Brasília 
junto com a delega-
ção, mas ainda não 
tem presença con-
firmada para o due-

lo do Mané garrin-
cha.

Caso a punição 
seja mantida, a du-
pla de zaga do Fla-
mengo para a final 
será formada por 
Matheus Thuler e 
Rodrigo Caio. o 
camisa 3 está recu-
perado de um corte 
que sofreu durante 
o treino e já foi con-
firmado por Jorge 
Jesus. vale lembrar 
que léo Pereira 
sentiu dores mus-
culares no clássico 
contra o Fluminen-
se, e não foi nem 
relacionado para o 
confronto. Flamengo vai recorrer no sTJD por l iberação do zagueiro

 Paula REiS / CRF

argentino vibra com o gol que garantiu a classificação do Vasco na Copa do Brasil

Gustavo Henrique está suspenso
para jogo decisivo da supercopa 

ontem (13), o Bo-
tafogo apresentou seu 
novo técnico para a 
temporada. Paulo autu-
ori falou pela primeira 
vez como novo treina-
dor do glorioso, onde 
foi campeão do Brasi-
leiro em 1995.

autuori chegou para 
o lugar deixado por al-
berto valentim, demiti-
do após a derrota por 3 a 
0 para o Fluminense na 
última rodada da Taça 
guanabara, falou que 
tudo o que é no Brasil, 
deve ao Botafogo.

“abri mão daquilo 
que defini para a mi-
nha carreira no Brasil 
porque é o Botafogo e 

tenho que dar uma reci-
procidade para o clube 
que tudo me propor-
cionou. Tudo o que eu 
sou no Brasil é devido 
à instituição, ao Bota-
fogo. Contribuir para 
que possamos passar 
por algumas mudanças 
e transformações e dar 
meu contributo junto 
com o Espinosa”, afir-
mou.

o treinador terá tem-
po para trabalhar e co-
nhecer o novo elenco. 
isto porque o Bota-
fogo só volta a entrar 
em campo no dia 1 de 
março, contra o Boavis-
ta, na abertura da Taça 
Rio. Sobre os jogadores 

que tem no plantel, um 
foi o centro das aten-
ções: o recém-chegado 
meia japonês Keisuke 
Honda.

“Foi uma contrata-
ção muito bem feita. É 
um profissional exem-
plar e precisamos de 
referências assim. vai 
agregar muito ao grupo 
em termos técnicos. Foi 
uma tirada de mestre do 
clube. Se eu falar japo-
nês com ele, vou contra 
aquilo de pensar no fu-
tebol como um todo. a 
gente pode falar em ou-
tro idioma, ele fala qua-
tro. Num deles posso 
dar uma beliscadinha”, 
disse o técnico

Na entrevista coletiva, o treinador falou pela primeira vez como novo co-
mandante do Glorioso

viToR Silva / BoTaFogo

Autuori é apresentado e diz 
que ‘deve tudo ao Botafogo’ 
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Moro agradece apoio de Heleno 
após ataques de Glauber Braga

barraco parlamentar

os deputados se 
calaram após 
a esmagado-

ra e elegante resposta 
de Moro aos ataques e 
acusações desferidos 
pelo deputado federal, 
glauber Braga (PSol-
-RJ), ao ministro da 
Justiça e Segurança 
Pública (MJSP) duran-
te audiência da CCJ da 
Câmara dos deputados 
na última quarta-feira 
(12). Moro classificou 
glauber como “des-
qualificado”, após ser 
chamado pelo mesmo 
de “capanga da milí-
cia”.

Nas redes sociais 
o assunto repercutiu 
muito e, inegavelmen-
te, fortaleceu a opi-
nião de Moro: glauber 
é, de fato, um desqua-
lificado, assim como 
seus colegas de parti-
do.

o ministro do ga-
binete de Segurança 
institucional (gSi), 
general augusto He-
leno, saiu em defesa 

 FoToMoNTagEM

Nas redes sociais o assunto repercutiu desfavoravelmente ao psolista

6

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

de Moro, dizendo que 
o fato que acabara de 
assistir era um “la-
mentável diálogo”.

Heleno ainda rei-
terou que o psolista 
é realmente um des-
qualificado. “Ficaram 

“sou do tempo em que usavam senhor, senhora, por favor ou por gentileza”, disse o ex-juiz, após agradecer o colega general (D)

Comissão do senado aprova Forster
à embaixada do Brasil nos EUA

após passar por sabatina 
na Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) do Sena-
do ontem (13), o diplomata 
Nestor Forster foi aprova-
do, por unanimidade, pela 
CRE para assumir a embai-
xada do Brasil nos Estados 
unidos (Eua). indicado 
em outubro do ano passado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, ele ainda precisa pas-
sar pelo crivo do plenário 
da Casa. a votação deve 
acontecer já na semana que 
vem, antes do carnaval.

Forster - que já comanda 
a representação diplomáti-
ca na prática como encarre-
gado de negócios - avaliou 
como “histórica” a visita 
de Bolsonaro ao presiden-
te norte-americano, do-
nald Trump, em março de 
2019. Para ele, o principal 
resultado do encontro en-
tre os dois presidentes foi 

a mudança de posição dos 
Eua com relação ao plei-
to do Brasil de integrar na 
organização para a Coope-
ração e desenvolvimento 
Econômico (oCdE). “Nos 
Eua havia resistência ao 
fato de os Estados unidos 
apoiarem o Brasil. Naque-
le momento, o Presidente 
americano anuncia, então, 
o apoio firme à candidatu-
ra do Brasil, como tem sido 
demonstrado ao longo do 
processo que já se inicia”, 
disse.

ao enfatizar que a di-
plomacia não pode se es-
gotar na conversa entre os 
dois chefes do Executivo 
ele disse que é importante 
fortalecer a relação entre os 
dois países “aproveitando a 
excelente química” entre os 
dois chefes de Estado.

ainda como fruto da vi-
sita de Bolsonaro à Trump, 

o diplomata destacou uma 
designação especial de alia-
do preferencial extra-otan, 
o que segundo ele, abre 
ao Brasil as portas de uma 
cooperação mais profunda 
na área de defesa, na área 
militar. Também falou do 
lançamento de um projeto-
-piloto para um programa 
americano, o global Entry. 
A iniciativa simplifica a 
chegada de viajantes fre-
quentes brasileiros aos ae-
roportos norte-americanos.

