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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Nesta terça (19), o abraço espe-

cial vai para o locutor esportivo 
da Super Rádio Tupi e aniversa-
riante do dia, Odilon Júnior. Um 
dos melhores do país no que faz, Odilon é referência 
para os iniciantes no rádio, pela sua vontade de vencer 
desde jovem. “Cheguei, vi e venci. Graças a Deus”, 
diz. Parabéns, Odilon! Aquele Abraço, Fera!!! 

Resenha Cultural
Hora

O maldito vírus 
chinês está ‘levando’ 
muita gente do mundo 
artístico e inspirando a 
prisão na própria casa 
dos que conseguem se 
livrar do abraço vene-
no da praga. Sem pal-
co para mostrar arte, a 
opção é fazer bem fei-
to de outro jeito. Nessa 
pegada, muitos estão 
relaxando e dando o 
melhor de si. Sílvio 
Rizo & Bellinha Di 
Tena, o trio, Cassiano 
Sant Anna, Mister Wil-
son e Jefferson Mon-
tez (Concerto Art_Au-
tural), dentre outros, 
estão sempre na ativi-
dade comum das lives 
durante esta ‘cinquen-
tena’ a caminho da 
‘sextentena’, ou coisa 
parecida. “Aqui no 
Canal TV Rio, relaxa-
mos e criamos com as 
lives”, conta Bellinha 
Di Tena, apresentado-
ra do programa “Você 
em Foco”. 

O remédio 
das ‘lives’

Durante a campanha 
de 2018, um político ga-
nhou o apelido de “meu 
malvado favorito”, por 
se parecer com o per-
sonagem do desenho 
animado. Por ironia do 
destino, a nova opera-
ção da Lava Jato, que 

prendeu pessoas envol-
vidas com a corrupção 
no reduto do malvado, 
se chama “Operação 
Favorito”. O SOMBRA 
conta para todo mundo, 
ou vocês contam? Desse 
‘malvado’ a turma quer 
distância.

Malvado favoritoe corrupto

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Durante a distribui-
ção de cestas básicas 
promovida por uma pre-
feitura da Baixada Flu-
minense, a primeira exi-
gência era estar usando 
máscaras para evitar 
contaminação pelo ví-
rus maldito da China. 
A entrega das sacolas 
de mantimentos pros-
seguia tranquilamente 

até que alguém berrou: 
“tem gente aí que rece-
beu a cesta, saiu e lá na 
frente tirou a máscara 
da cara!”.

Realmente, um dos 
moradores do Pombal 
Chifre de Ouro, o de-
sempregado Lando da 
Macumba foi pego no 
flagra com o rosto des-
coberto.

Meteu caô e levou a comida

reiventar-se para resistir!
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‘Da Macumba’, um 
dos chifrudos assu-
midos do PCO, apro-
veitou o embalo para 
vitimizar a situação. 
“Minha senhora, não 
desmoralize um pobre 
coitado desempregado 
e com a mulher sem po-
der arrumar um dinhei-

rinho por fora. Quando 
boto a máscara na cara 
sinto falta de ar. É por 
isso que tirei”, disse. 
Com pena, a fiscal da 
secretaria dos desvali-
dos virou as costas e foi 
embora. Choro de cor-
no nessa hora funciona. 
(risos)

Corno que não chora não mama

“MoMEntoS” dE Edu dIaS
 aqui na Resenha

“Momentos”, é o nome do novo qua-
dro desta Resenha Cultural. O espaço 
criado para homenagear e divulgar ta-
lentos artísticos da Baixada Fluminense 
trará semanalmente tópicos de apresen-
tações e da carreira dos que fazem arte 
na região e mostram que a Cultura faz 
milagres para seus agentes e admirado-
res. Nesta primeira edição o escolhido 
foi EDU DIAS, cantor, poeta, músico, 
compositor de São João de Meriti. Esta 
semana, o vídeo será publicado no ca-
nal da Resenha no Youtube. 

Um dos artistas mais respeitados da 
região, ele tem experiência interna-
cional no currículo. Em 2019, Edu se 
apresentou e fez sucesso na Colômbia. 
“Muita emoção mostrar meu trabalho 
no exterior. Representar minha cidade, 
a Baixada e o Brasil, me encheu de or-
gulho e serviu de estímulo para seguir 
mais forte na caminhada”, disse o ar-
tista à Resenha Cultural. Valeu, Fera! 
Sucesso, sempre!

teatro Rival Refit 
nos tempos 

das lives
O show tem que continuar! Cortina fechada, vazio 

o salão. Então, vamos às lives! De terça a quinta-
-feira, sempre às 16h, o Teatro Rival Refit reúne 

artistas para falar de cultura, arte e a vida na quarentena 
em seu perfil no Instagram (@teatro.rival.refit).

Às terças, o papo é de samba, sob o comando 
do jornalista e produtor Marcos Salles, que, 
depois de ter recebido Ubirany do Fundo 
de Quintal e Xande de Pilares, vai bater 
papo com o cantor e compositor Som-
brinha nesta terça, 19.

A purpurina brilha às quartas, 
com o produtor Eduardo Araú-
ju tricotando com famosas drag 
queens. Depois de Miami Pink 
e Silvetty Montilla, é a vez de 
Karina Karão no dia 20.

E na quinta, 21, um encontro 
delicioso de Mart’nália com Celso Fonseca. 
Além das afinidades musicais, ele é um dos ar-
ranjadores do CD mais recente da cantora com 
canções de Vinicius de Moraes.

E preparem-se porque vem muito mais por aí. 
Pelo palco virtual do Teatro Rival Refit, ainda 
vão passar Chico César, Zeca Baleiro, Carlinhos 
de Jesus, Vick Diamond, Fafá de Belém e muitos 
outros. Acompanhem as redes sociais do Teatro Ri-
val Refit – 86 anos de resistência cultural e muita 
criatividade!

Nesta quarta, Karina Karão promete ‘tricotar gosto-
so’ e contar ‘coisas’

cultura
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Hospital de Itaguaí entregue aos ratos e baratas 
Profissionais da área 

de saúde denunciaram 
que o único hospital de 
Itaguaí está em condições 
insalubres. Segundo eles, 
baratas, ratos e pombos 
estão invadindo a unida-
de. Um dos funcionários 
disse: “Barata sai pelo 
buraco do ar-condicio-
nado, cheiro de ave é in-
suportável pois há vários 
pombos no forro”. 

De acordo com repor-
tagem da TV Globo, os 
pacientes com Covid-19 
dividem nos mesmos es-
paços que pacientes que 
estão tratando outras do-
enças.

“Uma falta de orga-
nização no setor de iso-
lamento e clínica médi-

ca, sendo misturados os 
pacientes com suspeita 
de Covid com outros pa-
cientes que estão fazendo 
tratamentos mais bran-
dos”, relata um médico

Cenário de abandono 
O prédio do único hos-

pital do município tem 
aspecto de lugar abando-
nado, com mofo por toda 
parte e um enorme vaza-
mento que faz a água es-
correr pelo teto.

“Sei que estamos pas-
sando por um momento 
muito difícil na área da 

saúde, mas a situação 
que se encontra o Hos-
pital São Francisco, de 
Itaguaí, é inadmissível”, 
disse um funcionário.

No lugar onde a higie-
ne deveria ser priorida-
de, baratas andam pelas 
paredes. Pombos estão 

por várias parte, inclusi-
ve ao lado de uma caixa 
de luvas e um rato foi 
flagrado perto de galões 
de água.

Uma verdadeira mon-
tanha de lixo se acumula 
ao lado de uma das pare-
des da unidade. Os fun-

cionários denunciam que 
são restos de lixo hos-
pitalar. “Lixo hospitalar 
acumulado nos fundos do 
hospital, que é o mesmo 
lugar onde entram os ca-
minhões pra poder abas-
tecer a nossa cozinha. 
Fica próximo “aonde” as 
moças fazem as nossas 
refeições.

Em nota enviada a re-
portagem, a Prefietura in-
fromou que vai reformar 
os quartos e banheiros 
dos plantonistas. A desra-
tização, disse, é feita por 
um órgão do município 
a cada 15 dias e a dede-
tização por uma empresa 
privada. Sobre o lixo, a 
situação já teria sido re-
solvida.

RAfAEl BARREtO/PMBR

As obras de saneamento 
vão beneficiar mais de 30 
ruas no bairro Shangrilá, 
acabando assim com as 
enchentes que atingem o 
bairro há décadas. As en-
chentes no bairro Shangri-
lá, em Belford Roxo es-
tão com os dias contados. 
Além do pacote de obras 
do PAC 2 (Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to), fruto da parceria com 
o Governo Federal que en-
globa saneamento básico, 
drenagem, pavimentação 
e esgotamento sanitário, 

a Prefeitura vai remover 
uma barreira de rochas 
para a colocação de cerca 
de 400 metros de galerias 
nas ruas Francisco Cardo-
so da Silva e Dona Luísa 
para o deságue de toda a 
bacia do bairro, benefi-
ciando mais de 30 ruas.

Os trabalhos, que já co-
meçaram, estão divididos 
em etapas. A primeira é a 
perfuração da rocha para a 
colocação da massa expan-
siva. Em seguida, a retira-
da do material fragmen-
tado. Depois, a colocação 

das aduelas (estruturas 
pré-fabricadas de concreto 
armado que podem apre-
sentar seção transversal 
retangular, quadrada ou 
ovóide). E, por fim, cobrir 
e pavimentar. De acordo 
com o prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wagui-
nho, essas intervenções já 
são esperadas há anos pela 
população. “Estamos fa-
zendo essa obra completa 
que de uma vez por todas 
vai solucionar o problema 
de enchentes na região”, 
resumiu Waguinho.

Belford Roxo realiza obras para acabar com 
enchentes no Shangrilá e adjacências

As obras de saneamento vão beneficiar mais de 30 ruas no bairro Shangrilá

pandemia

Em meio ao gran-
de número de 
mortes provoca-

das pelo novo corona-
vírus, um fato ocorrido 
em São João de Meriti  
trouxe alento e espe-
rança para milhares de 
pessoas que seguem in-
ternadas com Covid-19. 
Uma senhora de 89 anos  
superou as expec-

tativas dos médicos 
e venceu a doença.  
Dona Carmelita Gomes 
Barbosa agora celebra 
a vida. Ela deu entrada 
na UPA de Jardim Íris, 
no município em que  
mora, no dia 24 de abril, 
com 50% do pulmão 
comprometido pelo co-
ronavírus. Dois dias de-
pois foi transferida para a  
Unidade da Saúde da 
Vila São João, que inte-
gra a rede municipal de 

Saúde de Meriti, onde es-
tava internada até ontem.  
A idosa permaneceu 
muito tempo ligada ao 
oxigênio, mas não pre-
cisou ser entubada.  
Ao receber alta, Dona 
Carmelita, que segurava 
um cartaz com a inscri-
ção “Eu venci a Covid aos 
89 anos”, foi aplaudida  
pela equipe de médicos 
e enfermeiros, hoje cha-
mados de anjos por ela. 
Emocionada, a filha Da-

miana Barbosa, relata  
não ter perdido, em ne-
nhum momento, a es-
perança de ver a mãe 
saudável novamente. 
“Quando a levei na UPA, 
o médico disse: ‘50% é 
muita coisa pela idade 
dela. Vamos ver o que 
podemos fazer, porque  
precisamos transferi-la 
uma vez que ela vai pre-
cisar de uma CTI para 
ser entupada’. Eu falei 
que em nome de Jesus,  

minha mãe não preci-
saria passar por todo 
esse procedimento. Por-
que não tinha vaga e 
o médico disse que a  
encaminharia para Volta 
Redonda  (município do 
Sul Fluminense). Gra-
ças a Deus ela foi muito 
bem tratada. Confiamos  
nos médicos e na equi-
pe de enfermeiros, que 
sempre informava à fa-
mília sobre estado de 
saúde dela”, disse. 

Os números 
da pandemia 

em São 
João Meriti

De acordo com o úl-
timo balanço da Secre-
taria Municipal de Saú-
de, 1.101 casos estão 
sendo monitorados com  
isolamento; 600 casos 
de Covid-19 foram con-
firmados, 251 descarta-
dos. Ainda segundo o ór-
gão, houve 39 altas após  
internações e 49 óbitos.

Idosa de 89 anos supera Covid em Meriti 

Dona Carmelita deixa a Unidade de Saúde da Vila São João e é recebida pela filha e aplaudida pela equipe

REPROdUçãO/vídEO

Com 50% dos pulmões comprometidos pela Covid-19, paciente tem alta após 
superar doença e ficar quase dois meses internada em unidade de saúde

Damiana, a filha da idosa: “Nunca perdi as esperanças”

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com
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de olho na corrupção
Após vislumbrarem 

um mar de lama forma-
do por denúncias de su-
perfaturamento, falta de 
entrega de materiais e 
até mesmo prisões por 
suspeitas de irregularida-
des nos contratos emer-
genciais da pandemia, 
dois deputados estaduais 
apresentaram um projeto 
de lei na Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janei-
ro (Alerj) para que seja 
realizado um inventário e 
posterior destinação dos 
equipamentos e insumos 
permanentes adquiridos, 
com recursos públicos do 
Estado e da União, du-
rante a crise provocada 
pelo coronavírus no Es-
tado. 

O PL 2570/2020, de 
autoria de Renato Cozzo-
lino (PRP) e Domingos 
Brazão (MDB), estabe-
lece que uma comissão 
formada por represen-
tantes do Legislativo, 
Executivo, Judiciário, 

Ministério Público, De-
fensoria Pública e União 
será responsável pelo le-
vantamento dos bens pa-
trimoniais públicos como 
respiradores e outros 
equipamentos.

Pela proposta, caberá 
à Secretaria de Estado 
de Saúde estabelecer as 
normas de destinação, no 
pós-pandemia, dos bens 
inventariados de modo a 
garantir o efetivo atendi-
mento das unidades hos-
pitalares permanentes, 
estaduais, municipais e 
federais instaladas no Es-
tado do Rio de Janeiro.

Ainda segundo o texto 
do projeto de lei, outros 
entes federativos, pú-
blicos ou privados, que 
quiserem se habilitar ao 
recebimento em doação 
dos bens, deverão reque-
rer à Secretaria de Esta-
do de Saúde que, por sua 
vez, submeterá à aprecia-
ção da comissão inventa-
riante.

enfrentamento 

A empresa dos EUA de biotecnologia Moderna anunciou on-
tem ter obtido resultados “positivos preliminares” na fase inicial 
de ensaios clínicos de uma vacina contra a Covid-19. Os testes 

foram feitos em um pequeno número de voluntários.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (Cbmerj) divulgou nota 
ontem lamentando a morte do 2º sargento Alexandre de Souza Couto 
por Covid-19. A corporação se solidarizou com a família, amigos e 

colegas de farda.

As suspeitas de irregu-
laridades na compra de 
respiradores estão dei-
xando o governo Witzel 
carregado. Uma espécie 
de ‘força-tarefa’ na ten-
tativa de abafar a fumaça 
negra que escapa das cha-
miné do Palácio Guana-
bara já está em ação.

Na tentativa de lim-
par a sujeira, o governa-
dor Wilson Witzel criou 
uma lista com os nomes 
de quatro secretários, na 
verdade, colaboradores 
para desvincular o go-
verno dos escândalos já 
vindos à tona e de outros 
ainda encobertos.

ESCâNdAlO I 

dEMISSãO  II

Na lista estariam Lucas 
Tristão (Desenvolvimen-
to Econômico), Leonar-
do Rodrigues (Ciência e 
Tecnologia ) Pedro Fer-
nandes (Educação) e Ed-
mar Santos (Saúde). Este 
último, por sua vez, já se 
antecipou e ‘pediu’ exo-
neração.