Com relação à isenção 
de vistos que o governo 
brasileiro concedeu uni-
lateralmente aos Estados 
unidos, Forster disse que 
somente nesses primeiros 
seis meses de implemen-
tação dessa isenção houve 
um aumento da ordem de 
15% no turismo daquele 
país para o Brasil.

(Fonte: agência Brasil)

 iTaMaRaTY / divulgação

viaduto do gramacho em duque 
de Caxias tem mais um ganho

a Secretaria Muni-
cipal de obras de du-
que de Caxias concluiu 
esta semana mais uma 
etapa da montagem das 
estruturas do viaduto 
do gramacho, que vai 
desafogar o trânsito 
na avenida leonel de 
Moura Brizola e faci-
litar o acesso de veí-
culos à Rodovia Wa-
shington luiz. Foram 
içadas e montadas as 
vigas e pré-lajes dos 
vãos 8 e 9. o viadu-
to sobre a linha férrea 
terá 320,7 m de exten-
são e 10,5 m de largura 

em mão dupla.
No projeto estão a 

revitalização da anti-
ga avenida Presidente 
Kennedy e da aveni-
da Teixeira Mendes 
onde, ao longo da via 
e junto à margem do 
Rio Sarapuí, está sen-
do construído um novo 
parque. No local, a 
Prefeitura vai cons-
truir ciclovia, qua-
dra de vôlei de praia, 
campo de futebol, 
quadra de basquete, 
academia da terceira 
idade e playground, 
além de jardins, áreas 

de convivência e ilu-
minação a lEd para 
o lazer dos moradores 
da região.

“Com a construção 
do viaduto e o fecha-
mento da passagem 
de nível que liga os 
bairros gramacho e 
Sarapuí vamos evitar 
os congestionamentos 
constantes no trânsito 
nos horários da ma-
nhã e no final da tar-
de, além de aumentar 
a fluidez no trânsito”, 
disse o secretário mu-
nicipal de obras João 
Carlos grilo.

Concluída mais uma etapa da construção que terá 320 metros de extensão 

 lEoNaRdo PEREiRa/SMo

evidentes a competên-
cia e educação do qua-
lificado Moro diante do 
destempero do qualifi-
cado (?) parlamentar. a 
casa dos representantes 
do povo não deveria ser 
palco de episódios des-

sa natureza.”, escreveu 
o general.

Moro agradeceu o 
apoio do colega ministe-
rial e afirmou que é “do 
tempo em que chamava-
-se as pessoas de senhor 
e senhora e os erros dos 

outros de equívocos. 
usava-se muito por fa-
vor ou por gentileza nas 
frases”.

“alguns, infelizmen-
te, ainda bem que de 
deputados a absolu-
ta minoria, perderam 

muito da urbanidade”, 
declarou o chefe do 
MJSP. o ex-juiz da 
lava Jato agradeceu: 
“grato pela solidarie-
dade ministro (Hele-
no)”. (Fonte: Jornal 
da Cidade on-line)

Nestor ainda passará por nova votação no plenário da casa



SExTA-fEiRA, 14 dE fEvEREiRO dE 2020

padre que aplicava golpes na 
Baixada roda em Pernambuco 

7Polícia

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

Falso sarcedote foi preso numa ação conjunta das polícias Civil do Rio e da Delegacia de 
Jardim São Paulo. Criminoso se preparava para fazer novas vítimas em Recife e Olinda

lobo em pele De corDeiro

um falso pa-
dre que 
a p l i c a v a 

golpes em Seropé-
dica foi preso na 
última quarta-fei-
ra, em Recife (PE), 
numa ação conjunta 
da 48ª dP (Seropé-
dica) e da 59ª dP 
(duque de Caxias) 
e o apoio da dele-
gacia de Jardim São 
Paulo, onde se pre-
parava para fazer 
novas vítimas.

Contra luiz Ben-
jamin França de 
lima, de 25 anos, 
os policiais cum-
priram um mandado 
de prisão expedido 
pela 1ª vara Cri-
minal de Seropédi-
ca pelos crimes de 
estelionato, furto, 
falsidade ideológi-
ca e falsificação de 
documentos. Ele foi 
preso no bairro do 

Espinheiro, na capi-
tal pernambucana.

 
maIs De 500 

mIl De luCRo 
os agentes infor-

maram que com o 
bandido foram en-
contrados batinas e 
credenciais para um 
retiro, que ele dizia 
a vítimas que era 
organizado pela ar-
quidiocese de olin-
da e Recife durante o 
carnaval. Segundo a 
Polícia Civil, era um 
novo golpe contra fi-
éis da igreja Católica 
das cidades de Per-
nambuco.

a investigação 
aponta ainda que o 
falso padre conseguiu 
faturar mais de R$ 
500 mil com os golpes 
se passando por padre 
e professor universi-
tário da universidade 
Federal Rural do Rio 
de Janeiro (uFRRJ). 
Ele foi encaminhado 
ao sistema prisional, 

REPRodução

 luiz Benjamin foi preso com batinas e credenciais para um retiro, que ele dizia que era organizado 
pela arquidiocese de olinda e Recife durante o carnaval. 

onde ficará à disposi-
ção da Justiça.

Casal FoI 
uma Das 

VíTImas 

Em dezembro do 
ano passado, luiz 
Benjamin já tinha 
sido preso pelo 
mesmo motivo: ele 
aplicou um golpe 

de mais de R$ 100 
mil em um casal em 
Seropédica, pro-
metendo anular o 
casamento da filha 
deles. Ele chegou a 

dizer para a família 
que a jovem estava 
com leucemia para 
conseguir mais di-
nheiro, mas a moça 
nunca teve a doença.

um bombeiro mili-
tar reformado, Edson de 
Souza, foi assassinado a 
tiros, na manhã de ontem, 
na avenida Chrisóstomo 
Pimentel de oliveira, no 
conjunto habitacional da 
Marinha, na Pavuna, Su-
búrbio do Rio.

Moradores da região 
relataram que um car-
ro parou e atirou contra 
o veículo do bombeiro. 
Policiais militares do 41º 
BPM (irajá) foram acio-
nados e a delegacia de 
Homicídios da Capital 
(dHC) instaurou inqué-
rito para apurar o crime. 

Bombeiro é assassinado a tiros 
dentro de carro no Subúrbio do Rio 

 REPRodução/REdES SoCiaiS

Corpos são achados em duas 
cidades da Baixada Fluminense

Em intervalos de pou-
cas horas, três pessoas 
foram brutalmente assas-
sinadas na Baixada Flu-
minense. Em Nova igua-
çu o corpo de um homem 
ainda não identificado 
foi encontrado próximo a 
estação de Comendador 
Soares. Para o polícia, os 
assassinos abandonaram 
o cadáver no local uma 
vez que moradores disse-
ram não ter ouvido tiros 
na região. 

Carro onde o militar estava foi atingido por vários tiros 

Corpo de mulher é achado debaixo 
da cama do namorado, que vai preso

BaHia - uma mu-
lher que estava desa-
parecida desde o últi-
mo sábado na cidade 
de Teixeira de Frei-
tas (Ba) foi encon-
trada morta embaixo 
da cama do namorado 
dela. Ele confessou o 
crime e disse à polícia 
ter agido por ciúmes.

Peritos do departa-
mento de Polícia Té-
nica da Polícia Civil 
da Bahia. No corpo da 
vítima havia sinais de 
espancamento e asfi-
xia,

CaDáVeR No 
alIaNça 

ainda em Nova iguaçu, 
outro homem foi executa-
do no aliança. Moradores 
disseram que ouviram ba-
rulho de disparo de arma 
de fogo. até o fechamen-
to desta edição, a vítima 
não havia identificada. 

 DesoVaDo em 
BelFoRD Roxo 
 E em Belford Roxo, o 

corpo de um homem ain-
da não identificado foi 

suspeito de estuprar criança vai em cama 
um homem acusa-

do de estuprar uma 
criança de sete anos, 
no bairro da Posse, 
em Nova iguaçu, foi 
preso por agentes da 
58ª dP (Posse) na 

última quarta-feira. 
de acordo com a 

Polícia Civil, ele 
foi preso após po-
liciais cumprirem 
mandado de prisão 
expedida pela vara 

Criminal. 
o suspeito foi en-

caminhado para o 
sistema prisional e 
condenado a oito 
anos de prisão em 
regime fechado. 

encontrado na manhã de 
ontem, na Rua Tenente-
-Coronel dilton Barra-
da França, São vicente, 
próximo ao CaiC 1003. 

Moradores na região 
informaram que não ou-
viram tiros na região e 
que o corpo seria de uma 
possível desova.

a polícia foi aciona-
da para isolar a área, 
até o momento não se 
tem informações sobre 
a motivação e autoria do 
crime.

o assassino foi con-
duzido à delegacia Es-
pecial de atendimento 
à Mulher (deam) do 
município, e a Justiça 
decidiu por sua 

prisão preventiva. o 
autor foi levado para o 
presídio.

Já havia uma inves-

tigação em andamento 
na unidade sobre o de-
saparecimento da vítima, 
identificada como Nor-
ma Célia Farias Carvalho 
(foto). de acordo com a 
delegada Kátia Cielber, o 
filho de Norma havia feito 
o registro sobre isso na 
unidade policial.

plantão

 FaCEBooK / REPRodução

os mortos foram encontrados em Nova Iguaçu e Belford Roxo 

REPRodução/REdES SoCiaiS 



O céu favorece acordos e 

negociações relacionadas 

ao imóvel ou a eventos 

em família. Mudanças 

fortes afetam as relações 

de convivência. Busque examinar os 

seus valores e a qualidade dos laços 

com pessoas importantes para o seu 

desenvolvimento.

É um momento viável 

para se comunicar 

reservadamente com 

pessoas que o ajudam 

a solucionar acordos 

comerciais e financeiros. É preciso 

avaliar o quanto está encaixado com 

os seus valores e também com os 

assuntos do coração. Desapegue-se 

do que não está sob o seu controle.

Áries

É um bom dia para 

realizar contatos com 

amigos ou com uma 

pessoa específica que 

o ajuda a realizar os 

seus projetos ou a colocar as ideias 

em movimento. Junto com tudo isso, 

há introspecção para interagir com 

afetos e acordos comerciais.

Touro

É um bom dia para 

conversar com 

colaboradores e para 

expor as suas ideias 

com o objetivo de 

realizar planos viáveis para o seu 

desenvolvimento. O dia é produtivo. 

Mas é preciso analisar como deseja 

interagir com algumas pessoas, 

visando a qualidade dos afetos ou 

custos materiais.