A medida exigirá o sacrifício de Lu-
cas Tristão, considerado homem-forte no 
círculo de colaboradores de Witzel. Ele 
mantinha relações muito próximas com o 
empresário Mário Peixoto e era frequen-
dor assíduo da residência do empresário.

lIStA NEGRA III

SACRífICIO v

EdItORIAl

A ‘decisão’ de Santos foi tomada após 
a constatação de que era necessário refun-
dar a administração estadual em novas 
bases políticas, sem o que o governo em 
seu todo sucumbiria diante das graves de-
núncias de corrupção.

NOvAS BASES Iv

Queimados leva testes a sete 
unidades de saúde do município 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura estabelece novos critérios para realização do procedimento

dIvUlGAçãO

A Prefeitura de Itaguaí iniciou ontem as novas medidas no combate ao novo Co-
ronavírus. Uma das quais é uma barreira sanitária de conscientização na entrada do 
município, no bairro Santana. Profissionais estarão conscientizando as pessoas sobre 
a Covid-19, aferindo a temperatura de motoristas e de quem passar pelo trecho. Aos 
que apresentarem sintomas, a equipe conduzirá até o Centro de Triagem localizado no 
Centro. 

Itaguaí ‘blindada’ contra o coronavírus 

dIvUlGAçãO

Para garantir resulta-
dos eficazes na luta 
contra a Covid-19, 

a Prefeitura de Queimados 
divulgou novos critérios 
para a realização dos testes 
rápidos disponibilizados 
gratuitamente pela Secreta-
ria Municipal de Saúde. As 
principais mudanças esta-
belecidas pela gestão é que 
o procedimento será es-
tendido a sete unidades de 
saúde do município. Desde 
ontem o Centro Municipal 
de Triagem da Covid-19 
não realizará mais os exa-
mes, passando a funcionar 
exclusivamente para inter-
nação e tratamento da do-
ença. Até o momento, mais 

de 6.680 pessoas já fizeram 
o exame. De acordo com o 
boletim divulgado na últi-
ma quinta-feira (14), 439 
casos foram confirmados 
no município.

O prefeito Carlos Vilela 
falou sobre as mudanças. 
“No primeiro momento 
precisávamos chegar o 
mais rápido possível aos 
que estavam contamina-
dos. Por isso, colocamos o 
principal polo de testagem 
no Centro de Triagem, 
num local bem conhecido 
e central. Tivemos bastan-
te sucesso com quase 7 mil 
pessoas testadas.  Agora 
precisamos ser mais pon-
tuais e levaremos os testes 
para os bairros, assim evi-
tamos grandes circulações 
e aglomerações”, destacou.

Grupo que poderá 
fazer testagem 

Entre os que poderão 
fazer os testes rápidos na 
rede municipal de saúde, 
estão: profissionais da rede 
pública de saúde e de se-
gurança pública que atu-
am no município; idosos 
com sintomas de síndro-
me gripal que residem em 
instituições de longa per-
manência e/ou portadores 
de comorbidades de risco 
para Covid-19; pessoas 
com diagnóstico de sín-
drome gripal que residam 
com profissionais de saú-
de ou segurança pública 
e pessoas que apresentam 
síndrome gripal e que ti-
veram contato com pa-
cientes confirmados para 
Covid-19.

Estão autorizadas 
também a realização de 
contraprova de casos 
suspeitos que estão em 
estado grave ou crítico 
e que apresentaram re-
sultado negativo, além 
de pessoas diagnostica-
das clinicamente e mo-
nitoradas pela secretaria 
Municipal de Saúde. Em 
todos os casos, o pacien-
te deverá apresentar os 
sintomas há mais de sete 
dias e passar por avalia-

ção médica em uma das 
unidades antes de reali-
zar o exame.

“Estamos seguindo 
todo o protocolo do Mi-
nistério da Saúde. Estas 
mudanças são necessá-
rias para que a popula-
ção de Queimados tenha 
prioridade nos testes, 
além de estabelecer 
normas para que a con-
fiabilidade dos exames 
seja a máxima possível. 
Por exemplo, é primor-

dial que o paciente este-
ja com pelo menos sete 
dias de sintoma para que 
o resultado seja eficaz”, 
disse o secretário muni-
cipal de Saúde, Osiris 
Mello.

Os locais, dias e ho-
rários para a realização 
dos testes: CEMEQ - 
Centro de Especialida-
des Médicas e Clínica da 
Mulher - 

Avenida Camilo Cris-
tófano, 100, Fanchem - 

Queimados (de segunda 
a sexta, das 8h às 17h); 
ESF Jardim da Fonte - 
Estrada das Piabas, s/n 
- Eldorado - Queimados/
RJ - (21) 3698-8717 (de 
segunda a sexta, das 8h 
às 17h); Clínica da Fa-
mília Mauro Ferreira de 
Castro – ESF Belmonte - 
Travessa Campo Alegre, 
s/n - Belmonte - Quei-
mados/RJ - (21)2665-
8491 (segunda (8h às 
17h), terça (8h às 17h) 

e quinta (manhã); Clí-
nica da Família Pastor 
Rosalvo Dantas - ESF - 
Valdariosa - Rua Juno, 
Lote 9 Quadra 20 - Val-
dariosa - Queimados/RJ 
- (21) 3698-5056 (quarta 
e sexta (8h às 17h); 

Clínica da Família 
Marial Agrael de Olivei-
ra - Camões - Rua Dona 
Narcisa Pereira, s/n – 
Luiz de Camões - Quei-
mados/RJ - (21) 3698-
2642 (segunda, terça e 

quinta (8h às 17h); Clí-
nica da Família Irlan 
Souza Macedo – ESF 
Santiago - Rua Deodoro 
de Almeida, s/n - Santia-
go - Queimados/RJ; (21) 
2665-7080 (segunda, 
terça e sexta (das 8h às 
17h); Unidade Básica de 
Saúde Belmira Vargas 
- Rua da Batalha, s/n - 
Roncador - Queimados/
RJ - (21) 3699-2228 (se-
gunda, quarta e quinta 
(8h às 17h). 

REAlIzAçãO dE CONtRAPROvA dE CASOS SUSPEItOS
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Futebol profissional 
retoma exames e 
avaliações no Ct
13 medidas preventivas 

foram implementadas visando 
a retomada das ações

jota carvalho

Ontem (18), o 
elenco profissio-
nal de futebol do 

Flamengo voltou ao Cen-

tro de Treinamento Ge-
orge Helal para realizar 
exames e avaliações fí-
sicas. Respeitando o pro-
tocolo acordado com a 
Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro 

(FERJ), o Rubro-Negro 
manterá em segurança e 
testará periodicamente 
atletas e colaboradores 
envolvidos no cotidiano 
da modalidade no Ninho 
do Urubu.

Todas as atividades 
estão sendo realizadas 
seguindo as medidas de 
higiene e distanciamento, 
como, por exemplo, hi-
gienização constante dos 
materiais esportivos e 

instalações, além da pre-
paração de alimentos em 
kits individuais.

Neste primeiro período 
estão no CT os jogadores 
e funcionários que testa-
ram negativo para a CO-

VID-19. Não será permi-
tida a entrada de ninguém 
que não faça parte deste 
grupo de pessoas, já exa-
minadas e comprovada-
mente sem o novo coro-
navírus.

Mister Jorge Jesus faz exames de avaliação física no Centro de Treinamento George Helal  

1. Desinfecção das ins-
talações do Centro de 
Treinamento - Desinfec-
ção realizada por empresa 
especializada em 22/04, 
nos três prédios do CT, e 
emitido certificado de ga-
rantia e utilizando produ-
tos que comprovadamente 
matam o vírus causador da 
COVID-19 (cloro e álcool 
70%).

2. Limpeza do CT - 
Equipe de limpeza do CT 
devidamente equipada com 
EPIs (Equipamento de Pro-
teção Individual), utilizan-
do produtos que efetiva-
mente matam o vírus (cloro 
e álcool 70%), limpando 
todas as áreas antes e após 
a utilização; O CT já tem 
grande quantidade de álco-

ol, cloro, máscaras e luvas 
para uso imediato e equipe 
alocada e treinada para a 
tarefa.

3. DDS (Diálogo Diário 
de Segurança) - Treinamen-
to dos funcionários quanto 
à utilização de EPIs e modo 
de trabalho seguro e com-
portamento preventivo, se-
guindo recomendações das 
autoridades sanitárias; Ela-
borada a cartilha de orien-
tações de comportamento 
contra a COVID-19 e efe-
tuado o treinamento com as 
equipes que estão no CT.

4. Disponibilização de 
material de higiene - Distri-
buição de dispensers com 
álcool em gel por todas as 
áreas do CT, além de emba-
lagens para uso individual; 

Foram instalados diversos 
dispensers com álcool em 
gel no CT.

5. Prevenção de conta-
minação por ar condiciona-
do -  Não será utilizado o 
sistema de ar condicionado 
central, deixando as portas 
e janelas abertas para que 
haja circulação de ar exter-
no; O ar condicionado não 
será ligado e os controles 
serão recolhidos dos quar-
tos e de outros locais.

6. Impedimento da utili-
zação dos vestiários - Não 
haverá utilização dos ves-
tiários para troca de rou-
pa e banho. Cada atleta e 
membro da comissão terá 
uma habitação individual 
à sua disposição; - A porta 
de acesso ao corredor dos 

quartos será a da lateral do 
muro. Cada atleta usará o 
seu quarto para mudar de 
uniforme e higiene pessoal.

7. Arrumação dos quar-
tos - Troca diária de roupa 
de banho, sendo imediata-
mente lavadas e secadas em 
altas temperaturas e a rea-
lização de desinfecção dos 
quartos após o uso; As ca-
mareiras já estão orientadas 
a proceder desta maneira.

8. Alimentação - Manter 
cozinha e refeitório fecha-
dos (áreas confinadas). A 
alimentação será fornecida 
em kits individuais; Os kits 
individuais serão colocados 
nos quartos dos atletas e 
em locais próximos à área 
de trabalho para a equipe 
técnica.

9. Prevenção de conta-
minação - Planejar a entre-
ga de mercadorias durante 
esse período e não permitir 
a entrada de pessoas que 
não sejam essenciais para a 
atividade de treinamento do 
futebol profissional.

10. Orientações gerais 
de prevenção - Os atletas, 
comissão técnica e fun-
cionários serão orientados 
em como proceder e se 
movimentar internamente 
no CT; Controle de acesso 
por portas determinadas, 
informações de prevenção, 
locais para colocação de 
chuteiras, desinfecção dos 
equipamentos utilizados 
(bolas, chuteiras, cones, 
caneleiras, GPS, balizas e 
etc.) logo após o uso.

11. Manutenção do Cen-
tro de Treinamento - Utili-
zação de mão de obra for-
necida por empresa que já 
presta esse serviço ao CT 
para que durante as madru-
gadas seja feita limpeza e 
desinfecção mais profunda, 
de modo que no dia seguin-
te as áreas já estejam aptas 
para utilização sem risco;

Plano em elaboração 
junto com as empresas de 
limpeza, conservação e ma-
nutenção predial.

12. Impedimento de uso 
da academia e piscinas - 
Neste primeiro momento, 
como previsto no protoco-
lo da FERJ, a academia e a 
piscina estarão interditadas 
para uso, com controle de 
acesso na área.

AS MEdIdAS ANUNCIAdAS PElO ClUBE

Qual torcedor do Vasco 
nunca cantou “Ei! vamos 
nessa, vem no miudinho, 
vem no sapatinho, não te-
nha pressa...” nas arqui-
bancadas de São Januário 
e do Maracanã? Sucesso 
do Molejo no fim dos anos 
90, o Samba Rock ganhou 
força com a torcida vasca-
ína quando Edmundo co-
memorava os gols com a 
coreografia da música. Um 
dos integrantes do grupo é 
um vascaíno de berço. An-
drezinho bateu um papo 
com o Site Oficial e abriu 
o coração cruzmaltino. 

- Minha relação com o 

Vasco começou de berço 
mesmo. Meu pai (o eterno 
Mestre André, da bateria 
da Mocidade) era mui-
to vascaíno, minha mãe 
também era, minha irmã 
é vascaína. Na realidade, 
eu só tenho uma sobrinha 
que não é Vasco. Tirando 
a minha família espiritual, 
que é a do Arlindo Cruz 
(risos), lá eles torcem pro 
Flamengo. Aqui é todo 
mundo Vasco. O meu é de 
herança mesmo, Vasco e 
Mocidade - conta Andrezi-
nho, que rapidamente lem-
bra da primeira vez que foi 
em um jogo do clube.

- A primeira vez que vi 
o Vasco no estádio foi na 
volta do Roberto Dinami-

te do Barcelona. O 5 a 2 
contra o Corinthians. Meu 
primo Antônio Carlos, 

outro vascaíno doente, 
me levou ao Maracanã. E 
lá eu toquei na bateria da 
Força Jovem. Era muito 
pequeno, mas brinquei. 
Outras lembranças de es-
tádio eu tenho um mon-
tão. O gol do Cocada eu 
estava no Maracanã eu e 
Anderson. Eu Vasco, ele 
Flamengo. Quando nós 
não éramos muito conhe-
cidos, íamos em jogos do 
Flamengo com ele e ele 
ia nos do Vasco comi-
go. Sempre fomos mui-
to amigos, unha e carne. 
Tem um Vasco x Cruzeiro 
pela Copa do Brasil, que 

o Paulo Roberto, que era 
nosso lateral, fez um gol 
de falta lááá do centro 
do meio-campo (risos) e 
tirou a gente. E tem ou-
tras histórias, mais pra 
cá. Maracanãzinho, São 
Januário então tem mui-
ta história. Aquele recor-
de do Edmundo, quando 
ele fez seis gols contra o 
União São João, eu estava 
lá. Essa época eu andava 
muito junto com ele. Um 
frio, estádio vazio, jogo 
morto no primeiro tempo, 
segundo tempo ele acabou 
com o jogo e ainda perdeu 
um pênalti.

Andrezinho do Molejo fala sobre amor pelo Vasco

O sambista nasceu e cresceu em família vascaína. Daí...

Por ser músico de um 
grupo de sucesso, Andre-
zinho do Molejo teve a 
oportunidade de conhecer 
e conviver com grandes 
ídolos do Vasco, seu time 
do coração. As resenhas, 
segundo ele, são inesque-
cíveis, como na primeira 
vez que Edmundo comeu 
mocotó, que foi na sua 
casa. As rodas de samba 
na casa de Romário, a re-
lação com Roberto Dina-
mite e até a revelação de 
Euller, que o encontrou no 

aeroporto no dia que veio 
ao Rio de Janeiro para as-
sinar com o Vasco.

- Me orgulho muito de 
ter amizade com todos 
eles. Os maiores ídolos do 
Vasco eu tenho amizade. 
Uns ainda tenho contato, 
outros não. Por exemplo, 
o Edmundo a gente anda-
va junto, ia pra noite, fazia 
churrasco, sempre estava 
na casa dele. Quem apre-
sentou o mocotó pro Ed-
mundo fui eu. Minha mãe 
que fez pra ele. O Roberto 

Dinamite, nosso maior 
ídolo, passei a ter con-
tato mais recentemente. 
É uma pessoa sensacio-
nal, me trata com maior 
carinho sempre. Até na 
internet. E o Romário 
desde sempre, quando ele 
foi pro Barcelona, ele vi-
nha pro Rio e chamava a 
gente. O samba era com 
a gente. E tem outros que 
jogaram no Vasco, Pimen-
tel, Odvan toda vez que a 
gente faz show lá pra per-
to da terra dele, ele sem-

pre está com a gente... o 
Pedrinho, Felipe, pra você 
ver, o Edmundo me cha-
mava de Felipe e o Felipe 
ele chamava de Andrezi-
nho. Tínhamos o gênio 

parecido. Yan, que jogou 
em 92-93-94. Donizete, 
Júnior Baiano.... tem uma 
galera. O Euller quando 
estava vindo pro Vasco eu 
encontrei no aeroporto de 

Congonhas e ele me con-
tou que estava indo assinar 
com o Vasco. Sorato, gol 
do título lá em São Paulo. 
Lembranças, lembranças, 
lembranças...