Gêmeos

É um excelente dia para 

focar em atividades 

que lhe proporcionem 

alegria. Você vai se 

sentir motivado a sair e 

expressar aquilo em que acredita para 

as pessoas próximas. A autoestima 

deve ser desenvolvida, se quiser obter 

o que é seu de direito.

Câncer

Leão

É um bom dia 

para interagir com 

pessoas do seu 

convívio e colocar a 

conversa em dia. No 

relacionamento, haverá 

a oportunidade de compartilhar 

ideias. Ficam em destaque os 

assuntos do coração e as experiências 

que precisam ser ressignificadas.

Virgem

É preciso colocar as 

suas ideias em prática 

no trabalho. O céu 

colabora com os 

investimentos e traz 

novas possibilidades materiais. Talvez 

seja necessário se posicionar diante 

de uma situação financeira com uma 

pessoa importante.

Libra

É um excelente dia para 

sair e se divertir. Você 

vai sentir a necessidade 

de se comunicar e lidar 

com projetos que o 

motivam. É preciso avaliar o quanto 

você se sente valorizado no trabalho ou 

na forma como interage com a rotina.

Escorpião

É um bom dia para 

ampliar a sua percepção 

sobre as necessidades da 

família; pode acontecer 

uma conversa reservada 

com uma pessoa. O céu 

recomenda que você dê atenção às 

necessidades de afeto e se cure com a 

ajuda do perdão.

Sagitário

É um excelente dia 

para sair da rotina e 

interagir com projetos 

pessoais e amizades. É 

favorável conversar e 

trocar informações pertinentes ao seu 

desenvolvimento. Avalie a qualidade 

dos afetos com pessoas mais íntimas.

Capricórnio

É um excelente dia 

para promover as 

metas e realizar 

novos movimentos 

profissionais. O 

céu favorece o 

setor financeiro e traz soluções 

administrativas. Mas é preciso avaliar 

as relações de afeto com pessoas do 

seu convívio.

Aquário

Uma conversa é 

importante para ampliar 

o seu campo de visão 

sobre estudos, viagens 

e eventos nos quais você 

esteja inserido. O céu também pede 

uma reflexão sobre como lidar com 

investimentos.

Peixes
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Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atri-
buições, face ao contido nos autos, sobretudo a mani-
festação da Diretoria de Controle Interno acerca do Pre-
gão Presencial n° 003/2020, HOMOLOGA a presente 
licitação, adjudicando seu objeto em favor da empresa: 
J.C. DE OLIVEIRA BRINDES – ME, referente ao regis-
tro de preços para contratação futura e eventual para 
confecção e fornecimento de medalhas “Comendas ao 
Mérito Engenheiro Belfort Roxo”, para atender as de-
mandas da Câmara Municipal de Belford Roxo, no valor 
total estimado de R$ 11.100,00 (Onze mil e cem reais), 
pelo prazo de 12 (doze) meses.

Belford Roxo, 13 de fevereiro de 2020.

nELCi CESÁRiO pRAÇA
Vereador presidente da Câmara

Municipal de Belford Roxo

EDiTAL DE GREVE

SINDICATOS DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E (EM-
PRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO PESA-
DA, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO, PONTES, 
VIADUTOS, PORTOS, AEROPORTOS, METROS, TUNEIS, FERRO-
VIAS, BARRAGENS, HIDRELETRICAS, TERMELETRICAS, CANAIS, 
OBRAS DE SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM EM GERAL), 
CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGENS INDUSTRIAIS, LADRILHOS 
HIDRAULICOS, PRODUTOS DE CIMENTO, DE MARMORES E GRA-
NITOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICAS, CONSTRU-
ÇÕES E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA EM GERAL, ARTEFATOS 
DE CIMENTO, CAL E GESSO E DO MOBILIARIO (INCLUSIVE FABRI-
CAÇÃO DE COLCHÕES, SOFÁS, VASSOURAS) DE NOVA IGUAÇU, 
ITAGUAI, PARACAMBI, SEROPEDICA, MANGARATIBA, BELFORD 
ROXO, QUEIMADOS, JAPERI E MESQUITA.

CONVOCAMOS TODOS OS TRABALHADORES DA EMPRESA 
MuLTFORM inDÚSTRiA E COMERCiO DO MOBiLiARiO REPRE-
SENTADOS POR ESTA ENTIDADE SINDICAL PARA COMPARECE-
REM Á ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PERMANENTE A 
REALIZAR-SE EM FRENTE À EMPRESA SITO A RUA FREDERICO 
DE CASTRO PEREIRA, 986 – JARDIM TROPICAL – NOVA IGUAÇU , 
NO DIA 17 DE FEVEREiRO DE 2020, A INSTALAR-SE EM PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO ÁS 07:00 HS COM 50% (CINQUENTO POR CENTO) 
MAIS UM FUNCIONARIO E, EM SEGUNDA E ULTIMA  CONVOCA-
ÇÃO COM QUALQUER NUMERO AS 07:30 HS , TENDO A SEGUIN-
TE ORDEM DO DIA:

1) ATRASOS NOS SALARIOS E NO VALE ALIMENTAÇÃO;
2) DEMISSÕES SEM PAGAMENTO SEQUER DOS SALA-
RIOS;
3) APROPRIAÇÃO INDEBITA DAS CONTRIBUIÇÕES AS-
SISTENCIAIS;
4) UMA VEZ APROVADO O MOVIMENTO PAREDISTA SERÁ 
INICIADA A PARALISAÇÃO AO FINAL DA ASSEMBLEIA.

NOVA IGUAÇU, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

TiAGO nunES DA CunHA FiLHO
Diretor presidente

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial  013/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09 
horas, do dia 04 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 013/2020 na moda-
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES para atender a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMA-
NOS E HABITAÇÃO conforme especificações contidas no edital e 
seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo nº 
1751/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do muni-
cípio 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 pa-
pel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 28.187,96 (vinte e oito mil, cento e 
oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Porto Real, 13 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  014/2020

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 014/2020 na moda-
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS para atender a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 6274/2019. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.

rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Com-
pras 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$ 7.148,20 (sete 
mil, cento e quarenta e oito reais e vinte centavos)

Porto Real, 13 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  015/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 09 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 015/2020 na moda
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3/ten. 5/clone. 6/gaiola. 9/jacarandá. 10/reinventar — vasectomia.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

ToRTA DE MARACUJÁ

massa

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

recHeio
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

cobertUra
polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

massa
misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

leve ao forno até ficar 
dourada.

recHeio
bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

cobertUra

coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

CHuRRos

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

faça tirinhas com a 
massa e frite.

passe na canela com 
açúcar e sirva.

GELATINA CREMoSA
ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

Modo de preparo
prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

leve à geladeira por 4 
a 5 horas

a gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.

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 

13 DE FEVEREIRO DE 2020. PUBLICADO EM 14/02/2020 – CÓD-PMBR 031.

PORTARIA Nº005/GP/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, CHRISTIANO MIRANDA PONTES, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0665/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 0644/SEMAD/2020 DE 12/02/2020, publicada 
em 13/02/2020.

PORTARIA Nº0666/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANA RAQUEL DA SILVA MOTA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº0667/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, GABRIELA AZEREDO SEBASTIANA, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº0668/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, MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA LIMA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Muni-
cipal Educação.

PORTARIA Nº0669/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretária Municipal de 
Educação.

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 II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº0671/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Excluir, ELAINE DA SILVA FERNANDES ALVES da PORTARIA Nº 5613/SE-
MAD/2019 DE 23/12/2019, publicada no Jornal Hora H em 24/12/2019.

PORTARIA Nº0672/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LUÃ FARIAS DA SILVA, do cargo em comissão de Asses-
sor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0673/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, CHRISTIANO MIRANDA PONTES, do cargo em comissão 
de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

PORTARIA Nº0674/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 0653/SEMAD/2020 DE 12/02/2020, publicada 
em 13/02/2020.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
          

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0675/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora KEILA NATACHA SILVA DE LIMA, 
matrícula nº 10/47.255 passando a assinar KEILA NATACHA SILVA DE LIMA ARAU-
JO, conforme contido nos autos do processo nº. 04/423/2020. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0676/SEMAD/2020 DE 13 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 NATHÁLIA IZIDORO GAMA, 
matrícula nº 25/63.194 passando a assinar NATHÁLIA IZIDORO GAMA DA MOTTA, 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/576/2020. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0677/SEMAD/2020 DE 13 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 pedi-
do de Mudança de Nome, formulado pela Servidora ANA PAULA SANTOS DA SIL-
VA, matrícula nº 25/26.220 passando a assinar ANA PAULA SANTOS DA SILVA DE 
CASTRO, conforme contido nos autos do processo nº. 04/577/2020. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0678/SEMAD/2020 DE 13 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 DINALVA BARBOSA SILVA, 
matrícula nº 10/05.919 passando a assinar DINALVA BARBOSA SILVA SANTOS, 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/327/2020. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0679/SEMAD/2020 DE 13 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

PAULO CEZAR 
FERREIRA BRAGA 04/430/2020 10/57.359 GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 30 03/02/20 A 
03/03/20

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

PORTARIA Nº0680/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O secretario municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATRIMÔNIO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO conforme especificações conti-
das no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 3225/2019. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.
rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Com-
pras 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$ 7.622,88 (sete 
mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)

Porto Real, 13 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  016/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 10 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 016/2020 na moda-
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA E ETIQUETAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS 
DO SETOR DE PROTOCOLO DA ADMINISTRAÇÃO para aten-
der a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que é parte inte-
grante do Processo Administrativo nº 5404/2019. O Edital poderá 

ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
4.248,00 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais)

Porto Real, 13 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  017/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 11 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 017/2020 na moda-
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE BIG BAG, PAPELEIRA, CONTAINER DE LIXO E 
KIT LIXEIRA DE INOX para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo 
nº 7182/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do mu-
nicípio 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 pa-
pel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 24.428,70 (vinte e quatro mil, qua-
trocentos e vinte e oito reais e setenta centavos)

Porto Real, 13 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico  002/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 12 de março de 2020 através do Portal eletrónico de 
licitação do Banco do Brasil (www.licitações.com.br ), licitação nº 
002/2020 na modalidade Pregão Eletrónico, tipo menor preço, ob-
jetivando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR 
LIVRE PARA CONTEMPLAR OS BAIRROS DE FÁTIMA, PARQUE 
MARIANA, JARDIM DAS ACÁCIAS E SANTO ANTÔNIO, para 
atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte 
integrante do Processo Administrativo nº 507/2020. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. através do portal eletrônico do Ban-
co do Brasil acima citado., 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$ 
72.200,00 (setenta e dois mil  e duzentos reais)

Porto Real, 13 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

paella 
VEGETARIANA

1/3 xícara (chá) de 
azeite de oliva1 ce-
bola picada2 den-
tes de alho picados2 
talos de salsão (ou 
aipo) picados2 ce-
noura cortadas em 
cubos1 abobrinha 
cortada em cubo1 
pimentão vermelho 
sem sementes pica-
do1 xícara (chá) de 
arroz3 xícaras (chá) 
de caldo de legu-
mes1 colher (café) 
de açafrão-da-terra 
(ou cúrcuma)1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco2 tomate sem 
pele e sem sementes 
picados• ervas fres-
cas a gosto

em uma frigideira 
grande, aqueça o 
azeite.
frite a cebola, o alho, 
junte o restante dos 
vegetais e misture.
adicione o arroz, o 
caldo de legumes e o 
açafrão.
Quando começar a 
secar, adicione o vi-
nho, o tomate e as 
ervas.
cozinhe por mais dois 
minutos e sirva em se-
guida.