A RElAçãO SAMBA, PAGOdE E fUtEBOl 

Andrezinho com Dinamite durante um desfile da Mocidade na Sapucaí 
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Segundo o síndico 
do condomínio, 
o empresário e 

cirurgião-dentista, Cris-
tiano Castro, a arrecada-
ção foi feita por iniciati-
va da administração do 
prédio, que contou com 
a solidariedade e união 
dos moradores, além da 
ajuda da comissão de 
eventos que existe no 
condomínio. Composta 
por professoras, empre-
sárias, donas de casa e 
secretárias executivas.

“Os alimentos foram 
deixados nas portas dos 
condôminos, eu junta-
mente com uma auxiliar 
de serviços gerais, to-
talmente paramentados 

com máscaras, luvas, e 
protetores faciais, reco-
lhemos os alimentos. As 
pessoas nos falavam via 
WhatsApp quais unida-
des estavam disponíveis 
os produtos”, relatou 
Cristiano.

O empresário ainda 
destaca, que se esforçou 
por reconhecer o tra-
balho sério que a Cruz 
Vermelha em Nova 
Iguaçu desenvolve em 
várias áreas, proporcio-
nando estudo, coloca-
ção profissional e acima 
de tudo, ajudando aque-
las famílias que mais 
necessitam, seja com 
alimentos ou medica-
mentos, nesse momento 
de Pandemia causada 
pelo Novo Coronavírus.

A instituição vem re-

alizando campanhas de 
doações através das re-
des sociais e mídia tra-
dicional, já que atende 
com doações de cestas 
básicas pacientes em 
tratamento de tubercu-
lose, hanseníase e HIV. 
Além de atender esses 
pacientes, a Cruz Ver-
melha ajuda outras ins-
tituições filantrópicas, 
que fazem trabalhos 
com os mais vulnerá-
veis.

Quem estiver interes-
se em ajudar pode enviar 
as doações para a sede 
da Cruz Vermelha em 
Nova Iguaçu, que está 
localizada na rua Cel. 
Bernardino de Melo, 
número 2085- Centro de 
Nova Iguaçu- RJ, CEP: 
26255-140, de segunda 

a sexta-feira, das 8h ás 
15h. Para maiores in-
formações: (21) 96477-
5398. Os interessados 

em fazer uma doação fi-
nanceira seguem os da-
dos da conta: UNICRED 
N 136: Agência 4509- 

Conta: 4769-4. Cruz 
Vermelha Brasileira – 
Nova Iguaçu-Rj. CNPJ: 
08.451.236/0001-56.

Cruz vermelha recebe doações de 
moradores de condomínio iguaçuano

Equipe do Palazzo Ducale Residenziale entrega cestas básicas aos agentes da CVB

dIvUlGAçãO
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As estrias normalmen-
te se formam quando 
há estiramento da pele, 
que no geral é causa-
do por um aumento do 
volume corpóreo. Esse 
aumento pode ocorrer 
por causa de gravidez, 
aumento de peso, co-
locação de prótese ma-
mária, uso de anaboli-
zantes, ou por fatores 
hormonais como o uso 
de estrógeno e hormô-
nios adrenocorticais. 
O uso prolongado de 
tratamentos com corti-
coides também podem 
desencadear estrias no 
corpo. Fatores genéti-
cos também podem es-
tar envolvidos.

Em mulheres é mais 
comum encontrar es-
trias nos flancos, coxas, 
glúteos, abdômen e nos 
seios. Acontece muito 
quando a mulher entra 
na puberdade, cresce 
muito rápido, ou ganha 
peso em um curto es-
paço de tempo. Na fase 

adulta, durante a gra-
videz podem aparecer 
estrias no abdômen e 
nos seios. Outra causa 
comum, hoje, é o apa-
recimento após a co-
locação de próteses de 
silicone, por causa da 
distensão dos tecidos 
de forma abrupta.

Já em homens é mais 
comum nos ombros, 
braços e costas. Os que 
se submetem a muscu-
lação excessiva ou abu-
sam de anabolizantes 
são os mais propensos. 
Em homens o ganho de 
peso e o crescimento 
abrupto também são 
causas de estrias.

Estrias largas e de 
surgimento abrupto po-
dem ser sintoma de do-
enças endocrinológicas 
e um médico deverá ser 
consultado. Mas, em 
geral, as estrias causam 
um desconforto mais 
estético, e isso já é mo-
tivo para a busca por 
um tratamento.

dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela Universidade 
Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em Cirurgia com título de 
especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4) e pós-graduação 
em Cirurgia Plástica.

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/

www.facebook.com/drRenatoPPalhares/

CAUSAS

Cirurgião-dentista Cristiano Castro coordenou a ação solidária

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

Senado suspende recesso 
parlamentar na Pandemia

O presidente do Se-
nado, Davi Alcolum-
bre, decidiu suspender 
o recesso parlamentar, 
que ocorreria de 17 a 
31 de julho. O recesso 
é previsto na Consti-
tuição e ocorre todos 
os anos. A decisão foi 
anunciada pela Presi-
dência da Casa após 
reunião de líderes, re-
alizada na manhã de 
ontem (18). Segundo 
nota oficial, o moti-
vo é a pandemia do 
novo coronavírus (co-
vid-19).

Alcolumbre decidiu 

também não pautar a 
votação da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO) antes desse pe-
ríodo. De acordo com 
a Constituição, o Con-
gresso Nacional, depu-
tados e senadores, em 
sessão conjunta, pre-
cisam aprovar a LDO 
antes de entrarem em 
recesso. Dessa forma, o 
recesso está condiciona-
do à aprovação da LDO.

Sessões 
remotas

Desde o dia 20 de 
março, o Senado vem 

realizando sessões 
remotas, com ape-
nas dois senadores no 
Congresso, em uma 
sala do Prodasen, a 
Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação do 
Senado. Os demais se-
nadores ficam em suas 
residências ou gabine-
tes, participando das 
discussões por video-
conferência e usando 
um aplicativo desen-
volvido por técnicos 
do Prodasen para as 
votações.

Na Câmara, as ses-
sões remotas tiveram 

início no dia 25 de 
março. O sistema ado-
tado pelos deputados é 
diferente do usado pe-
los senadores. O presi-
dente da Casa, Rodrigo 
Maia, fica no plenário, 
assim como um repre-
sentante de cada parti-
do. Os demais partici-
pam das discussões por 
videoconferência. O 
sistema de tecnologia 
da Câmara permitiu 
que os deputados tives-
sem acesso, por meio 
da internet, às ferra-
mentas legislativas 
com as opções de voto.

Tanto na Câmara 
quanto no Senado es-
tão sendo priorizadas 
votações de propostas 
de combate a epide-
mia e suas consequên-
cias, tanto na área da 
saúde quanto na área 
econômica, e que en-
contrem consenso en-
tre a maioria. Medidas 
provisórias com ven-
cimento próximo que, 
preferencialmente, se-
jam consensuais, tam-
bém estão sendo vota-
das durante o período 
de isolamento.Votação da Lei de Diretrizes Orçamentária saiu da pauta, diz Alcolumbre

EdIlSON ROdRIGUES / AGêNCIA SENAdO

“A isenção da alíquo-
ta do Imposto de Impor-
tação versa sobre mais 
de 100 medicamentos”, 
escreveu Bolsonaro. 
O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
zerou os impostos sobre 
medicamentos em fase 

de testes para o com-
bate ao coronavírus. A 
isenção atinge mais de 
100 fármacos, incluin-
do a hidroxicloroquina. 
Em mensagem no Twit-
ter, Bolsonaro declarou: 
“A isenção da alíquota 
do Imposto de Impor-

tação versa sobre mais 
de 100 medicamentos, 
como antirretrovirais e 
antivirais, afim de faci-
litar leques de estudos 
no combate ao vírus.” 
Os pesquisadores brasi-
leiros do Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia 

e Materiais (CNPEM) 
já testaram a eficácia 
de mais de 2 mil remé-
dios contra o Covid-19. 
Todos eles eram substân-
cias já regulamentadas. 
Entre elas, estão analgé-
sicos, anti-hipertensivos, 
antibióticos e diuréticos.

Brasil zera imposto da cloroquina 
e de outros medicamentos
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Com o objetivo de 
reprimir a milícia 
que atua no bairro 

de Santa Cruz, na Zona 
Oeste do Rio, a Delegacia 
de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) 
realizou, na manhã de 
ontem, uma operação que 
terminou sem a prisão de 
suspeitos.

Durante a ação, foram 
recuperados dois veícu-
los roubados, tacos de 
madeira com vestígios de 
sangue, cinto tático, bala-
clavas, coldres, máscara e 
demais equipamentos tá-
ticos. Ninguém foi preso.

A especializada infor-
mou que o grupo crimi-
noso é responsável pela 

morte do policial civil Ro-
drigo Guadagno, na quar-
ta-feira da semana passa-
da, durante uma ação do 
Departamento Geral de 
Combate à Corrupção, ao 
Crime Organizado e à La-
vagem de Dinheiro (DG-
COR) na região.

A operação de ontem 
é um desdobramento de 
uma série de ações do 
Departamento Geral de 
Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DGHPP), que 
tem por objetivo intensi-
ficar a repressão à milícia 
e todas as atividades exer-
cidas pelo grupo crimino-
so. 

Polícia prende 
braço direito 
de miliciano 

E na manhã do último 

domingo, policiais ci-
vis prenderam o homem 
apontado como braço 
direito de Wellington da 
Silva Braga, o Ecko, che-
fe da maior milícia do 
Rio. na manhã deste do-
mingo. Cristiano Lima de 
Oliveira, conhecido como 
Jiraya, foi encontrado em 
uma casa em Paciência, 
na Zona Oeste e não re-
sistiu à prisão. Com ele, 
a polícia apreendeu uma 
pistola Glock.  

O bandido é investiga-
do pelo homicídio de um 
morador de Paciência. O 
homem teria sido morto 
após ter pisado, sem que-
rer, no pé do miliciano 
durante uma festa de rua, 
em 2017. Como tem po-
sição de comando na qua-
drilha, Jiraya também é 

investigado pela morte do 
policial Rodrigo Gaudag-
no dos Santos, em abril 
deste ano. 

Segundo as investi-
gações, Jiraya seria res-

ponsável pela favela de 
Antares, em Santa Cruz. 
Ele foi encaminhado para 
a Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco). Além 

de agentes da Draco, 
também participaram da 
ação policiais da Subse-
cretaria de Inteligência, 
da 59ªDP (Caxias) e da 
64ª DP (Vilar dos Teles).

fOtOS: REPROdUçãO

Tiroteio sacode Vidigal 
A operação aconteceu 

em conjunto com o Gru-
pamento de Intervenção 
Tática (GIT) dentro da 
favela desde o fim da 
madrugada de ontem. 
A Avenida Niemeyer fi-
cou interditada nos dois 
sentidos por cerca de 40 
minutos. A PM informou 
que houve confronto e 
intensa troca de tiros 
com os criminosos. 

Após cessarem os dis-
paros, as equipes loca-
lizaram um um homem 
ferido portando uma 
pistola e munições. Ele 
foi socorrido ao Hos-
pital Municipal Miguel 

Couto. Imagens publi-
cadas por um perfil do 
Grupamento de Interven-
ção mostram os agentes 
dentro da comunidade, 
na localidade conhecida 
como 314. No momento 
da operação muitos mo-
radores estavam a cami-
nho do trabalho quando e 
precisaram retornar para 
casa. “Muito tiro no Vi-
digal . Acordamos assim 
nessa pandemia”, escre-
veu uma moradora no 
Twitter. “Está feia a coisa 
no início da segunda-fei-
ra aqui no Vidigal. Tiros, 
muitos tiros”, afirmou 
outro morador da favela.Policiais durante movimentação na comunidade 

Mais um fim de semana 
de muito trabalho para os 
agentes do Programa Segu-
rança Presente em Queima-
dos: durante patrulhamento 
de rotina no último sábado, 
os policiais a serviço da 
Prefeitura de Queimados 
avistaram dois homens em 
uma motocicleta de cor pre-
ta em atitude suspeita. Ao 
avistar a guarnição, a dupla 
tentou fugir a bordo do veí-
culo, mas foram capturados 
por volta das 15h na Rua 
Fernando Ribeiro, bairro 
Jardim São Miguel.

Luciano Barreto e Danilo 
Barreto, que ainda tentaram 
se livrar de um revólver ca-

libre 38 com 6 munições 
intactas durante a persegui-
ção, foram levados ao 24º 
Batalhão da Polícia Militar 
(Queimados).

De acordo com Coorde-
nador do Programa Segu-
rança Presente em Quei-
mados, tenente Porto, o 
investimento em segurança 
vem dando resultado na ci-
dade. “O trabalho que esta-
mos realizando em conjun-
to com agentes do Proeis, 
da Guarda Municipal e do 
24º Batalhão tem surtido 
efeito positivo na cidade. 
Os números de criminali-
dade apontam queda em 22 
tipos de crimes”, afirmou o 

tenente.
De acordo com números 

oficiais do ISP (Índice de 
Segurança Pública) houve 
queda em 22 tipos de crimes 
contabilizados pelo órgão na 

cidade, entre eles homicídio 
doloso, roubos e furtos de 
veículos e cargas e furtos a 
transeuntes. Os dados com-
parativos aos 10 primeiros 
meses de 2018 e 2019. 

Os dois homens estavam em uma 
motocicleta de cor preta em atitude suspeita

Segurança Presente prende dupla

REPROdUçãO 
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Civil identifica mortos 
em ação no Alemão 

A Polícia Civil iden-
tificou 12 mortos (foto) 
durante uma operação no 
Complexo do Alemão na 
última sexta-feira. A De-
legacia de Homicídios da 
Capital (DHC) disse em 
nota que investiga cinco 
mortes que ocorreram em 
confronto com policiais 
militares e civis duran-
te a operaçã conjunta do 
Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) e da De-
legacia Especializada em 
Armas e Explosivos (De-
sarme).

A polícia também in-
vestiga a morte de outras 
cinco pessoas cujos cor-
pos foram deixados na 
avenida Itaoca, uma das 
principais vias de acesso 
ao Alemão; uma morte na 
Fazendinha, uma das fave-
las do Complexo; e de ou-
tra pessoa que morreu na 
UPA do Alemão.

Moradores reclamaram 
das mortes e da ação da 
polícia durante a opera-
ção em redes sociais, e a 
Defensoria Pública do Es-

tado pediu ao Ministério 
Público uma investigação 
independente. O defensor 
público Daniel Lozoya, 
do Núcleo de Direitos 
Humanos da Defenso-
ria, vai pedir à delegacia 
uma cópia do registro de 
ocorrência. Segundo ele, 
a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos sugere 
que as forças envolvidas 
em ocorrências com mor-
tes praticadas por policiais 
não poderiam investigar 
os casos.

Os mortos identifica-
dos são: Jhonata Luciano 
Ribeiro da Silva Siqueira; 
Alan da Costa Cerquei-
ra; Leandro Simões Nas-
cimento Furtado; Junei 
Santos da Silva; Leonardo 
Serpa de Jesus; William 
Miranda dos Santos Mat-
tos; Nelson Luis Jeroni-
mo; Lucas Luiz da Silva; 
Rafael Nascimento da 
Silva; Alysson Lourenço 
do Nascimento Gomes; 
Rodrigo da Silva Pereira; 
Alessandro Barreto da Sil-
va.