leguMes assados 
no sal gRosso

• 400 gramas de espi-
ga de milho• 400 gra-
mas de batatas va-
riadas (roxa, doce e 
yacon)• 400 gramas 
de cenoura (laranja e 
roxa)• 400 gramas de 
abóbora• 400 gramas 
de cebola• Sal gros-
so• Tomates-cereja e 
alcachofras para de-
corar
 

ingredientes

Modo de preparo

corte as espigas de 
milho, as batatas, as 
cenouras, a abóbora 
e as cebolas em qua-
tro partes.
Disponha-as em uma 
assadeira sobre uma 
camada de sal gros-
so.
cubra com mais sal.
leve ao forno a 180°c 
por uma hora.
balance um a um 
para tirar o excesso 
de sal.

NATHALIA IZIDORO 
GAMA 04/575/2020 25/63.194 ESTIMULADOR 

MATERNO 08 05/02/20 a 
12/02/20

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

PORTARIA Nº0681/SEMAD/2020 DE 13 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 READAPTAÇÃO NA MODALIDADE DEFINITIVA, formulado pela Servido-
ra VALESCA ANDRADE DE AZEVEDO, Secretaria Municipal de Educação – SE-
MED, Professor 1ª a 4ª Série, matrículas nº 10/06.135 e nº 10/14.984, admitida em 
02/03/1995 e 02/03/1998, conforme contido nos autos do processo nº 04/8174/2019. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

 
PORTARIA Nº0682/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
  
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ISMAEL DA CON-
CEIÇÃO 04/410/2020 10/18.547 GARI 60 29/01/20 a 28/03/20

ANA MARIA SO-
DRÉ DE ALMEI-

DA MIRANDA
04/415/2020 10/15.157 AUXILIAR AD-

MINISTRATIVO 15 24/01/20 a 07/02/20

ELOISA SILVA 
PIMENTEL 04/326/2020 10/05.657 PROFESSOR II 30 14/01/20 a 12/02/20

JORGE LUIZ DAS 
CHAGAS MA-

CHADO
04/321/2020 10/17.657 MÉDICO 32 19/01/20 a 19/02/20

MARIA LÚCIA 
PORTELA 04/319/2020 10/17.703 TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 15 13/01/20 a 27/01/20

JOSE DE BAR-
ROS DE SANTA-

NA FILHO
04/322/2020 10/18.568 CALCETEIRO 120 26/01/20 a 24/05/20

ANTUNES BAR-
BOSA DA SILVA 04/328/2020 10/18.017 GARI 30 16/01/20 a 14/02/20

FLAVIO LINS 
CAMPOS 04/332/2020 10/18.409 GARI 30 13/01/20 a 11/02/20

RONALDO FRAN-
CISCO SOARES 04/325/2020 10/57.367 AGENTE DA 

GUARDA 13 15/01/20 a 27/01/20

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

PORTARIA Nº0683/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 ROSANA SETT, Professor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria Muni-
cipal Educação  – SEMED, matrícula nº 10/47.226, a contar de 02 de fevereiro de 
2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/436/2020. 

PORTARIA Nº0684/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 GUILHERME DE SOUZA SILVA, Professor de 1ª a 4ª Série, da 
Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/53.142, a contar de 04 de 
fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/434/2020. 

PORTARIA Nº0685/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 MARTHA LARISSA AYRES NASCIMENTO, Professor de 1ª A 
4ª Série da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/47.246, a 
contar de 04 de fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 
04/087/2020. 

PORTARIA Nº0686/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 ANA BEATRIZ LOUZADA PEREIRA, Professor de 1ª a 4ª Série, 
da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/44.861, a contar de 
24 de janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/303/2020. 

PORTARIA Nº0687/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 DEBORA PRISCILA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, Profes-
sor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 
10/44.982, a contar de 29 de janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do 
processo nº 04/341/2020. 

PORTARIA Nº0688/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 JOSÉ EZEQUIEL DE OLIVEIRA FILHO, Professor de Língua 
Portuguesa, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/50.303, 
a contar de 28 de janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 
04/338/2020. 

PORTARIA Nº0689/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 MARCIA REJANI DE PIMHO FERNANDES, Professor de 1ª a 4ª 
Série, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/53.289, a contar 
de 30 de janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/385/2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº0690/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 DANIELLE DOS REIS BRITO, Professor de 1ª a 4ª Série, da 
Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/47.189, a contar de 28 de 
janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/340/2020. 

PORTARIA Nº0691/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 JOCIMARA DOS SANTOS DA SILVA, Professor de 1ª a 4ª Série, 
da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/46.363, a contar de 
05 de fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/486/2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº0692/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 CARLA TERESA BATISTA DASILVA DE LIMA, Professor de 1ª 
a 4ª Série, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/52.833, 
a contar de 27 de janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 
04/317/2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº0693/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 MARLUCE LEAL DE OLIVEIRA, Professor de 1ª a 4ª Série, da 
Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/53.276, a contar de 04 de 
fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/433/2020. 

PORTARIA Nº0694/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 MICHELLE DA SILVA FRAGA, Professor de 1ª a 4ª Série, da 
Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/43.578, a contar de 27 de 
janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/314/2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
PORTARIA Nº0695/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 REGIANE PEREIRA DOS SANTOS, Professor de 1ª a 4ª Série, 
da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/22.444, a contar de 
30 de janeiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/370/2020. 