REPROUçãO 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Os agentes apreenderam armas e balaclavas, coldres e máscara 

Pressão total contra milícia 
operação 

Homicídios da Baixada realiza ação para prender integrantes 
de grupo paramilitar responsável pela morte de policial civil

PM é morto a tiros em Duque de Caxias 
O policial militar Rao-

ni Aguiar de Paula, de 33 
anos, morreu na manhã 
de ontem após se baleado 
quando trafegava na BR-
040, na altura de Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense. Segundo a Polícia 
Militar, o soldado estava 

em uma moto quando foi 
abordado por criminosos 
dentro de um veículo que 
atiraram contra ele. O poli-
cial caiu da moto e chegou 
a ser socorrido no Hospital 
Estadual Adão Pereira Nu-
nes, mas não resistiu.

Uma equipe da Polícia 

Rodoviária Federal foi 
acionada ao local e a área 
foi isolada para perícia da 
Polícia Civil. O caso foi 
registrado na 60ª DP. Até 
o momento, não há confir-
mação de horário e local 
do sepultamento.

Raoni estava na Polícia 

Militar desde 2015, era 
lotado na Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) 
do Morro dos Macacos, 
em Vila Isabel, Zona Nor-
te o Rio. Ele deixa esposa 
e um filho. A PM afirmou 
que está prestando apoio à 
família. O policial foi socorrido no Hospital Adão Pereira Nunes

REPROdUçãO 
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Ato simbólico na Central do Brasil marca as ações da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

Rio celebra dia de Combate
à Homofobia e transfobia 

Bandeira gigante nas cores do arco-íris, medindo 9 metros de altura e 30 
metros de largura, com a inscrição ‘Rio Sem LGBTIfobia’, foi estendida

Uma grande ban-
deira nas cores 
do arco-íris, me-

dindo 9 metros de altura 
e 30 metros de largura, 
com a inscrição ‘Rio Sem 
LGBTIfobia’, foi esten-
dida na manhã do último 
domingo, no prédio da 
Central do Brasil, uma re-
ferência arquitetônica no 
Centro do Rio de Janeiro. 
O ato simbólico marca 
as ações da Secretaria de 
Estado de Desenvolvi-
mento Social e Direitos 
Humanos (SEDSODH) 
para lembrar o  Dia In-
ternacional de Combate à 
Homofobia e Transfobia. 
À noite, uma iluminação 
especial será acionada às 
18 horas no local.

Os refletores com as 
cores do arco-íris e a 
bandeira serão mantidos 
durante uma semana no 
prédio, onde funciona a 
Subsecretaria de Esta-
do de Promoção, Defesa 
e Garantia dos Direitos 
Humanos. A ação chama 
atenção também para o 
Disque Cidadania e Di-

reitos Humanos, um ser-
viço criado pelo Governo 
do Estado pelo qual po-
dem ser feitas denúncias 
de crimes contra a popu-
lação LGBTI. Pelo 0800 
0234567, que funciona 
24 horas por dias, todos 
os dias da semana, podem 
ser denunciados casos de 
preconceito, discrimina-
ção e até mesmo agres-
sões e assassinatos contra 
esta população, além de 
outras violações aos di-
reitos humanos.

Live no Instagram
A bandeira foi confec-

cionada e doada pelo es-
tilista Almir França, do 
Grupo Arco-Íris, para a 
Superintendência de Po-
líticas LGBT, vinculada 
à Subsecretaria. Uma live 
no Instagram também está 
programada para 16 horas 
do domingo (17/05). O 
superintendente Ernane 
Alexandre, que coordena 
o programa estadual Rio 
Sem Homofobia, vai con-
versar com a atriz trans 
Glamour Garcia, revela-
ção da Rede Globo em 
2019, no perfil dela - @
glamourgarcia. Na pauta, 

formas de prevenção e 
avanços na luta contra a 
LGBTfobia.

Desde 2019, a homofo-
bia e a transfobia se torna-
ram crimes e, assim com 
o racismo, têm pena de 
um a três anos de prisão, 
além de multa. Com a de-
cisão, o Brasil se tornou 
o 43º país a criminalizar 
a LGBTIfobia, segundo 
o relatório “Homofobia 
Patrocinada pelo Estado”, 
da Associação Interna-
cional de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais e 
Intersexuais (Ilga). Além 
do Disque Cidadania, o 
Estado mantém a Dele-
gacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância 
(Decradi), responsável 

por receber denúncias 
em caso de homofobia 

e transfobia, na Rua do 
Lavradio 155, Centro do 

Rio. Os telefones são (21) 
2333-3509 e 2333-3693.  

IRÃ - O lí-
der supremo 
do Irã, aiatolá 
Ali Khamenei, 
disse no último 

domingo que os norte-
-americanos serão expul-
sos do Iraque e da Síria. 
Ele reafirmou a exigência 
iraniana de que as tropas 
dos Estados Unidos se-
jam retiradas do Oriente 
Médio.

O Irã quase entrou em 
um conflito de fato com 
os EUA quando um drone 
norte-americano matou o 
destacado comandante 
militar iraniano Qassem 
Soleimani em Bagdá, no 
dia 3 de janeiro, o que le-
vou Teerã a retaliar com 
uma saraivada de mísseis 
contra uma base dos EUA 
no Iraque dias depois.

Khamenei disse que as 
ações dos norte-america-
nos no Afeganistão, no 

Iraque e na Síria os tor-
nou odiados, de acordo 
com a transcrição de um 
discurso a estudantes pu-
blicada em seu site. “Os 
norte-americanos não 
continuarão no Iraque e 
na Síria e serão expul-
sos”, afirmou Khamenei. 

No mês passado, o pre-
sidente dos EUA, Donald 
Trump, disse que instruiu 
a Marinha a disparar con-
tra qualquer navio irania-
no que a assedie no mar, 
mas mais tarde afirmou 
que não está alterando 
as regras de combate dos 
militares.

Após o comunicado de 
Trump, o chefe da Guar-
da Revolucionária do Irã, 
general Hossein Salami, 
disse que seu país des-
truirá navios de guerra 
norte-americanos se sua 
segurança no Golfo Pér-
sico for ameaçada.

líder supremo diz que 
EUA serão expulsos do 

Iraque e da Síria

M
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 Ali Khamenei reairmou a exigência de 
que americanos sejam retirados

AGêNCIA ANSA BRASIl/EPA/dIREItOS RESERvAdOS

Criado em 2004, o Dia 
Internacional de Comba-
te à Homofobia e Trans-
fobia se tornou simbólico 
para celebrar a decisão da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de excluir 
a homossexualidade, an-
teriormente chamada de 
homossexualismo, da 

Classificação Estatística 
Internacional de Doenças 
e Problemas Relaciona-
dos com a Saúde (CID). 
A medida, anunciada 
em 17 de maio de 1990, 
é considerada uma das 
primeiras grandes con-
quistas da comunidade 
LGBT em todo o mundo.

Para o subsecretário 
Thiago Miranda, a data 
chama a atenção para 
uma estatística aterrori-
zante: o  Brasil é o país 
que lidera o ranking de 
assassinatos por LGBTI-
fobia.

“Precisamos alertar 
para o combate a vio-

lência, o preconceito e 
a discriminação enfren-
tados por lésbicas, gays, 
bissexuais e transexu-
ais. Precisamos abrir 
os olhos das pessoas e 
informar que os crimes 
acontecem e a população 
LGBT continua sofrendo 
violência”, declarou.

AlERtA PARA MORtES POR PRECONCEItO

Neste período de isola-
mento social para o enfren-
tamento à pandemia do co-
ronavírus, além da água e 
sabão para a higienização, 
é recomendado o uso do ál-
cool 70%, líquido e em gel. 
A utilização desse produto, 
no entanto, deve ser feita 

com bastante atenção para 
evitar acidentes domésti-
cos, como queimadura, in-
gestão e contaminação nos 
olhos, por exemplo.

De acordo com o sargen-
to Edval Jr., lotado no Co-
mando de Área da região 
Norte/Noroeste Fluminen-

se, é importante ter muito 
cuidado ao se aproximar de 
fontes de calor logo após 
fazer o uso do álcool.

“Ele pode inflamar sobre 
a pele e ocasionar queima-
duras de segundo e terceiro 
graus. Então, atenção na 
cozinha. Em casa, dê pre-

ferência sempre por lavar 
as mãos com água e sabão. 
É importante também não 
descuidar da garotada. A 
atenção com crianças deve 
ser redobrada”, recomenda. 
Em caso de emergência, 
acione o Corpo de Bombei-
ros ligando 193.

Cuidados com o uso do álcool

Utilização do produto deve ser feita com bastante atenção

REPROdUçãO

A partir de 27 de 
maio, os moradores 
de Belford Roxo vão 
ter uma nova chance 
de retirar a cesta bási-
ca do Mutirão Huma-
nitário, programa do 
Governo do Estado.  A 
medida foi tomada, já 
que algumas pessoas 
não conseguiram che-
gar aos pontos de dis-
tribuição no dia mar-
cado. Cerca de 17 mil 
cestas ainda não foram 
retiradas.  Esses moradores 
vão receber um novo SMS 
informando a nova data e 

local para buscar o kit.
Aqueles que já estão com 

o código de retirada para os 
dias 18 e 19 de maio devem 

se dirigir na hora e local 
marcados, sem qualquer al-
teração.  Quem tem direito 
ao kit, mas não conseguiu 

pegar a cesta básica, 
pode ligar para o nú-
mero 0800 031 4407 
ou entrar no site do 
Mutirão Humanitário 
(www.mutiraohuma-
nitario.com.br).

Amanhã, o Mutirão 
Humanitário chega 
a Mesquita, onde 17 
mil kit serão distribu-
ídos. A ação do Go-
verno do Estado deve 
atingir 940 mil famí-
lias em 16 municípios 

da Região Metropolitana. 
Sete cidades já foram bene-
ficiadas.

Cestas básicas: moradores de 
Belford Roxo terão segunda chance 

dIvUlGAçãO/GOvERNO dO EStAdO 
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Mudanças e medidas integradas entre cidades e Estado foi o tema central

A pandemia de Co-
vid-19, doença 
provocada pelo 

Novo Coronavírus, impôs 
mudanças em muitas áre-
as e serviços municipais. 
Atualização e adaptação 
são necessárias e a Pre-
feitura de Volta Redonda 
vem trabalhando para ga-
rantir a prestação do bom 
serviço público ao cida-
dão. A prefeitura, repre-
sentada pelo secretário 
municipal de Fazenda, 
participou de videoconfe-
rência com secretários de 
Fazenda de outros muni-
cípios do estado, promo-
vida pela Associação Es-
tadual de Municípios do 
Rio de Janeiro (Aermerj).

O objetivo da reunião 
foi tratar pontos impor-
tantes na pauta fazendá-
ria e a crise econômica. 
“Queremos fortalecer 
uma ação integrada, arti-
culada e solidária entre os 
gestores públicos. Volta 
Redonda sempre investiu 
em melhorias, moderni-
zação e desburocratiza-
ção dos trâmites finan-
ceiros, prezando sempre 
pela transparência. Esse 

trabalho em conjunto vai 
fortalecer os municípios 
para enfrentar a crise. Va-
mos trabalhar para ajudar 
a economia, mas sempre 
priorizando vidas nessa 
luta”, afirmou o prefeito 
Samuca Silva.

Durante a videocon-
ferência, os secretários 
conversaram sobre temas 
importantes de gestão fi-
nanceira, considerando 
a queda expressiva da 
receita. De acordo com 
o representante de Volta 

Redonda, todos os secre-
tários manifestaram uma 
real queda de mais de 
20% na arrecadação pró-
pria, e o estado citou uma 
queda de R$ 700 milhões 
de ICMS (Imposto Sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços) para o 
mês de maio, que provo-
cará impactos em todos 
os municípios.

Foram debatidos ainda 
assuntos como: consul-
ta ao Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RJ) para 

que os municípios façam 
medidas visando minimi-
zar o impacto na queda de 
arrecadação, como, por 
exemplo, o Refis, Progra-
ma de Recuperação Fis-
cal; Imposto Sobre Servi-
ços (ISS), essencial para 
a sobrevivência dos mu-
nicípios; redução de folha 
(muitos já reduziram em 
10%) e de contratos.

“Nesta terça-feira (19), 
teremos um encontro com 
o secretário estadual de 
Fazenda e a Aemerj para 

expor os pontos impac-
tantes na economia dos 
municípios. A ideia é 
convidar também os pre-
feitos a participarem e 
apresentarem pautas para 
cooperar na construção de 

medidas que minimizem 
os impactos”, explicou 
Fabiano Vieira, citando 
ainda que na sexta (22), 
está prevista uma nova 
videoconferência com os 
secretários de Fazenda.

efeito Coronavírus

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

drive thru de vacina 
contra Influenza nesta terça

resende

A Prefeitura de Resen-
de, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, vai 
realizar, nesta terça-feira, 
dia 19, mais uma ação es-
tratégica para a imuniza-
ção da população contra 
a Influenza. O público-al-
vo desta etapa da campa-
nha terá mais uma opor-
tunidade de se vacinar 
em sistema Drive-Thru 
na Área de Exposições, a 
partir das 9h.  

Desta vez, poderão se 
imunizar contra a gripe, 
exclusivamente, as ges-
tantes, as crianças com 
idade entre 6 meses e 5 
anos e os adultos com 
idade entre 55 e 59 anos. 
A escolha do público con-
templado, como de costu-
me, acontece em virtude 
da maior vulnerabilidade 

ao vírus Influenza. Ou 
seja, a campanha prioriza 
aqueles que estão mais 
suscetíveis a gripe.  

O sistema utilizado é 
simples e seguro, através 
do qual os munícipes for-
mam filam dentro dos ve-
ículos e recebem a dose 
sem que seja necessário 
sair, evitando o contato 
direto com pessoas que 
não sejas os profissio-
nais responsáveis. A do-
cumentação necessária é 
a carteira de vacinação, 
no caso das crianças de 
6 meses a 5 anos; docu-
mento de identificação e 
cartão do pré-natal, para 
as gestantes; e documen-
to de identificação, com-
provando a idade, para os 
adultos entre 55 e 59.  

- Em tempos de pan-

demia, com o Covid-19, 
a vacinação em sistema 
drive thru foi um recur-
so de grande importân-
cia para que a Prefeitura 
possa proteger a popula-
ção contra a Influenza, 
outra doença preocupan-
te. Uma população imu-
nizada significa unidades 
de saúde menos procu-
radas, significa uma po-
pulação mais saudável 
e resistente. Os esforços 
são para fortalecer esse 
cuidado e diminuir as 
aglomerações no muni-
cípio – explica o Secretá-
rio Municipal de Saúde, 
Alexandre Vieira.  

O estacionamento da 
Área de Exposições, 
onde acontece a vacina 
por drive thru, fica no 
bairro Morada da Colina. 

Sul fluminense se une contra
impactos econômicos da pandemia

Prefeitura segue com as
obras do novo Centro de Educação

itatiaia 

A Prefeitura de Ita-
tiaia, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públi-
cos, informa que a cons-
trução do novo Centro 
de Educação Especial 
de Itatiaia, iniciada 
no dia 27 de fevereiro 
deste ano, está prevista 
para ser finalizada ain-
da neste semestre.

O Centro ficará lo-
calizado no bairro Vila 
Odete, na rua ao fundo 
da Creche Municipal 
Roberto Cotrim. De 
acordo com o projeto, 
desenvolvido pela Se-
cretaria de Planejamen-
to, essa unidade contará 
com 02 salas de aula, 07 

salas de aula com aten-
dimento clínico, 02 ba-
nheiros para portadores 
de necessidades espe-
ciais, sendo 01 femini-
no e um masculino, uma 
área central com sala de 
administração, 01 sala 
arquivo, 01 copa e 01 
banheiro de uso mascu-
lino e feminino.

A estrutura beneficia-
rá os 243 alunos com 
necessidades especiais 
da rede pública de en-
sino, que participarão 
de atividades em grupo 
e individuais. Com o 
auxílio de uma equipe 
multiprofissional (fono-
audiólogos, psicólogos, 
neuropediatras, etc.), 

eles receberão um tra-
tamento e diagnóstico 
mais individualizado, 
onde serão levadas em 
conta as particularida-
des de cada um.

Amarildo Veiga Fer-
ri, secretário de Educa-
ção, ressalta a impor-
tância da construção de 
um espaço direcionado 
para a educação espe-
cial.

— O Centro é funda-
mental para preparar es-
ses alunos para a vida, 
já que o atendimento 
especializado ajuda a 
entender e potenciali-
zar suas características 
particulares — afirmou 
o secretário.

Videoconferência entre secretários de Fazenda desenvolveu vários focos na área financeira

GABRIEl BORGES / SECOM vR 

CARINA ROCHA / PMR

Faixa etária contemplada é de 6 meses a 5 anos para crianças e de 55 a 59 anos (adultos)

A obra está prevista para ser finalizada ainda neste semestre

lEtíCIA dE SOUzA / PMI

Desde o início da pan-
demia, Volta Redonda 
vem adotando medidas 
para minimizar os im-
pactos provocados, como 
um chat para dúvidas 
e orientações sobre os 
serviços oferecidos pela 
Secretaria Municipal de 
Fazenda (SMF). A fer-
ramenta já está disponí-
vel pelo endereço www.
portalvr.com/chat/. O 
objetivo é facilitar o dia 
a dia do cidadão, pro-
porcionando acesso di-
reto aos serviços da SMF 
sem precisar se deslocar 
de suas casas, mantendo 
o isolamento tão impor-
tante e necessário nesse 
momento.

Também já está no ar 
um Portal da Transparên-
cia com todos os gastos 
do município no combate 

a Covid-19, o Novo Co-
ronavírus. A plataforma 
foi elaborada pela equipe 
da prefeitura, sem gastos 
para os cofres do municí-
pio.

“Recebemos o prêmio 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ) como 
a segunda cidade mais 
transparente do estado. 
Esse portal é mais uma 
ação que reforça nosso 
compromisso com o di-
nheiro público, com a 
transparência”, disse o 
prefeito, lembrando que 
o município promoveu 
ainda a prorrogação do 
prazo para pagamento do 
IPTU 2020, e as datas de 
vencimento das contas 
de água e esgoto do Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto de Volta Redon-
da (Saae-VR).

vOltA REdONdA 
AJUdA O CIdAdãO

sul fluminense
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Um novo campo de 

visão sobre a vida traz 

profundidade sobre quem 

é você e sobre como pode 

atuar daqui para frente no 

trabalho ou em sua rotina. O céu fala 

sobre as mudanças pelas quais você 

vem passando e pede atenção com 

documentos e ética no trabalho.

O céu pede atenção 

com documentos e 

ética para interagir 

com regras que estão 

sendo transformadas. 

Você está sendo levado a refletir 

profundamente sobre novos 

conceitos e a avaliar a importância 

de agir com justiça.

Áries

O silêncio o ajudará 

a tomar decisões 

que possibilitam 

melhores resultados. 

A experiência o leva a 

refletir filosoficamente sobre a vida. 

É necessário ampliar o seu campo 

de visão sobre as possibilidades e as 

situações que não estão sob o seu 

controle.

Touro

Os projetos precisam 

ser adequados diante 

das possibilidades 

atuais do setor 

financeiro. O céu pede 

que você examine os exageros ou 

possíveis negligências que não podem 

mais ser levadas adiante. Os amigos e 

os projetos são afetados.

Gêmeos

O céu exige de você 

uma nova postura 

ou uma performance 

profissional diante de 

sócios e parceiros. O 

mesmo pode estar acontecendo no 

relacionamento afetivo. É um dia 

para examinar os exageros e agir com 

justiça em relação a uma pessoa.

Câncer

Leão

Os filhos ou a 

experiência que 

o cerca trazem 

questionamentos e 

reformulações sobre 

a vida. O céu exige de 

você mudanças urgentes para obter os 

resultados de seus talentos e descarte 

de injustiças. É momento de se 

transformar.

Virgem

É importante ampliar 

o seu campo de visão 

sobre quem é a pessoa 

que você deseja que 

fique ao seu lado. O 

cônjuge passa por transformações 

profundas e as verdades que 

circundam a família ficam ainda mais 

evidentes. Uma pessoa importante em 

sua vida passa por testes.

Libra

É preciso ter um olhar 

diferente e profundo 

sobre as necessidades 

que envolvem a rotina 

e o trabalho. O céu 

pede que você dê atenção às palavras 

e analise as intenções éticas e justas 

que vêm de pessoas próximas. Alguns 

documentos podem ser solicitados.

Escorpião

Se tiver filhos, é 

importante promover a 

ética e o discernimento 

para tratar de 

documentos. Mas reflita 

sobre como vem lidando 

com os assuntos financeiros, porque 

é momento de assumir uma postura 

com ética e justiça.

Sagitário

O céu exige de você uma 

nova postura e, com 

isso, novas condutas 

sobre julgamento. A 

experiência lhe deixa 

em destaque e traz questionamentos. 

O mau julgamento não será perdoado. 

Busque o aprimoramento e o 

autoconhecimento.

Capricórnio

O céu vem pedindo de 

você uma análise em 

silêncio sobre o certo 

e o errado. A vida 

pede questionamentos 

sobre justiça, 

principalmente, em relação a pessoas 

do seu convívio. Um mau julgamento 

pode afetar desnecessariamente o seu 

lado emocional.

Aquário

A vida vem lhe 

ensinando a diferença 

entre ambição e 

ganância. É importante 

agir com ética diante de 

situações financeiras. Busque eliminar 

os exageros e encontre o caminho 

do meio. Somente assim será justo! 

Os documentos afetam os recursos 

materiais.

Peixes

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico  007/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 04 de junho de 
2020 através do Portal eletrónico de licitação do Banco 
do Brasil (www.licitações.com.br ), licitação nº 007/2020 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, 
objetivando AQUISIÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS 
TIPO LED, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO conforme es-
pecificações contidas no edital e seus anexos que é par-
te integrante do Processo Administrativo nº 8235/2019. 
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do muni-
cípio no endereço eletrônico https://www.portoreal.
rj.gov.br. através do portal eletrônico do Banco do Brasil 
acima citado., Para retirada do edital na Secretaria de 
Licitações Compras e Contratos os interessados deve-
rão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação ci-
vil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 3.675,00 (três mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais)

Porto Real, 18 de maio de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COM-
PRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 8659/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 027/2020 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL ENBLOBANDO OS SERVIÇOS DE 
ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA, ALVENARIA E 
ESQUADRIAS (VIDRAÇARIA, PORTAS E JANELAS), 
NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES, atendendo a solicitação feita pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS no processo administrativo 8659/2019, à 
empresa:
Empresa: SELLES MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE REDE ELÉTRICA LTDA
CNPJ: 03.796.344/0001-47
Valor de R$ 3.084.000,00 (três milhões e oitenta e qua-
tro mil reais)
Solicito emissão de empenho.

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

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: JG Indústria Gráfica Unipessoal 
Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de material gráfico para aten-
der as necessidades do CREAS
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-15.01.00-08-
244-0023-2.067-3.3.90.30.00-1.311.0000-062/2020 
Ficha 
06 - NOTA DE EMPENHO: 062/2020
07 - VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos re-
ais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6100/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da autorização 
de fornecimento
10 - DATA DA ASSINATURA: 06 de maio de 2020

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 018/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Valtair Francisco Lima
03 - Objeto: Termo de prorrogação de prazo ao contrato 
em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, § 8°,  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Valor: R$ 28.380,00 (vinte e oito mil e trezentos e 
oitenta reais)
06 - Processo Administrativo Nº: 1028/2018
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 11/04/2020 
e término 11/04/2021
08 - Data da Assinatura: 11 de abril de 2020

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO 
CONTRATO Nº 020/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Tamri RJ Participações S/A
03 - Objeto: Termo de prorrogação de prazo ao contrato 
em pauta

04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, § 8°,  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Valor: R$ 39.922,32 (trinta e nove mil, novecentos e 
vinte e dois reais e trinta e dois centavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 6456/2018 
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 28/02/2020 
e término 28/02/2021
08 - Data da Assinatura: 28 de fevereiro de 2020

Vanessa de Paula Miranda
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Renda

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 002/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Teodoro Moreira de Bitiato
03 - Objeto: Termo de prorrogação de prazo ao contrato 
em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, § 8°,  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Valor: R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos re-
ais)
06 - Processo Administrativo Nº: 4961/2017
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 25/01/2020 
e término 25/01/2021
08 - Data da Assinatura: 25 de janeiro de 2020

Anderson Barbosa Vallim
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 013/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Maria José Lucinda 
03 - Objeto: Termo de prorrogação de prazo ao contrato 
em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, § 8°,  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Valor: R$ 11.538,60 (onze mil, quinhentos e trinta e 
oito reais e sessenta centavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 2799/2017
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em15/03/2020 e 
término 15/03/2021
08 - Data da Assinatura: 15 de março de 2020

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 141/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: CGCON Engenharia Ltda ME
03 - Objeto: Termo de prorrogação de prazo ao contrato 
em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, §1°, II  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 3669/2019
06 - Prazo: 03 (três) meses com início em11/05/2020 e 
término 11/08/2020
07 - Data da Assinatura: 11 de maio de 2020

Reinaldo José Raimundo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 022/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Haddad Rent a Car Locadora Ltda
03 - Objeto: Termo de prorrogação e reajuste ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, § 8°,  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Valor: R$ 349.935,24 (trezentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro 
centavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 205/2017
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 27/04/2020 
e término 27/04/2021
08 - Data da Assinatura: 27 de abril de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 025/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: City Connect Telecom Ltda - EPP
03 - Objeto: Termo de prorrogação ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, IV,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Valor: R$ 141.957,48 (cento e quarenta e um mil, 
novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito 
centavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 2992/2017
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 04/05/2020 
e término 04/05/2021
08 - Data da Assinatura: 04 de maio de 2020

José Carlos Machado
Secretário Municipal de Ordem Pública

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 0223 DE 14 DE MAIO DE 2020. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 218 de 08 de 
Maio de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 2454 DE 14 DE MAIO DE 2020.
EMENTA: DECLARA A UTILIDADE, PARA FINS DE DE-
SAPROPRIAÇÃO, DO IMÓVEL DENOMINADO ÁREA 
2, A SER DESAPROPRIADA UMA ÁREA DE 573.70m² 
DO LOTE “C”, COM ÁREA TOTAL DE 30.035,20M² DE 
PROPRIEDADE DE ANSELMO DE CARVALHO PE-
DERASSI, JULIANA DE CARVALHO PEDERASSI E 
GUSTAVO DE CARVALHO PEDERASSI, LOCALIZA-
DO NA RUA UBALDINO GRACIANI, LOTEAMENTO 
CENTRO EM POR REAL – RJ, CONTANDO COM A 
SEGUINTE DESCRIÇÃO: PARTINDO DO PONTO 1, 
COM ÂNGULO INTERNO DE 87º, SEGUE CONFRON-
TANDO PELA FRENTE COM RUA UBALDINO GRA-
CIANO MEDINDO 14 METRO, CHEGA AO PONTO 2, 
ONDE DEFLETE A DIREITA COM ÂNGULO INTER-
NO DE 92º, CONFRONTANDO PELO LADO DIREITO 
COM A ÁREA DE QUEM DE DIREITO NA DISTÂNCIA 
DE 52,14 METROS, CHEGA AO PONTO 5; ONDE DE-
FLETE A DIREITA COM ÂNGULO INTERNO DE 35º, 
CONFRONTANDO COM O LOTE C, MEDINDO 26,45 
METROS, CHEGA AO PONTO 4; ONDE DEFLETE A 
DIREITA, COM ÂNGULO INTERNO DE 153º, CON-
FRONTANDO COM O LOTE C MEDINDO 30,00 ME-
TROS, CHEGA AO PONTO DE PARTIDA FECHADO 
O POLÍGONO COM ÁREA DE 573,70M², CONTANDO 
COM REFERÊNCIA CADASTRAL N. 25.4.03.07.36.
000/27.9.99.05.55.00, PROCESSO N. 8073/2019 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL”.
O Prefeito Municipal de Porto Real no exercício das atri-
buições legais e com fundamento no artigo 78, Incisos 
IV, VI e XV todos da Lei Orgânica do Município, combi-
nado com o Art. 5º e alíneas “g” e “h” do Decreto- Lei n. 
3.365, de 21 de junho de 1941e,
Considerando o dever jurídico do Poder Público em 
propiciar a toda população meios adequados de vida, 
observando a garantia do direito ao esporte, lazer, re-
creação e outros de importância semelhante;
Considerando que Administração Pública Municipal 
necessita expandir seus serviços públicos, criando e 
atendendo da melhor forma a toda municipalidade nas 
diversas áreas a saber: saúde, educação, lazer etc;
Considerando ainda, que há necessidade de aprimora-
mento da eficiência na prestação dos deveres constitu-
cionais e legais da Administração Pública.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, para efeitos 
de desapropriação, nos termos do Decreto Lei Federal 
nº. 3365, de 21 de junho de 1941, do imóvel denomi-
nado “ÁREA 2, A SER DESAPROPRIADA UMA ÁREA 
DE 573.70m² DO LOTE “C”, COM ÁREA TOTAL DE 
30.035,20M² DE PROPRIEDADE DE ANSELMO DE 
CARVALHO PEDERASSI, JULIANA DE CARVALHO 
PEDERASSI E GUSTAVO DE CARVALHO PEDERAS-
SI, LOCALIZADO NA RUA UBALDINO GRACIANI, LO-
TEAMENTO CENTRO EM POR REAL – RJ, CONTAN-
DO COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: PARTINDO DO 
PONTO 1, COM ÂNGULO INTERNO DE 87º, SEGUE 
CONFRONTANDO PELA FRENTE COM RUA UBAL-
DINO GRACIANO MEDINDO 14 METRO, CHEGA AO 
PONTO 2, ONDE DEFLETE A DIREITA COM ÂNGULO 
INTERNO DE 92º, CONFRONTANDO PELO LADO DI-
REITO COM A ÁREA DE QUEM DE DIREITO NA DIS-
TÂNCIA DE 52,14 METROS, CHEGA AO PONTO 5; 
ONDE DEFLETE A DIREITA COM ÂNGULO INTERNO 
DE 35º, CONFRONTANDO COM O LOTE C, MEDIN-
DO 26,45 METROS, CHEGA AO PONTO 4; ONDE DE-
FLETE A DIREITA, COM ÂNGULO INTERNO DE 153º, 
CONFRONTANDO COM O LOTE C MEDINDO 30,00 
METROS, CHEGA AO PONTO DE PARTIDA FECHA-
DO O POLÍGONO COM ÁREA DE 573,70M², CONTAN-
DO COM REFERÊNCIA CADASTRAL N. 25.4.03.07.3
6.000/27.9.99.05.55.00, PROCESSO N. 8073/2019 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL”.
Art. 2º - O imóvel constante deste Decreto, findo o pro-
cesso de desapropriação, será destinado a abertura 
de via para possibilitar Execução da Rede Coletora de 
Águas Pluviais, por parte da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos do Município de Porto Real.
Art. 3º - As despesas provenientes desta desapropria-
ção ocorrerão a conta das dotações orçamentárias pró-
pria do Município de Porto Real.
Art. 4º - A Procuradoria Geral do Município poderá in-
vocar em juízo, quando necessário a urgência a que 
se refere o artigo 15 do Decreto Lei nº 3365, de 21 de 
junho de 1941 e suas alterações.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ailton Basilio Marques
Prefeito Municipal



terça-feira, 19 de maio de 2020   Hora 11terça-feira, 19 de maio de 2020 atos oficiais 11

Ingredientes

Modo de preparo

lAGARtO À 
PORtUGUESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

fIlÉ dE SAlMãO AO 
fORNO fACílIMO

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

2° EDiTAL DE nOTiFiCAÇÃO

O presidente da Comissão Especial processante da Câmara Municipal de itaguaí (CnpJ 
nº 27.216.274/0001-79), no Estado do Rio de Janeiro, em trâmite sob o nº 001/2020 (Pro-
cesso Administrativo nº 109/2020), Vereador Haroldo Rodrigues Jesus Neto, nos usos de suas 
atribuições e:

Considerando as tentativas diversas infrutíferas de notificações dos denunciados na sede da 
Prefeitura Municipal de Itaguaí desde o dia 17/04/2020 e também nos dias 27, 28, 29 e 30 de 
abril, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12 e 13 de maio e em suas residências nos dias 17, 20, 28, 29 e 30 
de abril, 04, 05, 06 e 13 de maio, todos certificados por servidores efetivos;

              Considerando que no dia 29 de abril o 1º Denunciado divulgou nas mídias sociais 
da Prefeitura Municipal de Itaguaí que sempre estava na sede do Executivo Municipal, em 
resposta à reportagem divulgada pelo telejornal RJTV 1ª Edição, do dia 29/04/2020;

Considerando que no mesmo dia da divulgação do vídeo publicado pelo Prefeito, ora 1º 
Denunciado, os servidores efetivos da Câmara estiveram na sede da Prefeitura Municipal de 
Itaguaí por três vezes, sendo informados de que o Prefeito e o Vice-prefeito não se encontravam 
naquele local;
            
 Considerando o envio da denúncia e dos documentos por sedex com aviso de recebimento 
com mão própria, no dia dia 04/05/2020.