PORTARIA Nº0696/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 EGLE GUINANCIO DE SOUZA, Professor de Geografia, da Se-
cretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/51.317, a contar de 04 de 
fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/413/2020. 

PORTARIA Nº0697/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 JÉSSICA DE OLIVEIRA RODIGUES DA SILVA, Professor de 1ª 
a 4ª Série, da Secretaria Municipal Educação – SEMED, matrícula nº 10/55.502, a 
contar de 04 de fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 
04/409/2020. 

PORTARIA Nº0698/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO 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 ALINE BABOSA RIBEIRO ROCHA DE PAULA, Assistente Social, 
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ingredientes

Modo de preparo

BoLo DE CHoCoLATE 
CoM CoCo

para a massa:
6 ovos; 100gr de côco 
ralado sem açúcar; 6 
col de cacau em pó; 
2 col de óleo de côco; 
adoçante a gosto 
(usei 6 colheres); 1 col 
(sopa) de fermento 
em pó (bem cheia).
para a calda:
1 lata de creme de 
leite (pode ser sem 
lactose ou integral ou 
light); 4 col (sopa) de 
cacau em pó; ado-
çante a gosto (usei 
2colheres).

preparo da massa:
bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor, deixando o fer-
mento por último.
Unte uma forma com 
furo no meio com 
óleo de côco e o ca-
cau em pó.
leve ao forno médio 
por cerca de 35min 
(faça o teste do pa-
lito). Desenforme e re-
serve.
preparo da calda:
misture todos os in-
gredientes e leve ao 
fogo até que fique 
uma calda homogê-
nea e lisinha.
acrescente a calda 
ao bolo e delicie-se.

BoLo DE fRUTAS

03 ovos; 05 bananas 
nanica bem maduras; 
02 xícaras de aveia 
em flocos; ½ copo de 
ameixas secas pica-
das; ½ copo de tâma-
ras picadas; ½ copo 
de nozes e avelãs 
picadas; 01 banana 
picada não tão ma-
dura (para juntar por 
ultimo); ½ copo de 
uvas passas claras; 02 
colheres de sopa de 
cacau em pó; 01 co-
lher de sopa de fer-
mento.

ingredientes

Modo de preparo

bata no liquidificador 
os ovos com as bana-
nas e o cacau, que 
se transformará em 
um creme.
passe essa mistura do 
liquidificador e o res-
tante dos ingredien-
tes para um refratário 
e misture tudo.
coloque em forma 
untada e asse em for-
no médio por 40 mi-
nutos.
obs: algumas aveias 
contém traços de 
glúten devido ao 
processo de plantio, 
separação e envaze 
dos grãos. o melhor 
é utilizar aveias que 
contenham a certifi-
cação “sem glúten”.
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da Secretaria Municipal Assistência Social e Cidadania – SEMASC, matrícula nº 
10/73.584, a contar de 05 de fevereiro de 2020, conforme o contido nos autos do 
processo nº 04/454/2020. 

PORTARIA Nº0699/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder a ANDREIA OLIVEIRA FIGUEIREDO, ocupante do Cargo de Auxiliar 
Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, matrícula n.º 
10/20.416, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTI-
CULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  03/02/2020, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/7778/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0700/SEMAD/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 83 parágrafo 1° e 2°, da Lei Complementar 
n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Conceder a ALINE MOREIRA RODRIGUES, ocupante do Cargo de Secretário Es-
colr, lotada na Secretaria Municipal de Educação- SEMED, matrícula nº. 10/53.572, 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA, de 15(quinze) dias, a 
contar de 20/11/2019 a 05/12/2019, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 
04/7762/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA Nº0701/SEMAD/2020 DE 13 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

ADRIELLE DA MASCENA 
NASCIMENTO 04/315/2020 60/70857 ASSESSOR DE 

SERVIÇO I 120 08/12/19 a 
05/04/20

CAROLINE FELÍCIO DAS 
NUPCIAS DE SOUZA 04/316/2020 10/54.567 PROFESSOR 120 22/01/20 a 

20/05/20

GLEICE DA SILVA BAR-
BOSA 04/431/2020 10/44.445 PROFESSOR 120 03/02/20 a 

01/06/20

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

PORTARIA Nº0702/SEMAD/2020 DE 13 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 ANDRÉIA OLIVEIRA FIGUEI-
REDO, matrícula nº 10/20.416 passando a assinar ANDRÉIA OLIVEIRA DA SILVA, 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/411/2020. 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

Despacho do Secretário (Processo nº 07/0005/2020). HOMOLOGO E RATIFICO 
a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, com base no caput e  
inciso I do Art. 25 da Lei Federal 8.666/93, cujo o objeto é AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I, EM ATENDIMENTO A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO e 
adjudico seu objeto, em favor da empresa EDITORA SOLER – EDIÇÃO DE LIVROS 
E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI, no valor de R$ 4.685.209,80 (Quatro milhões, 
seiscentos e oitenta e cinco mil e duzentos e nove reais e oitenta centavos) conforme  
pareceres da Douta Procuradoria Geral as fls. 127 a 136 e da Controladoria Geral do 
Município as fls. 157. Em 13 de Fevereiro de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - SEMC

PORTARIA Nº 04/SEMC/2020 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020
Designar, a contar de 21 de janeiro de 2020 os servidores, TARCISO NEVES VIEI-
RA, matrícula Nº 60/70302 e EMERSON HILARIO DE OLIVEIRA SOUSA, matrícula 
Nº 60/75777, para atuarem na fiscalização referente a contratação de empresa es-
pecializada, da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO/ RJ, como Contra-
tante, e a AÇO FORTE DE MERITI INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, como contra-
tada, conforme contrato n.º 001/SEMC/2020, Pregão Presencial – SRP Nº 018/2019 
e Processo Administrativo 21/000008/2019.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Conservação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA 
- SEMOSP

Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI)

Em reunião realizada em 27 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 6/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 335/2018, PMBR 337/2018, PMBR 346/2018, 
PMBR 347/2018 e PMBR 355/2018.                                   
                                                                
Em reunião realizada em 28 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-

dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 7/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 357/2018, PMBR 358/2018, PMBR 364/2018, 
PMBR 368/2018 e PMBR 390/2018.
                                       
Em reunião realizada em 30 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 8/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 399/2018 e PMBR 414/2018
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 403/2018, PMBR 405/2018 e PMBR 411/2018.
                                       
Em reunião realizada em 14 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 01/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 143/2018, PMBR 144/2018, PMBR 145/2018, 
PMBR 146/2018 e PMBR 149/2018.                                      

Em reunião realizada em 16 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 02/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 170/2018
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 162/2018, PMBR 175/2018, PMBR 182/2018 
e  PMBR 197/2018. 
                                         
Em reunião realizada em 20 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 03/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 202/2018 e PMBR 238/2018
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 215/2018, PMBR 236/2018 e PMBR 256/2018.
                                       
Em reunião realizada em 21 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 4/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 244/2018, PMBR 283/2018, PMBR 306/2018, 
PMBR 312/2018 e PMBR 313/2018.
                                       
Em reunião realizada em 23 de Janeiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 5/2018, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 326/2018 e PMBR 328/2018
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 316/2018, PMBR 333/2018 e PMBR 334/2018.
                                       

CARLOS NORBERTO NASCIMENTO DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

PORTARIA Nº021/GP/PREVIDE/2020, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          

RESOLVE:
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte da servidora DENISE DE OLIVEIRA 
matrícula 10/ 5702, que exercia a função de Professora de 1ª a 4ª série – A, falecida 
em 04/03/2019,  para  ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FRANCISCO RODRIGUES, 
menor, representada por seu pai RODRIGO FRANCISCO RODRIGUES,  com fundamento 
no art. 40, § 7º, II, da CF/88, art. 73, II, 74, 75, §3º, II, da LC nº 083/06, com proven-
tos mensais e integrais no valor de R$ 2.443,27 (Dois mil, quatrocentos e quarenta 
e três reais e sete centavos), até que a filha alcance a maioridade, conforme contido 
no Processo PREVIDE n° 790/2019. Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de    04 de Março de 2019.

PORTARIANº022/GDP/PREVIDE/2020, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          

RESOLVE:
CONCEDER,  o benefício de Pensão Por Morte a DANIELE MARQUES DE OLI-
VEIRA,  DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA e BRENDA VITÓRIA  MARQUES DE 
OLIVEIRA , menores assistidos por sua mãe, vêm na condição de cônjuge e filhos do 
servidor  FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA,  matrícula 10/18.078, Servidor falecido 
em 20/11/2018,  com fundamento no art. 40,   § 7º, I, da Constituição Federal/88, 
com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c artigos 73, I, II, 74, I, ‘75, §3º, II,  IV, “b”, 
4  da Lei Complementar nº 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor 
de R$ 1.763,13 (Hum mil, setecentos e sessenta e três reais e treze centavos), com 
divisão de 33,33% da importância total para cada um dos beneficiários, até que os 
filhos alcancem a maioridade,  e pelo prazo de até 15 (Quinze) anos para a viúva, 
conforme contido no Processo PREVIDE N° 00994/2018. Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir  de 20 de novembro 
de 2018.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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Luizinho Vieira celebra vaga 
do Voltaço na fase semifinal

 sUl-flUminense

“Merecemos avançar na Taça GB pela campanha”, diz o técnico

Quatro vitórias, duas der-
rotas, 100% de aprovei-
tamento no Raulino de 

oliveira, onze gols marcados 
e cinco sofridos. Esta é a cam-
panha que levou o volta Re-
donda para a semifinal da Taça 
Guanabara. Classificação que 
o comandante luizinho vieira 
comemora e faz questão de pa-
rabenizar todo o elenco.

“Parabéns aos atletas pelo 
comprometimento nesses seis 
jogos. Mantivemos uma per-
formance boa, com grandes 
atuações e merecemos esta clas-
sificação. Semifinal é semifinal, 
será um jogo único e temos que 
nos preparar para todos os cená-
rios possíveis”, analisou.

Na briga por uma vaga na 
decisão, o Esquadrão de aço 
voltará a enfrentar o Boavista. 
o confronto será neste domingo 
(16), às 16h, novamente no está-
dio Elcyr Resende de Mendon-

ça, em Bacaxá, distrito de Sa-
quarema, na Região dos lagos.

Fizemos um primeiro tempo 
muito abaixo do que vínhamos 
jogando. Na volta do intervalo, 
conseguimos corrigir e retorna-
mos ao campo com uma postura 
totalmente diferente, fazendo o 
nosso jogo e com um time mais 
agressivo. Sabemos que a semi-
final será uma partida diferente 
dessa que tivemos, até porque 
eles têm a vantagem do empate 
e é muito importante mantermos 
um equilíbrio. vamos aproveitar 
para corrigir os erros, montar 
um bom planejamento, estudar 
ainda mais o nosso adversário 
e chegarmos preparados para 
competir e brigar pela classifi-
cação”, finalizou o comandante.

FINal Com Fla
o vencedor de volta Redon-

da x Boavista vai decidir a Taça 
guanabara com o Flamengo, 
dia 22 deste mês (sábado de 
Carnaval, no Maracanã, às 18 
horas. Treinador analisa derrota para o Boavista e projeta próximo confronto entre as equipes

aNdRÉ MoREiRa / divulgação