             Considerando a tentativa de notificação por hora certa no dia 08 de maio, realizadas da 
sede da Prefeitura Municipal de Itaguaí, sem êxito.

            Considerando o envio da denúncia e dos documentos por sedex com aviso de 
recebimento com mão própria, no dia dia 12/05/2020.

 Considerando as realizações de protocolos da cópia integral da denúncia e documentos no 
respectivo setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Itaguaí, no dia 13 de maio, direcionada 
individualmente a cada um dos denunciados;

             Considerando o envio da cópia da denúncia e dos documentos, via Whatsapp, para o 
telefone pessoal do 1º Denunciado (21) 9xxxx-3999 às 16:53 e do 2º Denunciado (21) 9xxxx-
8370, às 16:55 do dia 13/05/2020;

Considerando o envio, no dia 13/05/2020 às 17:07, da denúncia e dos documentos que a instrui 
para o e-mail ofícial da Prefeitura Municipal de Itaguaí (faleconosco@itaguaí.rj.gov.br), sendo 
a única forma de contato virtual disposnibilizada no sitio eletrônico da Prefeitura de Itaguaí; 

             Considerando a publicação integral da denúncia e dos documentos no site oficial da 
Câmara Municipal de Itaguaí.

Considerando que tais atitudes configuram a criação de dificuldades em serem notificados 
para os atos do processo político-administrativo em epígrafe, causando tumulto e embaraços 
à instrução do feito, e ambos se esquivam de receberem notificações em seus gabinetes, pelo 
fato dos mesmos estarem com suas portas fechadas e com a informação pelos funcionários de 
que os denunciados nunca estão na sede da Prefeitura;

             Resolve publicar o edital de notificação de instauração de comissão processante 
em trâmite através de processo administrativo nº 109/2020, fazendo saber aos denunciados, 
os Srs. Prefeito e Vice- Prefeito do Municipio de Itaguaí, Carlo Busatto Júnior e Abeilard Goulart 
de Souza Filho, para que apresentem a sua defesa-prévia, indicando as provas que pretendem 
produzir, e o rol de testemunhas, ambos no prazo legal de 10 dias, conforme Art.5º, III do 
Decreto-Lei nº 201/67.

Informa-se que a cópia integral da denúncia bem como os documentos que a instrui foram 
protocolizados no dia 13/05/2020 às 15:15, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Itaguaí, através dos processos administrativos nºs 6682/2020 e 6683/2020, direcionados 
aos denunciados. Oportuno ressaltar que a cópia integral da denúncia e dos documentos que 
a instrui foram encaminhados aos denunciados através sedex, whatsapp, e-mail e os autos do 
processo administrativo nº 109/2020 encontram-se a disposição dos denunciados ou de seus 
procuradores regularmente constituidos, para consulta, análise e obtenção de cópias no setor 
de Assuntos Legislativos da Câmara Municipal de Itaguaí.

Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no mural da 
Câmara Municipal de Itaguaí-RJ, bem como, no sítio virtual oficial da Câmara Municipal. 

HAROLDO RODRIGUES JESUS NETO
Presidente da Comissão Processante nº 001/2020

ExMO. SR. pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE iTAGuAÍ – RJ

HELLEn OLiVEiRA SEnnA, brasileira, solteira, servidora pública municipal, portadora da 
identidade de nº 210041927 e inscrita no CPF/MF sob o nº 058717877-97, com título de eleitor 
nº 137.232.703-37, residente e domiciliada na Rua João Rosa Gonsalez, q. 7 lt. 8, Engenho – 
Itaguaí, CEP.: 23.820-380, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com 
fulcro no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, oferecer esta denúncia em face do Prefeito Mu-
nicipal de Itaguaí, Carlo Busatto Junior, do Vice-Prefeito do Município de Itaguaí, Abeilard 
Goulart de Souza Filho e o vereador nisan Cesar Reis dos Santos pelos fatos e motivos 
abaixo expostos:

Esta denúncia é perfeitamente cabível, pois se baseia no que rezam o inciso I, do art. 5º, do 
Decreto-Lei nº 201/67 e Lei Orgânica do Município de Itaguaí-RJ, no art. 104, III, qual seja, 
qualquer eleitor pode propor denúncia em face do Prefeito, a fim de instaurar a Comissão Pro-
cessante, desde que expostos todos os fatos e sejam indicadas as provas. 
Abaixo estão os dispositivos mencionados:
Decreto-Lei 201/1967:
“Art. 5º - O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas 
no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do 
Estado respectivo:
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição 
dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar 
sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os 
atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao 
substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum 
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá 
integrar a Comissão processante.” 
Lei Orgânica do Município de Itaguaí:
“Art. 104 - A denuncia de infração político-administrativa, exposta de forma circunstanciada com 
a indicação de provas, será apresentada ao Presidente da Câmara Municipal.
(...)
III – por eleitor inscrito e residente no município.”

Sendo assim, sendo a denúncia juridicamente fundamentada, com o correto enquadra-
mento nos dispositivos legais, bem como as provas que a torne verossímil, é clarivi-
dente a instauração da Comissão Especial Processante, visando a apuração os atos 
ilícitos praticados, tendo como resultados a rejeição ou o acolhimento da denúncia e a 
Cassação do Prefeito.

DOS FATOS

O Município de Itaguaí sofre, desde o início da gestão dos denunciados com a ineficiência do 
Poder Executivo na gestão do lixo produzido pelos moradores da cidade de Itaguaí.

Nas ruas, esquinas e praças não é difícil constatar a irregularidade no recolhimento e na varri-
ção das ruas, onde podemos presenciar muito lixo domiciliar acumulado, fazendo com que haja 
proliferação de mosquitos, principalmente o aedes aegypti além de ratos e baratas.
Além da falha na coleta do lixo domiciliar produzido, também é irregular a coleta de resíduos 
hospitalares, seja nos postos de saúde seja no Hospital Municipal São Francisco Xavier, acar-
retando no crescimento de casos de infecção hospitalar, ante a o ambiente insalubre que se 
instalou. 
Informação importante a ser trazida é que, em razão da proliferação destas pragas houve um 
aumento absurdo nos casos de infecção pelos vírus da dengue, zika, chikungunha.
Vereadores, o caso é tão grave, que é de conhecimento de todos e tem que ser devidamente 
apurado a falha no diagnóstico de tais doenças pela área de saúde do Município, o que faz 
com que os índices demonstrados não são os realmente que acontecem. Mas esse não é o 
objeto desta denúncia, foram somente informações para ilustrar o resultado de uma gestão 
incompetente e ineficiente.
A seguir, demonstraremos o real objetivo desta Denúncia, que é mais uma ilegalidade na vasta 
coleção que este desgoverno exercido pelo Prefeito e Vice-Prefeito, além da atuação do Secre-
tário de Ordem Pública e hoje Vereador, Nisan Cesar Reis dos Santos.
A Prefeitura de Itaguaí iniciou procedimento em fevereiro de 2018 para contratação de empresa 
de coleta de lixo domicilia e hospitalar, somente concluindo em novembro de 2018. Constata-
-se que a empresa contratada foi a mesma para os dois tipos de coletas e, mais uma vez, sem 
que fosse através de processo licitatório, ou seja, mais uma dispensa de licitação irregular.
Como acima dito, todos os contratos assinados junto às empresas foram feitos pelo Secretário 
de Meio Ambiente do Município, muito embora o ex-Secretário de Ordem Pública, Sr. Nisan 
Cesar Reis dos Santos, se exibisse nas redes sociais (e ainda se exibe) como o grande 
responsável pela limpeza pública da cidade, sendo ele e o Vice prefeito, responsáveis pelas 
indicações de funcionários para empresa vencedora, em nítido acordo e burla a legislação.
A transferência de responsabilidade acerca dos serviços de limpeza somente foi formalmente 
efetivada para o Secretário de Ordem Pública em dezembro do ano de 2018, após a realização, 
pela Prefeitura de Itaguaí, de mais um contrato sem licitação, onde o objeto era a varrição das 
ruas e vias públicas da cidade. 
Oportuno se faz destacar que foram CONTRATOS ASSINADOS DE FORMA TOTALMENTE 
IRREGULAR, mediante IRREGULAR contratação de empresa sem licitação.
Uma simples consulta ao obscuro Portal de Transparência da Prefeitura de Itaguaí (https://e-gov.
betha.com.br/transparencia/01037-029/con_gastodiretopororgao.faces?mun=Qeow1aZl4kw=) 
é possível constatar que o município tem dívidas com as prestadoras de serviços. Tais dívidas 
motivaram a realização de assinatura de dois TAC’S (Termo de Ajuste de Contas) sendo a pri-
meira no valor de R$ 5.918.390,41 (cinco milhões novecentos e dezoito mil trezentos e no-
venta reais e quarenta e um centavos), ajustado com a empresa Terrapleno Terraplanagem 
e o outro, no valor de R$ 1.095.359,25 (um milhão noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e 
nove reais e vinte a cinco centavos), junto à empresa Líbano Serviços de Limpeza, valores 
estes que representam quase metade do valor do contrato. 
Apesar da dívida, diante de problemas ocorridos na limpeza urbana no mês de abril de 2019, a 
prestadora de serviços Líbano Serviços de Limpeza foi notificada e punida, pela Prefeitura de 
Itaguaí, com a punição de impedimento de participação no processo de licitação e de assinar 
contrato com a administração pública municipal.
Tal punição foi objeto de demanda judicial através de Mandado de Segurança sob o nº 0040251-
91.2019.8.19.0024, que liminarmente permitiu que a empresa Líbano Serviços de Limpeza 
participasse do certame. Contudo, houve por parte da Prefeitura um recurso ao Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro que, por unanimidade, negou provimento e decidiu que a empresa 
Líbano Serviços de Limpeza pudesse participar do certamente e que fosse aberto o envelope 
da empresa apresentado à época da licitação.
No que diz respeito ao processo judicial acima informado, vale ressaltar que a Prefeitura de 
Itaguaí, em prática ao que continuadamente age, desrespeitou e afrontou reiteradamente as 
decisões judiciais proferidas, com a clara intenção de impedir a participação da empresa no 
certame, restando clarividente a perseguição à empresa Líbano Serviços de Limpeza e o 
direcionamento do processo licitatório, em flagrante desrespeito aos Princípios Constitucionais 
da Legalidade, impessoalidade e Moralidade, dispostos no art. 37, caput, da Constituição 
Federal de 1988.
Ademais, atingiu seu intento nefasto ao contratar sem licitação outra empresa que realizando 
a coleta de lixo no município simplesmente pela vontade dos Denunciados e negociata de van-
tagem pessoal, RESSALTE-SE, MESMO HAVENDO ORDEM JUDICIAL A SER CUMPRIDA, 
ELES SIMPLESMENTE NÃO ACATARAM E ESTÃO PAGANDO COM DINHEIRO PÚBLICO A 
EMPRESA IRREGULARMENTE.
A empresa Líbano Serviços de Limpeza, vendo-se claramente prejudicada, realizou junto 
ao Ministério Público várias denúncias acerca de perseguição à empresa pelo Secretário de 
Ordem Pública e Limpeza Urbana, Sr. Nisan Cesar Reis dos Santos, atrasando o pagamento 
de notas, além de prosseguir com o certame, mesmo com decisão de impedimento da justiça, 
firmando contrato com a empresa pLuRAL SERViÇOS TÉCniCOS LTDA. 
Com o intuito de concretizar a ilegal prática no certame, a Prefeitura antecipou a abertura dos 
envelopes, onde a ganhadora foi a empresa pLuRAL SERViÇOS TÉCniCOS LTDA. acima 
citada, em flagrante desrespeito à decisão judicial proferida. 
O Secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana, Sra. Nisan Cesar Reis dos Santos, que de 
fato ainda encontra-se neste cargo, claramente comprovado através de suas publicações em 
redes sociais, perseguiu, inclusive ameaçou funcionários e os diretores da empresa, com a 
clara intenção de forçá-los a não participar do certame, visando direcionar o contrato à empre-
sa PLURAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, o que, como dito, fere Princípios basilares da 
Administração Pública, como da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade.
Com isso, os Denunciados, violaram os princípios básicos do procedimento licitatório, encare-
cido na Lei Federal n° 8.666/93, in verbis: 
“Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia 
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, e da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

PASMEM SENHORES VEREADORES, A EMPRESA PLURAL ALÉM DE NÃO PODER ES-
TAR PRESTANDO O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, HAJA VISTA AS IRREGULARIDADES 
APONTADAS NESTA DENÚNCIA, VEM RECEBENDO EM DIA O PAGAMENTO NO VALOR 
DE R$ 9.347.573,95 E AINDA TEM À RECEBER R$ 12.693.728,99.

Diante disso, a Prefeitura de Itaguaí remarcou a data da concorrência pública para o dia 
08/01/2020, conforme Edital publicado no Jornal Oficial da Prefeitura de Itaguaí (Edição nº 
770, de 26/11/2019).
O que nos causa estranheza e perplexidade é o fato de outros contratos, como o de “tapa 
buraco”, com custo aproximado de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) mensais, 
serem pagos pontualmente pela Prefeitura de Itaguaí, mesmo com as ruas da cidade seme-
lhantes a um queijo suíço, repletas de buracos. 
A empresa Líbano Serviços de Limpeza apresentou, na contratação emergencial, o menor 
preço para a prestação de serviços, o que certamente, no processo de licitação para a contra-
tação em definitivo, apresentaria os menores valores, sendo, consequentemente a vencedora. 
Porém, isso só seria possível se a mesma não fosse impedida de participar do certame. 
Senhores Edis, podemos perceber que a Prefeitura de Itaguaí claramente tornou-se um local 
onde descumprir a Lei Maior (Constituição Federal) tornou-se uma prática cotidiana, sobretudo 
quando se fala na gestão dos recursos públicos e na prática dos atos de gestão, que são ine-
ficientes no primeiro e totalmente ilegais, imorais e, no caso em questão, pessoais, visto que 
todos os atos praticados são pelo direcionamento à vitória de uma empresa no certame.
Valendo Ressaltar que, após a cassação do Prefeito, ora denunciado, a licitação que estava 
remarcada para 10/03/2020, surpreendam-se Exas., a mesma teve que ser adiada por conta de 
misteriosamente os membros da comissão de licitação pedirem afastamento ou apresentarem 
atestados de saúde para o dia do certame, restando nítido que temiam por sua segurança e 
foram obrigados a não comparecer, SE É QUE NÃO FORAM AMEAÇADOS, o que seria de 
bom tom chama-los para serem ouvidos, já que nesta data, havia outra gestão na prefeitura 
que assumiu depois da cassação do Prefeito e Vice prefeito.
Já passou da hora de Vossas Excelências colocarem “um ponto final” nessa gestão ineficiente 
do Poder Executivo Municipal, onde Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários se unem com a clara 
intenção de transgredir a lei para se beneficiarem.

mailto:faleconosco@itagua�.rj.gov.br
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-029/con_gastodiretopororgao.faces?mun=Qeow1aZl4kw=
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-029/con_gastodiretopororgao.faces?mun=Qeow1aZl4kw=
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Covid-19

Jogadores, dirigentes e funcionários foram submetidos à testagem preventiva

Seguindo as dire-
trizes do protoco-
lo “Jogo Seguro”, 

uma equipe de saúde 
encaminhada pela Fede-

ração de Futebol do Es-
tado do Rio de Janeiro, 
com acompanhamento e 
supervisão dos médicos 
alvirrubros Rômulo Ca-
pello e Fernando Mat-
tar, realizou, na tarde 

de sexta-feira (15), 39 
testes de sorologia para 
COVID-19 em atletas, 
membros da comissão 
técnica e funcionários 
selecionados para fazer 
parte do grupo de tra-

balho visando a volta às 
atividades de treinamen-
to no Bangu.

Dos 39 testes, 69% foi 
negativo e 31% com IgG 
positivo (imunidade), 
detectado em 7 atletas, 

3 membros da comissão 
técnica e 2 funcionários.

Preservando a saúde, 
o Bangu segue o proto-
colo elaborado pela Ferj 
e médicos dos clubes da 
Série A, periodicamente 

realizando a sanitização 
das instalações alvirru-
bras, de acordo com as 
normas da ANVISA e 
informa que novos tes-
tes deverão ser progra-
mados.

 Ferj realiza 39 testes contra 
o Coronavírus no Bangu

Exame indicou 69% negativo e 31% positivo
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Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Tais atos ilícitos praticados pelas autoridades acima citadas foram objetos de reportagens nos 
mais variados meios de comunicação como, por exemplo, o programa “RJ no Ar” da Rede 
Record do dia 15/05/2019, vejamos: 

RJ no Ar, Rede Record, Edição do dia 14/05/2019.

RJ no Ar, Rede Record, Edição do dia 14/05/2019.

Mas esta denúncia não trata somente de perseguição à empresa e direcionamento do certame 
licitatório. NÃO. Esta denúncia também traz à tona o favorecimento de pessoas no que diz res-
peito à locação de espaços para estacionamento dos caminhões de coleta de lixo da Prefeitura 
de Itaguaí. Tal fato atinge em cheio os Srs. Prefeito e Vice-Prefeito.
O TERRENO ONDE SÃO ALOCADOS OS VEÍCULOS É DE PROPRIEDADE DA SRA. NEUSA 
HELENA SOUZA E SILVA, QUE VEM A SER SOGRA DO VICE-PREFEITO. VEREADORES, 
É ISSO MESMO! A SOGRA DO VICE-PREFEITO, SR. ABEILARD GOULARD DE SOUSA FI-
LHO, É PROPRIETÁRIA DO TERRENO SITUADO NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 37, QUE 
É A ANTIGA RUA “P” (ViDE RGi AnExO).
isso precisa de um BASTA! 
Somente os senhores, Vereadores eleitos por esse sofrido povo de itaguaí, têm o pO-
DER-DEVER de extirpar do nosso Poder Público Municipal, essas figuras transgressoras 
da Lei, que tem a ousadia desrespeitar decisões judiciais proferidas, que, na verdade, 
acreditam serem intocáveis perante à lei.
Diante desses gravíssimos fatos, não nos resta dúvida que a melhor atitude é o acolhimento 
desta Denúncia, com a consequente instauração de Comissão Processante, com o intuito de 
buscar a real verdade dos fatos e punir, de forma exemplar, o gestor que fere a nossa Consti-
tuição Federal e desrespeita os princípios norteadores da Administração Pública, trazidos pelo 
art. 37 da Constituição Federal.

DO RESuLTADO DA pÉSSiMA GESTÃO DO LixO DE iTAGuAÍ

A presente denúncia não são alegações fantasiosas, mas sim, graves fatos carreados de vasto 
conteúdo de provas.
A título de comprovação do quanto a cidade encontra-se suja e fétida, com infestação de rastos 
e mosquitos transmissores de doenças, conforme a reportagem acima trazida, que comprova 
a a proliferação de larvas. Vejamos:

RJ no Ar, Rede Record, Edição do dia 14/05/2019.

RJ no Ar, Rede Record, Edição do dia 14/05/2019.

RJ no Ar, Rede Record, Edição do dia 14/05/2019.

Bom Dia Rio, Rede Globo, Edição do dia 15/05/2019.

Bom Dia Rio, Rede Globo, Edição do dia 15/05/2019.

Bom Dia Rio, Rede Globo, Edição do dia 15/05/2019.
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SEGUNdO CAdERNO

Ingredientes

BOlO dE CENOURA 
fOfINHO

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

WAfflE ClÁSSICO

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

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



Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
Forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o lí-
quido.
Cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Essas são as fotos retiradas das reportagens que exempli-
ficam o perfil de gestão feito por parte dos gestores mu-
nicipais. uma gestão insalubre aos munícipes, feitas por 
pessoas que sequer residem em nossa cidade, fazendo 
com que nã sejam afetados por tamanho “lixão” que a ci-
dade de itaguaí se tornou.

DO FunDAMEnTO JuRÍDiCO DA pRESEnTE DEnÚnCiA 
E REQuERiMEnTO DE inSTAuRAÇÃO DE COMiSSÃO ES-
pECiAL pROCESSAnTE EM FACE DOS DEnunCiADOS

Diante dos fatos apresentados, restam claros que tais práti-
cas configuram claramente atos de improbidade administra-
tiva, tanto do Prefeito, Carlo Busatto Junior (Charlinho), e 
Vice-Prefeito, Abeilard Goulart de Souza Filho (Abeilardinho), 
quanto do à época formalmente, Secretário de Ordem Pública, 
Sr. Nisan Cesar Reis dos Santos, com fundamento no Decre-
to-Lei nº 201/67, em seu art. 4º, Vii e nos arts. 9º e 10, Viii 
e xii, da lei 8.429/92 (Lei de improbidade Administrativa).
Como é sabido, os Princípios Constitucionais que alicerçam 
a Administração Pública são os Princípios da Legalidade, Im-
pessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, que estão 
expressos no Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
Ao realizar a locação e utilização de espaço privado, para alo-
car os caminhões de coleta de lixo, as autoridades menciona-
das acima, digam-se, o Sr. Prefeito, Sr. Carlo Busatto Junior, 
o Vice-Prefeito, Sr. Abeilard Goulart de Souza Filho, o até 
então Secretário Municipal de Ordem Pública e Limpeza Ur-
bana, Sr. nisan Cesar Reis dos Santos, afrontaram os Prin-
cípios Constitucionais como da Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade e Eficiência, visto que, afrontam a Lei, favorecendo 
determinado grupo de pessoas e empresas, com atos oficiais 
imorais, quais sejam, notificação e punição de exclusão do 
certamente da empresa Líbano, além de utilizar-se de espaço 
privado, de propriedade da sogra do Vice-Prefeito, para alocar 
os veículos utilizados na prestação de serviços de coleta de 
lixo no Município de Itaguaí, comprometendo integralmente a 
melhor prestação de serviços públicos ao cidadão, que é a úni-
ca e exclusiva OBRiGAÇÃO da Administração Pública.
Excelentíssimo Vereadores, é flagrante a prática de atos de 
improbidade administrativa por parte dos denunciados, so-
bretudo pelo fato do Sr. nisan Cesar Reis dos Santos ter a 
audácia de expor em suas redes sociais a contínua atividade 
de Secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana, mesmo 
exercendo o cargo de Vereador.
           No caso vertente, a denúncia apresentada expõe 
uma série de graves irregularidades atribuídas aos denuncia-
dos, tipificadas como ilícito penal, à época dos fatos, figuraram 
como responsáveis, com a colaboração de terceiras pessoas, 
pela celebração de contratos aplicados na concepção e reali-
zação de serviços de limpeza urbana milionária, desprezando 
e descumprindo dolosamente normas cogentes da Lei 8666/93 
e legislação correlata, além de determinações judiciais, tudo 
com o intuito de dispensar indevidamente processo licitatório 
e favorecer a contratação direta de fornecedores previamente 
escolhidos para a execução dos serviços, burlando a exigência 
de certame e expondo a prejuízos o erário. 
O Ilmo. Mestre José dos Santos Carvalho Filho em sua obra 
Manual de Direito Administrativo (2019, 33ª Edição, págs. 96 
e 97) define de forma cirúrgica o conceito de Princípio da 
Legalidade. Vejamos:
“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da 
conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e 
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por 
lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.
Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, 
tem por origem mais próxima a criação do Estado de Direito, 
ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que 
edita.”

O Mestre Alexandre Mazza pontua, em sua Obra Manual de 
Direito Administrativo, 2019, 9ª Edição, pág. 166, o que essen-
cialmente é o Princípio da Legalidade:
“O princípio da legalidade representa a subordinação da Admi-
nistração Pública à vontade popular. O exercício da função 
administrativa não pode ser pautado pela vontade da Ad-
ministração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoria-
mente respeitar a vontade da lei.” 
E complementa: 

“O princípio da legalidade é o mais importante princípio 
específico do Direito Administrativo (Manual de Direito Admi-
nistrativo, 2019, 9ª Edição, pág. 167).

Portanto, as vontades dos agentes públicos devem ser 
pautadas de forma adstrita ao que a Lei dispõe. Contudo, 
observa-se que, no presente caso, evidentemente que os 
agentes públicos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário de Ordem 
Pública e Limpeza Urbana) infringiram a Lei (Art. 37, caput, da 
Constituição Federal) e, consequentemente, desobedeceram 
a tal princípio.
Além de desrespeitar o Princípio da Legalidade, tanto a 
perseguição e boicote à empresa Libano, o direcionamento 
da licitação para a contratação de empresa sem oportunizar 
a leitura da proposta desta última, o fato da utilização de 
espeço público pelo fato de ser de propriedade da sogra do 
Vice-Prefeito, ferem outro princípio constitucional, que é o da 
Impessoalidade, eis que, ao praticarem tais atos, atuam em 
benefício direcionado a determinadas pessoas e empresas, 
em detrimento aos direitos da coletividade.
O princípio da impessoalidade consiste na atuação da 
Administração sem discriminações que visem prejudicar ou 
beneficiar determinado administrado, ou seja, funda-se na 
conduta e tratamento igualitário (isonômico) da Administração 
perante os administrados, com a destinação de atingir o 
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interesse coletivo. Destaca-se, ipsis litteris, Celso Antônio 
Bandeira de Mello:
“Nele – Princípio da Impessoalidade - se traduz a ideia de que 
a Administração tem que tratar a todos os administrados sem 
discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo 
nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades 
pessoais, políticas ou ideologias não podem interferir 
na atuação administrativa e muito menos interesses 
sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. 
                                              
A Administração Pública, desempenhada pelos agentes 
públicos, tem sua atividade alicerçada em atender aos 
interesses da coletividade que, no caso, são os munícipes 
itaguaienses. portanto, o princípio da impessoalidade 
tem função destacada que visa assegurar e efetivar a 
busca por tal objetivo, diga-se, atender aos interesses da 
coletividade. Tal definição encontra-se em sintonia ao que 
traz o Mestre José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra 
(Manual de Direito Administrativo (2019, 33ªa Edição, págs. 96 
e 97):
“A referência a esse princípio no texto constitucional, no que 
toca ao termo impessoalidade, constituiu uma surpresa para 
os estudiosos, que não o empregavam em seus trabalhos. 
Impessoal é “o que não pertence a uma pessoa em 
especial”, ou seja, aquilo que não pode ser voltado 
especialmente a determinadas pessoas.
O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a 
Administração deve dispensar aos administrados que 
se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, 
representa uma faceta do princípio da isonomia. Por 
outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, 
deve a Administração voltar-se exclusivamente para o 
interesse público, e não para o privado, vedando-se, 
em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos 
em detrimento de outros e prejudicados alguns para 
favorecimento de outros.
Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da 
finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas 
da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela 
Administração é somente o interesse público, e não se 
alcança o interesse público se for perseguido o interesse 
particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma atuação 
discriminatória.”
Diante disso, em razão das informações e conteúdos proba-
tórios, é possível constatar os atos de improbidade praticados 
pela administração Pública, através de seus Agentes Públicos, 
configurando plena afronta ao Princípio da Impessoalidade, eis 
que favorece especificamente determinada pessoa, sogra do 
Vice-Prefeito e empresa pLuRAL, em detrimento ao direito da 
coletividade.
Excelentíssimos Vereadores, a imoralidade encontra-se evi-
dente quando tentam dar prosseguimento ao certamente, ex-
cluindo a empresa Líbano Serviços de Limpeza de participar 
do certame, além de utilizar de terreno de propriedade da so-
gra do Vice-Prefeito para alocar os caminhões de coleta de 
lixo.
O Mestre José dos Santos Carvalho Filho, mais uma vez, foi 
preciso ao definir o Princípio da Moralidade. Vejamos:

“O princípio da moralidade impõe que o administrador público 
não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes 
em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conve-
niência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também 
distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos 
que tal forma de conduta deve existir não somente nas rela-
ções entre a Administração e os administrados em geral, como 
também internamente, ou seja, na relação entre a Administra-
ção e os agentes públicos que a integram.”
E complementa:

“Aliás, o princípio da moralidade está indissociavelmente liga-
do à noção do bom administrador, que não somente deve ser 
conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da fun-
ção administrativa.”

Excelentíssimos Vereadores, o que podemos constatar é que 
aqueles eleitos para zelarem pelo erário público, destinando e 
aplicando corretamente os recursos nas áreas da Prefeitura 
de Itaguaí, só se ocupam de utilizar dos poderes conferidos 
com os votos dos eleitores para enriquecerem, para proveito 
próprio ou de terceiros ligados a estes.
É totalmente inaceitável, que o atual Prefeito, o Vice-Prefeito 
e o ex-Secretário de Ordem Público e Limpeza Urbana façam 
a Prefeitura uma fonte de enriquecimento daqueles que a eles 
estão unidos ou para prejudicarem empresas que permitam 
reduzir os preços dos gastos da maquina pública.
Diante dos graves fatos, devidamente comprovados, chega-
-se à conclusão acerca da existência de atos políticos que são 
contrários à responsabilidade administrativa na Administração 
Pública (crimes de responsabilidades), dispostos no Decreto-
-Lei nº 201/1967, especificamente no art. 4º, VII e art. 9º e 10, 
VIII e XII, da lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
Sendo assim, não restam dúvidas de que o acolhimento desta 
Denúncia, bem como do vasto conteúdo probatório, acarretem 
na instauração de Comissão Especial Processante a fim que 
objetiva a apuração e punição dos responsáveis pelos atos ilí-
citos, respeitados os Princípios Constitucionais do Contraditó-
rio e Ampla Defesa.

DA SuSpEiÇÃO pARA VOTAÇÃO E pARTiCipAÇÃO nA 
COMiSSÃO ESpECiAL pROCESSAnTE

Necessário se faz requerer que o Vereador nisan Cesar Reis 
dos Santos seja declarado suspeito e impedido de participar 
da votação de admissibilidade da Denúncia, do sorteio para 
compor a Comissão Especial Processante, da Votação do Pa-

recer Prévio e, ainda, na votação do Perecer Final, pois é uma 
dos denunciados.
Diante disso, ante o claríssimo conflito de interesses, sejam 
os Vereadores declarados suspeitos, devendo ser convocados 
seus suplentes para a votação.
Ao desrespeitarem tais princípios basilares, essa corja de ne-
potistas, fazem com que a eficiência na prestação de serviços 
ao cidadão seja ineficaz. Ou seja, também fere o Princípio da 
Eficiência.
Contudo, quando especificamente se fala de recursos, como 
é o caso, eis que são imensos gastos com pessoal, sobretudo 
àqueles que nem qualificados são para exercerem tais fun-
ções, há uma lesão irreversível aos cofres públicos, ferindo, 
assim, o princípio da economicidade.
Os Exmos. Vereadores são as únicas figuras detentora de 
poderes para a melhora da nossa cidade! Vossas Excelên-
cias preferem ser lembrados como aqueles que compactu-
aram com tamanho desserviço à sociedade, como os que 
são cúmplices de um desgoverno desumano ou serem 
lembrado como àqueles que realmente tiveram coragem e 
fizeram a melhor escolha por Itaguaí?

DAS pROVAS

A Denúncia apresentadas possui vasto conteúdo de provas 
que a tornam suas alegações perfeitamente verossímeis.
Sendo assim, requeiro a juntada dos seguintes documentos:
1)  A reportagem trazida pelo Jornal Hora H, edição de 
sábado, 01 de junho de 2019, edição nº 9428;
2) Registro Geral de Imóveis do local utilizado para alo-
cação dos veículos de coleta de lixo no Município de Itaguaí, 
de propriedade da sogra do Vice-Prefeito;
3) Recurso Administrativo da empresa Líbano Serviços 
de Limpeza junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí;
4) Ata de reunião de Licitação da Concorrência Pública 
001/2018;
5) Denúncias ao Ministério Público do Rio de Janeiro 
pela empresa Líbano Serviços de Limpeza;
6) Decisão judicial de suspensão da licitação, proferida 
no mandado de segurança nº 0040451-91.2019.8.19.0001;
7) Decisão Liminar proferida no mandado de seguran-
ça nº 0040451-91.2019.8.19.0001;
8) Publicação de retirada de Edital, no Jornal Oficial de 
Itaguaí, edição nº 770 de 26/11/2019;
9) Publicação dos Termos de Ajustes de Contas nº 
003/2019 e 004/2019, no Jornal Oficial de Itaguaí, edição nº 
722 de 15/05/2019;
10) Publicação da exoneração do ex-Secretário de Or-
dem Pública e Limpeza Urbana, Sr. Nisan Cesar Reis dos 
Santos;
11) Contratos nºs 044/2017, 021/2018, 197/2018, 
210/2018 e 154/2019;
12) Atos publicados no Jornal Oficial do Município de 
Itaguaí-RJ;
13) Fotos do local onde são alocados os veículos de co-
leta de lixo no município de Itaguaí-RJ;

DOS pEDiDOS

Diante de todo exposto, requer-se:

1) A admissibilidade desta Denúncia, após votação do 
Plenário da Câmara, através da criação de Comissão Especial 
Processante, para apuração dos fatos e provas ora apresen-
tados;
2) Sejam, ao final da instrução da Comissão Especial 
Processante, CASSADOS OS MAnDATOS do Prefeito Car-
los Busatto Junior,  do Vice-Prefeito Abeilard Goulart de 
Souza Filho e do vereador nisan Cesar Reis dos Santos, 
ante das ilegalidades apresentadas e comprovadas;

DOS DEMAiS REQuERiMEnTOS

A) Requer sejam os Denunciados notificados para 
apresentarem suas respostas, no prazo disposto no art. 5º do 
DL 201/67;
B) Sejam consideradas as provas apresentadas, dadas 
por autenticas nesta oportunidade;
C) Seja o trâmite da Comissão Especial Processante 
procedido sob o rito do art. 5º do Decreto nº 201/67;
D) Seja declarado impedido de votar o Vereador ni-
san Cesar Reis dos Santos, eis que figura como DENUN-
CIADO noutra Denuncia, pela participação direta nas mes-
mas irregularidades aqui narradas;
E) Seja realizada a convocação do Vereador Su-
plente do denunciado para participar e votar na fase de ad-
missibilidade da denúncia, do sorteio de escolha dos compo-
nentes da referida Comissão Especial Processante e de votar 
o Parecer Prévio do Relator e o Parecer Final;
F) Seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro, o pedido de perícia nos contratos 
de prestação de serviços de coletas de lixo firmados pela 
prefeitura Municipal de itaguaí, bem como das notas empe-
nhadas e pagas nos Termos de Ajustes de Contas nºs 003 e 
004, ambos do ano de 2019; 
G) Seja, ao final da Comissão Processante, enviado 
comunicado o resultado final do Ministério Público Estadual e 
Federal e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de 
Janeiro.

Nestes termos, requer o deferimento. 
Itaguaí, 13 de abril de 2020.

(a) 

(a) HELLEn OLiVEiRA SEnnA



terça-feira, 19 de maio de 2020   Hora 15

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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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 

18 DE MAIO DE 2020. PUBLICADO EM 19/05/2020 – 
CÓD-PMBR 091.

DECRETO Nº 4.895 DE 18 DE  MAIO DE  2020.
 “Dispõe sobre a substituição de conselheiros governa-
mentais do Conselho Municipal de Assistência Social e 
dá outras providências.”

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.068, de 27 de 
outubro de 2005, que estruturou o Conselho Municipal 
de Assistência Social,
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 4º 
estabelece que os membros efetivos e suplentes serão 
de livre escolha do Chefe do Executivo,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso das suas atribuições constitucionais,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes Conselheiros Ti-
tulares e Suplentes ao Conselho Municipal de Assistên-
cia Social, na forma da alínea I, “a” do artigo 3º da Lei 
Municipal nº 1.068, de 27 de outubro de 2005:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
(SEMASC)
TITULAR: DANIELA  FARIAS DA SILVA;
EM SUBSTITUIÇÃO DE: LEANDRO DA SILVA GRA-
CIOLLI.

SUPLENTE: TAMIRIS ALMEIDA DA SILVA;
EM SUBSTITUIÇÃO DE: DANIELA  FARIAS DA SIL-
VA.

SUPLENTE: THAÍS ANGÉLICA FEITOSA CARVALHO 
ARAÚJO;
EM SUBSTITUIÇÃO DE: PATRÍCIA DE ALMEIDA AL-
GARRÃO.
Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando quaisquer disposições em con-
trário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº1399/SEMAD/2020 DE 18 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar a contar de 18 de maio de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, FELIPE GONÇALVES PEDRO, do cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da  
Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de 
Recursos e Convênios.                 

PORTARIA Nº1400/SEMAD/2020 DE 18 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar a contar de 18 de maio de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, GUILHERME ARMELAU DE MENEZES, 
do cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Cap-
tação de Recursos e Convênios.                 

PORTARIA Nº1401/SEMAD/2020 DE 18 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar a contar de 18 de maio de 2020, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, TIAGO PEREIRA TABOZA, do cargo 
em comissão de Diretor de Departamento de Controle 
e Repasse, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de 
Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios.                 

PORTARIA Nº1402/SEMAD/2020 DE 18 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar a contar de 18 de maio de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, GIVANILDA MARIA DE JESUS, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da 
Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de 
Recursos e Convênios.                 

PORTARIA Nº1403/SEMAD/2020 DE 18 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar, a contar de 18 de março de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os nomes abaixo relacionados, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, 
da Secretaria Municipal de Educação. 
ARMANDO GOMES FERREIRA
VITORIA CHAMASQUINI DA COSTA

PORTARIA Nº1404/SEMAD/2020 DE 18 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar, a contar de 18 de março de 2020, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, HUGO MACHADO  FERREIRA, do 
cargo em comissão de Agente de Articulação Regional, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/SEMED/2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA 
CIDADANIA FLUMINENSE(ACOCIF-MATRIZ)
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS  
VALOR DO CONTRATO: R$928.000,OO (NOVECEN-
TOS E VINTE E OITO MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 605
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA: 09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16 /SEMED/2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA 
CIDADANIA FLUMINENSE(ACOCIF – FILIAL )
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: 
R$580.000,00(QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15 - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 606
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA: 09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08 /SEMED/2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA :FUNDAÇÃO ESCOLA SOLIDÁRIA 
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$232.000,00(DUZENTOS E 
TRINTA E DOIS MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 607
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01 /SEMED/2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA :ESCOLA TIA ALINE (MATRIZ)
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$870.000,00(OITOCENTOS 
E SETENTA MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO: 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 593

FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/SEMED/2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA : ESCOLA TIA ALINE (FILIAL 2 )
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO : R$1.015.000,00(UM MI-
LHÃO E QUINZE MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 594
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03 /SEMED/2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA : ESCOLA TIA ALINE(FILIAL 3)
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: 
R$725.000,00(SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL 
REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA : 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 598
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04 /SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA : INSTITUTO LUZ E VIDA 
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: 
R$754.000,00(SETECENTOS E CINQUENTA E QUA-
TRO MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 596
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA: INSTITUTO ESTRELA AZUL
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS (CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA) COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
COMUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM 
FINS LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$232.000,00 (DUZENTOS 
E TRINTA E DOIS MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO: 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 604
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E 

JOElHO dE PORCO NA 
CERvEJA

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

SOPA dE ESPINAfRE

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.
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Ingredientes

Modo de preparo

Ingredientes

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

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

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

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

lASANHA 
vEGEtARIANA

fEIJOAdA 
vEGEtARIANA

Modo de preparo

NO DECRETO FEDERAL Nº 8.726/2016 E SUAS AL-
TERAÇÕES
DATA DA ASSINATURA: 09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº07/SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA: FUNDAÇÃO PRÓ- CIDADANIA 
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$348.000,00(TREZENTOS 
E QUARENTA E OITO MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO: 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 600
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/363/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/SEMED/2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA:   ASSOCIAÇÃO VIDA E AMOR 
(MATRIZ )
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$812.000,00(OITOCENTOS 
E DOZE MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 595
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA: 09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363 /2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/SEMED/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA:  ASSOCIAÇÃO VIDA E AMOR (FI-
LIAL)
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO : 
R$522.000,00(QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL 
REAIS)
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 599
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/ 363/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº12/SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA:  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS (ABRASSO)
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$232.000,00(DUZENTOS E 
TRINTA E DOIS MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO: 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 603
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 

NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/363/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05 /SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA:  INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO 
(MATRIZ )
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$928.000,00
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO: 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 597
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/363/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA:  INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO 
(FILIAL )
OBJETO : CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$348.000,00
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 602
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/363/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10 /SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA: COMUNIDADE AMIGA EMPREEN-
DEDORA DE BELFORD ROXO (CAEB)
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$203.000,00(duzentos e 
três mil reais )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO : 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 601
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES
DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 07/363/ 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº11 /SEMED/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATATADA: CENTRO COMUNITÁRIO ALEGRIA 
DO SABER 
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA ATEN-
DIMENTO À CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS(CRECHE 
) E CRIANÇAS DE 4 À 5 ANOS  E 11 MESES (PRÉ-
-ESCOLA)COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS CO-
MUNITÁRIAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
FILANTRÓPICASE OU/CONFESSIONAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS 
VALOR DO CONTRATO: R$ 203.000,00(DUZENTOS 
E TRÊS MIL REAIS )
PRAZO: 10 (DEZ) MESES 
PROGRAMA DE TRABALHO: 07.01.12.365.022.2041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15  - FUNDEB
NOTA DE EMPENHO Nº: 608
FUNDAMENTO: NA LEI FEDERAL  Nº 13.019/2014 E 
NO DECRETO FEDERALNº8.726/2016 E SUAS ALTE-
RAÇÕES

DATA DA ASSINATURA:  09 DE MARÇO DE 2020
DENIS DE SOUZA MACEDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Despacho do Secretário (Processo nº 07/0486/2019) 
HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO NA MODA-
LIDADE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2020, 
cujo objeto e contratação de EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS através  da 
ATA REGISTRO DE PREÇOS,  PARA PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR BEM COMO UTILIZAÇÃO 
NOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS QUE NECES-
SITEM DE ALIMENTAÇÃO EM TODA REDE MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO  DO MUNICIPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ, adjudicando seu objeto  a empresa: JULIA-
NA TERTO DO NASCIMENTO REFEIÇÕES EIRELI, 
no valor de R$ 14.051.781,11 (Quatorze milhões, cin-
quenta e um mil. setecentos  e  oitenta e um reais e 
onze centavos), Conforme  Ata de julgamento/mapa de 
lances e Ata de adjudicação/ Mapa de Adjudicação da 
Comissão para Procedimentos de Licitação na modali-
dade de Pregão Presencial e ainda pareceres da Dou-
ta Procuradoria Geral do Município  e da Controladoria 
Geral do Município.  Em 15 de maio de 2020.

DÊNIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PORTARIA N.º 010/SEMUS/2020 DE 18 DE MAIO DE 
2020. 
Designar, os servidores abaixo relacionados para atua-
rem na fiscalização da execução da Dispensa de Lici-
tação - processo administrativo nº 25/0028/2019, que 
tem como objeto a contratação de empresa para cole-
ta, tratamento e destinação final de resíduos dos servi-
ços de saúde (RSS) do município de Belford Roxo. 
PATRICIA DE MENDONÇA CORTES – MATRÍCULA 
Nº 82/75655; 
JOCILENE DE OLIVEIRA LOPES – MATRÍCULA Nº 
82/41926. 
A presente Portaria revoga as Portarias anteriores, que 
tratam da fiscalização do referido Contrato.

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 08/00261/2020.
CONTRATO: 002/SEMUS/EMERGENCIAL/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PERFORMA AMBIENTAL SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIN-
FECÇÃO COM PRODUTOS DE PROFILAXIA DE SU-
PERFICIE  DE BENS PUBLICOS DE USO COMIUM 
DO POVO E DE USO ESPECIAL, VISANDO A CON-
TENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.579.980,32 (um milhão, 
quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta 
reais e trinta e dois centavos).
PRAZO: 180(cento e oitenta) dias.
EXECUÇÃO: Imediatamente, a partir da emissão da 
ORDEM DE IN ÍCIO DOS SERVIÇOS.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.10.305.104.2138
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 16 – SUS.
NOTA DE EMPENHO: 214/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal no 13.979/2020 e de-
mais legislações pertinentes.
DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327 

                              
PORTARIA Nº 048/GDP/PREVIDE/2020, DE 15 DE 
MAIO DE 2020.
Considerando o afastamento do titular da Diretoria de 
Contabilidade, por força da sua internação hospitalar e 
a necessidade da continuidade dos serviços próprios da 
referida diretoria. 

RESOLVE:
Art. 1º. Fica designada a Servidora ROSEMERY DA 
SILVA BARCELLOS ALEIXO, mat. 60/371-2017, para 
responder pela Diretoria de Contabilidade, durante o 
afastamento do seu titular, sem prejuízo das demais 
atribuições inerentes ao cargo atualmente ocupado 
pela servidora.
Art. 2º.Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação retroagindo seus efeitos ao dia 11 de maio 
de 2020.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS


