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Civil agarra PM 
miliciano na Baixada

7

rafael Barreto/PMBr

reProdução

É dor 
sem 
fim!

união de forças por Belford roxo
Prefeitura 

transforma 
Shangrilá 
com obras 
em mais de 

30 ruas 
3

Cerca de 200 pessoas, entre familiares e amigos, se despediram do menino Ítalo Augusto de Castro Amorim, de 7 
anos, no Cemitério da Vila Rosali, em São João de Meriti. Emoção, muito choro e revolta marcaram a cerimônia pelo 
menino que foi morto com tiro na cabeça durante ataque de bandidos a policiais militares do 21º BPM (Meriti). 

7

dupla fazia
‘limpa’ em
serviço de 
aplicativo  

esportes

fla ignora liminar da Globo 
e segue MP do Bolsonaro 

5

advogado é suspeito 
de estuprar enteadas

7

Queimados divulga 
novo disque-luz

4

Deputado estadual Marcio Canella, deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e Marcelo Canella visitam as obras em Shangrilá

Investigação da 58ª DP (Posse) 
prende criminosos que se passa-
vam por clientes para roubar en-
tregadores e motoristas.

7

divulGação 

fotoS: GaBriel de Paiva / o GloBo/reProdução 
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
O abraço especial desta sexta-

-feira (3) vai para o cantor, ator, es-
critor e compositor, Wagão Paiva, 
de Nova Iguaçu. Em conversa com 
esta Resenha Cultural ele informou 
que em agosto estará lançando álbum novo. “Foi 
produzido com carinho. Espero que seja do agrado 
dos meus seguidores”, disse. Sucesso, Wagão! Aque-
le Abraço, Fera!!!

Resenha Cultural
Hora

Novo síndico daquele 
conjunto de apartamen-
tos, situado na cidade 
mais famosa da Baixada, 
conhecido pelo sugestivo 
apelido de Pombal Chifre 
de Ouro, começa sua ges-
tão envolvido em ques-
tões complicadas. Ele foi 

eleito pelos moradores 
em substituição ao ex-
-mandatário descoberto 
gay e sem moral perante 
a turma. “Ainda repercu-
te a saída traumática do 
meu antecessor”, disse 
ele ao agente farejador da 
coluna Cão Misterioso. 

Síndico começa caminhada no PCo

o SoMBra
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Um dos pepinos do 
administrador, a venda 
de vagas no estaciona-
mento, promete lances 
interessantes. “Para o 
caso não sair daqui, vou 
tentar resolver com os 
lesados nas assembleias. 
Quem comprou e não 

recebeu será recompen-
sado ou terá o que é de 
direito desde que prove a 
trapaça”, informou o sín-
dico. O ex oferecia vagas 
excedentes em troca de 
grana, o que é proibido 
pelo regimento interno 
do condomínio.

venda de vagas, um pepino a descascar

Lei ALdir BLAnc

jotA cArvAlho
jota.carvalho@yahoo.com
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A pandemia do ví-
rus chinês trancou 
todo mundo em casa. 
O ‘bonde do chifre’ foi 
afetado e teve até pas-
sageiros pirando na pa-
rada. Esta questão será 
outra dor de cabeça 
para o homem resolver. 
“Não vai ser fácil ame-
nizar essa coisa que fez 

aqui virar notícia na 
imprensa. Vamos ver 
o que podemos acer-
tar com os adeptos da 
prática, que é ‘direito 
e opção de cada um’”, 
disse ainda o novo che-
fe ao Cão Misterioso. 
*Pelo visto, o Chifre 
de Ouro terá novidades 
após a pandemia.  

Corneação será vigiada no Pombal

A Resenha Cultural 
& Cia seguirá apoian-
do eventos culturais 
independentes sem-
pre que for requisitada 
para tal. As próximas 
atrações já confirmadas 
serão a “Live do An-
derson Camarada”, dia 
26 deste julho, às 14h, 
e o “Festival Segue o 
Som 2ª Edição” em 15 
de agosto a partir das 
18 horas. Os eventos 
serão transmitidos pelo 
Youtube. Não se pode 
negar que as lives, des-
cobertas mais profun-
damente durante a pan-
demia do vírus chinês, 
abriu leques de opções 
aos que não conse-
guiam visibilidade vir-
tual. As redes sociais 
viraram palcos das 
várias manifestações 
artísticas, mesmo não 
substituindo o glamour 
dos espaços reais, com 
público presente. 

(Jota Carvalho)   

anderson Camarada
e festival Segue
o Som ii em lives

inocentes lançará enredo no seu canal do Youtube 
A Inocentes de Belford Roxo 

para facilitar a comunicação 
com seus simpatizan-

tes, criou um 
canal na plata-
forma YouTu-

be, para quem 
quiser acompa-

nhar tudo que está 
acontecendo na 
agremiação como 
ensaios, os  des-
files, entrevistas, 

eventos e entre-
tenimento. 

“Nosso de-
safio é alcan-

çarmos a marca 
de mil inscritos. 
Com menos de 
um mês temos 

quase a metade 
das inscrições ne-

cessárias e por isso 
pedimos a ajuda dos 

componentes, da imprensa e 
de sambistas do Brasil e porque 

não dizer do mundo inteiro para alcan-
çarmos nosso objetivo. Uma das novidades é 
que lançaremos o vídeo do nosso enredo para 
o próximo Carnaval, no dia 11 de julho, data 

em que comemoramos os 27 anos de existên-
cia da Caçulinha da Baixada. Conto com a 
parceria de todos para termos mais um veí-
culo forte, que levantará a bandeira do maior 
espetáculo do mundo, que é o desfile das es-
colas de samba”, disse o presidente da escola, 
Reginaldo Gomes.

“Quem quiser saber o que será nosso en-
redo em primeira mão, terá que ir no nosso 
canal e como presente verá um vídeo alusivo 
à nossa história, que já começou a ser elabo-
rado com muito carinho e bom gosto. Tenho 
certeza que agradaremos a todos que amam 
o samba. Quero encantar a Avenida Marquês 
de Sapucaí, levando algo que nunca foi apre-
sentado e estava guardado como um tesouro. 
Graças a Deus, poderei realizar meu sonho 
em uma agremiação que tem estrutura para 
levar ao público esse projeto inédito na in-
tegra. Então, inscrevam-se, que revelarei em 
primeira mão o enredo para você!”, prome-
teu o carnavalesco da Inocentes de Belford 
Roxo, Lucas Milato (foto).

A Tricolor de Belford Roxo foi a quarta co-
locado, no último desfile, no Grupo de Aces-
so, no Sambódromo, sendo aclamada por to-
dos, com o enredo sobre a jogadora Marta da 
Silva.

Link para inscrição do canal da Inocen-
tes, no YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCdeu34_QDBwS-sSLBuAQAwg

Nilópolis  cadastra
 para o  auxílio Cultural

A Lei Aldir 
Blanc (Lei 
nº14.017/2020) foi 

sancionada dia 29 de ju-
nho pelo Poder Executivo, 
com objetivo de destinar 
recursos do Fundo Nacio-
nal de Cultura para a clas-
se artística, sob a forma de 
auxílio emergencial. Serão 

beneficiados artistas, pro-
dutores, técnicos e demais 
participantes da rede pro-
dutiva cultural, no período 
de pandemia. Ao todo, os 
recursos somam o valor 
de R$3 bilhões de reais a 
serem distribuídos entre o 
Distrito Federal, Estados e 
Municípios.

Aos municípios, o crité-
rio de divisão a ser utiliza-
do será similar ao Fundo 

de Participação dos Muni-
cípios (FPM), isto é, 80% 
proporcional à população 
municipal e os demais 
20% serão destinados a 
editais e prêmios para o 
setor cultural.

Os recursos destinados 
a Nilópolis (mais de 1 mi-
lhão de reais) ainda não 
têm previsão de chegada, 
contudo, o cadastro dos 
artistas locais será realiza-

do através do site da Pre-
feitura - www.nilopolis.
rj.gov.br - e na página da 
Cultura, no Facebook, a 
partir desta sexta-feira (3).

A Secretaria Municipal 
de Cultura está alinhando 
detalhes com as Secreta-
rias de Fazenda, de Desen-
volvimento Social, bem 
como com a Procuradoria 
Geral para o recebimento 
da verba federal.

Artistas da Princesinha da Baixada já podem 
se inscrever 
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cAnteiro de oBrAs

Em parceria 
com o Gover-
no Federal a 

prefeitura de Belford 
Roxo está realizando 
obras de saneamen-
to, drenagem e pa-
vimentação em mais 
de 30 ruas do bairro 
Shangrilá. A obra 
faz parte do Progra-
ma de Aceleração do 
Crescimento (PAC 
2) e está sendo exe-
cutada através da 
Secretaria Municipal 
de Obras, Projetos, 
Capacitação de Re-
cursos e Convênios 
(Semocap) e o Mi-
nistério das Cidades.

Só este ano já fo-
ram entregues apro-
ximadamente 8 mil 
metros de tubula-
ção de esgoto, 4 mil 
metros quadrados 

de calçadas, 5 mil 
metros de meios-
-fios e 500 metros 
de tubulação para 
drenagem na região. 
Responsáveis técni-
cos contam que as 
obras nunca estive-
ram tão aceleradas 
quanto em 2020.O 
projeto avançou cer-
ca de 20% nos pri-
meiros 5 meses do 
ano. Incluindo inves-
timentos em novos 
equipamentos, como 
escavadeiras hidráu-
licas, retroescava-
deiras, e máquinas 
motoniveladoras que 
facilitam o trabalho 
das equipes no local 
e aceleram a entrega 
para a população.

Mudanças 
na região 

O avanço tem sido 
notado pelos mora-
dores que comemo-
ram as mudanças na 

região. “Dá pra ver 
que as obras estão 
evoluindo e melho-
rando muito o bairro. 
É um sentimento de 
alegria porque a gen-
te estava sem pers-
pectiva de melhora. 
Estávamos mesmo 
precisando dessas 
obras”, contou Antô-
nio Francisco.

A dona de casa Ma-
ria Francisca de 55 
anos é moradora do 
bairro há 20 anos e 
conta que é a primei-
ra vez que ela vê uma 
obra sendo realizada. 
“Era muita lama que 
dificultava o trajeto 
das crianças para a 
escola. Em dias de 
chuva não podíamos 
sair com nosso carro, 
pois tínhamos medo 
de atolar. A obra vai 
melhorar 100% a 
nossa qualidade de 
vida. Agora é só ale-
gria”, comemorou.

Antonio cArlos
horahmunicipios@gmail.com

No total, o projeto 
prevê a colocação de 
21.721 metros line-
ares de rede coleto-
ra de esgoto, e mais 
de 1.700 metros de 
ligações domicilia-
res de saneamento 
básico, além de 171 
metros de galeria 
retangular e 8011 
metros lineares de 
rede de drenagem, 
favorecendo cerca 
de 1.800 domicílios. 
Além dessas obras 
de infraestrutura, 
como saneamento e 
pavimentação, a re-
vitalização do bair-

ro proporciona mais 
qualidade de vida 
através de praça, 
áreas de lazer, cons-
trução de calçadas 
padronizadas com 
acessibilidade, pai-
sagismo e ilumina-
ção pública.

Em visita às obras 
ao lado da deputada 
federal Daniela Wa-
guinho e do deputa-
do estadual Márcio 
Canella, o prefeito 
Wagner dos Santos 
Carneiro, o Wagui-
nho, declarou: “Os 
moradores do bair-
ro aguardaram por 

essas mudanças há 
mais de 30 anos. 
E quem mora aqui 
sabe que a prefei-
tura está presente 
trabalhando incan-
savelmente para 
trazer mais digni-
dade a Shangrilá. A 
união da prefeitu-
ra com os recursos 
conquistados pela 
deputada Daniela 
em Brasília e pelo 
deputado Canella 
no governo do es-
tado está mudando 
a cara do bairro e a 
vida dessas pesso-
as”, comemorou.

“Prefeitura eStá
 PreSeNte traBalhaNdo 

iNCaNSavelMeNte”, 
diz Prefeito

oBraS avaNçaM eM ShaNGrilá 
Moradores de Belford Roxo comemoram chegada de saneamento, 

drenagem e pavimentação em mais de 30 ruas do bairro 

Mais de 1 milhão têm auxílio em análise no último dia de prazo 
No último dia de 

cadastramento (foto) 
para o auxílio emer-
gencial de R$ 600 
(R$ 1,2 mil para mães 
solteiras), ontem, 1,9 
milhão de brasileiros 
ainda estão com o pe-
dido em análise, di-
vulgou ontem a Caixa 
Econômica Federal. 
Desse total, 1,2 mi-
lhão de pedidos estão 
em primeira análise e 
700 mil estão em se-
gunda análise, quando 
o cidadão que teve o 
benefício rejeitado e 
corrige dados ou con-
testa a não aprovação.

O vice-presidente 
de Rede de Varejo da 
Caixa, Paulo Henri-

que Angelo, explicou 
que quem tiver o be-
nefício liberado de-
pois do fim do prazo 
receberá as cinco par-
celas previstas no pro-
grama, com intervalo 
mínimo de 30 dias en-
tre cada uma. “A aná-
lise e a liberação do 
benefício dependem 
da Dataprev (estatal 
de tecnologia que ve-
rifica os cadastros). A 
Caixa apenas recebe 
a lista e faz os paga-
mentos”, explicou.

Em três meses de 
funcionamento, o au-
xílio emergencial pa-
gou R$ 112,5 bilhões a 
64,9 milhões de brasi-
leiros. “Praticamente 

um a cada três adultos 
no país está receben-
do o benefício”, disse 
Angelo. Ele ressaltou 
que o programa é um 
dos maiores sistemas 
de transferência de 
renda do mundo.

Desse total, 31 mi-
lhões estão receben-
do a terceira parcela, 
8,7 milhões a segun-
da parcela e 1,1 mi-
lhão, que tiveram o 
benefício liberado na 
metade de junho, co-
meçaram a receber 
a primeira parcela. 
Existem ainda 19,2 
milhões de inscritos 
no Bolsa Família in-
corporados automa-
ticamente ao auxílio 

emergencial que aca-
baram de receber a 
terceira parcela.

Desde 7 de abril, 
quando começou o 
cadastramento para 
o auxílio emergen-
cial, a Caixa recebeu 
108,9 milhões de pe-
didos por meio do 
aplicativo Caixa Au-
xílio Emergencial ou 
do site auxilio.caixa.
gov.br. Desse total, 
107,7 milhões fo-
ram processados, dos 
quais 65,2 milhões 
foram considerados 
elegíveis para recebe-
rem o benefício e 42,5 
milhões tiveram o pe-
dido rejeitado. Fonte: 
Agência Brasil. 

DIVULGAçãO

Covid: São João de Meriti realiza mutirão de testes rápidos
A Prefeitura de 

São João de Meri-
ti, por meio da Se-
cretaria Municipal 
de Saúde, irá pro-
mover um mutirão 

para realização de 
testes rápidos de 
covid-19. De acor-
do com a pasta, até 
mil testes devem 
ser realizados. Po-

dem comparecer 
para o procedimen-
to quem estiver 
apresentando febre, 
dor de cabeça e tos-
se por mais de oito 

dias, para isso, é 
indispensável que 
a pessoa respeite o 
distanciamento en-
tre os demais e faça 
uso de máscara.

O mutirão acon-
teceu ontem, a par-
tir das 9h, na Praça 
dos Três Poderes, 
em frente à sede da 
prefeitura, no bairro 

Jardim Meriti. Além 
disso, todas as uni-
dades de saúde do 
município também 
estão realizando os 
testes rápidos.

 Colocação de manilhas para água pluviais 
na Rua Sardônica

Maria Francisca de 55 anos é moradora 
de Shangrilá há 20 anos
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atividade econômica 
a passos de tartaruga 

A economia 0,6% em 
maio em comparação a 
abril. É o que mostra a 
primeira prévia do Indi-
cador de Atividade Eco-
nômica (IAE), medido 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). O resul-
tado mostra uma recupe-
ração lenta após as fortes 
retrações registradas em 
março e abril em de-
corrência da pandemia. 
Entretanto, apesar dessa 
leve subida, a economia 
ainda está muito abaixo 
do nível anterior à chega-
da do novo coronavírus.

O estudo da FGV 
aponta que as atividades 
industriais e de serviços 
continuam sendo as com 
os maiores impactos ne-
gativos, com quedas sig-
nificativas embora me-
nores que as registradas 
em abril. As quedas mais 
acentuadas na indústria 
foram na de transforma-
ção seguida da de cons-

trução. Nos serviços, as 
maiores quedas foram no 
comércio e nos transpor-
tes.

No trimestre móvel, o 
indicador aponta retração 
de 10,1% no trimestre, 
em relação ao trimestre 
encerrado em fevereiro. 
Quando comparado ao 
mesmo período de 2019, 
o trimestre encerrado em 
maio teve um recuo de 
8,8%.

O IAE-FGV é um in-
dicador que antecipa a 
tendência da economia 
brasileira a partir da di-
vulgação de três versões 
com base na divulgação 
das principais pesquisas 
mensais de atividade di-
vulgadas pelo IBGE. As 
principais informações 
para a atualização do indi-
cador são Pesquisa Indus-
trial Mensal –Produção 
Física, Pesquisa Mensal 
de Comércio e Pesquisa 
Mensal de Serviços.

serviço 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro abrirá, na próxima 
segunda-feira as inscrições para alunos de baixa renda ao projeto 
que fornecerá kit para acesso à internet. A instituição se prepara 

para oferecer aulas online a partir de 10 de agosto.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que, até ontem, o estado do 
RJ tinha quase 10,3 mil mortes e mais de 116,8 mil casos confirma-
dos de Covid-19. Foram 134 óbitos e 1.545 casos confirmados nas 

últimas 24 horas.

A Comissão de Eco-
nomia, Indústria e Co-
mércio da Assembleia 
Legislativa do RJ colo-
cou na pauta das discus-
sões em audiência públi-
ca soluções para a crise 
econômica que afeta o 
Estado em razão da pan-
demia da Covid-19. 

A reunião, por video-
conferência, encerrou a 
série de audiências sobre 
os impactos da pandemia 
na economia do RJ. A 
comissão entende que o 
momento é difícil, por-
que o Estado se encontra 
em regime de recupera-
ção fiscal.

Na Pauta i 

audiêNCiaS ii

Esse efeito reduziu 
ainda mais as possibilida-
des na atuação. “Sabemos 
que o Estado precisa de 
um plano de ações de re-
tomada do crescimento e 
da geração de empregos”, 
disse o deputado Renan 
Ferreirinha (PSB), presi-
dente da comissão.

“O principal problema para resgatar o 
Rio do buraco é a questão da segurança 
e da violência, que é o entrave para seu 
desenvolvimento econômico. Não é mais 
só com o PIB e a inflação que os econo-
mistas têm que se preocupar”, disse. 

redução iii

SeGuraNça v

editorial

Participante da reunião da comissão, 
Eduarda La Rocque, ex-secretária mu-
nicipal de Fazenda do Rio, deposita res-
ponsabilidade na gestão e acredita que a 
crise é principalmente política, sendo um 
reflexo da governança pública. 

PolítiCa iv

disque-luz gratuito em Queimados 

rafael WallaCe/alerJ

Os despachantes ca-
dastrados no Conselho 
Regional dos Despa-
chantes Documentalis-
tas e advogados pode-
rão representar pessoas 
físicas e jurídicas em 

atos processuais admi-
nistrativos. O projeto 
de lei do deputado An-
derson Moraes (PSL 
foi aprovado em dis-
cussão única pela As-
sembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj). A medida 
seguirá para o governa-
dor Wilson Witzel, que 
terá até 15 dias úteis 
para sancioná-la ou 
vetá-la.

despachantes poderão 
representar clientes em processos 

iGor liMa/PMQ

Para garantir a qua-
lidade do serviço 
de iluminação em 

Queimados, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Conserva-
ção e Serviços Públicos, 
divulgou ontem um núme-
ro gratuito para solicitar 
reparos e manutenções. A 
implantação do novo Dis-
que-Luz (0800 727 7173), 
que já está à disposição 
da população, visa agili-
zar as demandas realiza-
das nas ruas e avenidas do 
município.

“Uma boa iluminação 
pública traz mais confor-
to para o cidadão, pois 
um dos fatores que con-
tribui para a sensação de 
insegurança é a falta da 

iluminação urbana. Neste 
novo número, o morador 
não terá custos para soli-
citar a presença dos nos-
sos agentes e será melhor 
atendido por uma central 
telefônica especificamen-
te criada para este servi-
ço”, concluiu o Secretário 
da Pasta, Rogério Brandi.

A Secretaria Municipal 
de Conservação e Servi-
ços Públicos também pro-
move ações de limpeza, 
desentupimento de ralos 
e bueiros, retirada de en-
tulho, entre outros. Para 
solicitar alguma dessas 
intervenções, basta entrar 
em contato pelo e-mail 
semconsesp@queimados.
rj.gov.br ou pelo telefone 
2665-1966. O órgão fun-
ciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h, na 
Rua Félix, 1551, Centro.

Iniciativa visa agilizar solicitações de reparo e manutenção da rede de iluminação 

Antonio cArlos
horahmunicipios@gmail.com

Objetivo é garantir a qualidade do serviço de iluminação do município 

VENEZUELA - O Conselho 
Eleitoral da Venezuela anunciou na 
última quarta-feira que o país vai 
realizar eleição em 6 de dezembro 
para escolher os novos integrantes 
do Parlamento. A oposição, que 
controla o Parlamento desde 2016, 
disse que a votação será fraudada 
em favor do Partido Socialista.

O atual chefe do Legislativo, 
Juan Guaidó, foi reconhecido por 
dezenas de países como o legítimo 
líder do país após a acirrada ree-
leição de 2018 do presidente Ni-
colás Maduro. “Anunciamos para 
6 de dezembro de 2020 o processo 
eleitoral da Assembleia Nacional 

para o período 2021-2026”, disse 
a chefe do Conselho Eleitoral, In-
dira Alfonzo, em uma transmissão 
na televisão.

A oposição se recusa a reco-
nhecer as decisões do Conselho 
Eleitoral recentemente nomeado, 
alegando que ele foi ilegalmente 
designado pelo Supremo Tribunal 
de Justiça pró-governo.

Os críticos de Maduro também 
observam que o tribunal interveio 
na liderança dos principais parti-
dos da oposição, colocando-os nas 
mãos de membros dos grupos que 
foram expulsos por acusações de 
que eram aliados dos governistas.

M
uN

do

eleição para novo Parlamento será em dezembro
MarCelo CaMarGo/aGêNCia BraSil

Juan Guaidó foi reconhecido como o legítimo líder do país 
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mengão

jota.carvalho@yahoo.com
jotA cArvAlho

Banguzão se despede da 
taça rio com vitória em casa

DIVULGAçãO

“A FlaTV abriu um 
ótimo caminho”, diz 
o alvinegro Emílio 

Adam

 Jogador do
 Boavista fala

 sobre jogar contra o 
fla: “derrota certa”

 Everton Silva detalha 
“sufoco” para enfrentar 

os rubro-negros

O Flamengo tem 
evoluído mui-
to nas mãos de 

Jorge Jesus e a qualida-
de é destacada até pelos 
adversários. Depois do 

confronto conta o ru-
bro-negro, Everton Sil-
va, jogador do Boavista, 
detalhou o sufoco que é 
para encarar a equipe 
rubro-negra.

O ex-jogador do Fla-
mengo conversou com 
um amigo após o con-

fronto, e o áudio foi di-
vulgado pelo jornalista 
Venê Casagrande. Ever-
ton ainda comparou a 
equipe de Jorge Jesus 
com Jon Jones, lutador 
de MMA.

– Não tinha como 
nem respirar. Que time 

é aquele? Ontem vi com 
meus próprios olhos 
como os times sofrem. 
Tu que gosta de luta, é 
como entrar no ringue 
com o Jon Jones e achar 
que vai ganhar. A derro-
ta é certa.

Everton Silva ainda 

destacou o empenho 
tático dos jogadores do 
Flamengo durante os 90 
minutos de partida. Os 
atletas utilizam códigos 
para se movimentarem 
de forma coordenada.

– Definitivamente não 
dá. Eles são muito en-

saiados, ficam falando 
uns bagulhos que você 
não entende nada. “Mo-
vimenta, toca, pula uma 
casa” e tu não sabe nem 
que p**** é essa, uma 
toqueira do c******. 
“Arrasca, entra no três”, 
você não entende nada.

JurídiCo do CluBe MaNtÉM PlaNeJaMeNto de traNSMiSSõeS

Após a decisão do 
desembargador de con-
ceder a liminar à Rede 
Globo, o Flamengo se 
mantém tranquilo em 
relação às próximas 
transmissões dos jogos 
do Campeonato Cario-
ca. Em contato exclu-
sivo com a reportagem 
do Coluna do Fla, o 
vice-presidente geral 

e jurídico do clube 
Rubro-Negro, Rodrigo 
Dunshee revelou que o 
Flamengo continuará 
com o planejamento 
de transmitir as par-
tidas, por considerar 
que a liminar perdeu 
o efeito, após a Rede 
Globo ter anunciado 
a rescisão de contrato 
de transmissão do tor-

neio.
– A posição do Fla-

mengo é que a liminar 
não tem mais reflexo 
nenhum. A Globo res-
cindiu o contrato do 
Carioca e protocolou 
uma petição desistin-
do do processo contra 
o Flamengo. O Fla-
mengo está livre para 
negociar o Carioca pe-

los próximos anos. A 
liminar entrou depois, 
pois o desembargador 
ainda não tinha conhe-
cimento da desistência 
da ação por parte da 
Globo e emitiu a limi-
nar, mas já não tem re-
flexo nenhum. O Fla-
mengo está livre para 
passar todos os jogos. 
(Fonte: Coluna do Fla)

Rodrigo Dunshee desconsidera efeito de 
liminar obtida pela Globo 

Time do Mister Jorge Jesus joga 
por códigos e intriga adversários

A partida contra o 
Boavista foi a primei-
ra partida transmiti-
da com imagens no 
canal oficial do Fla-
mengo, a FlaTV. A 
permissão para a exi-
bição foi dada após 
a Medida Provisória 
assinada no mês de 
junho, que dá o poder 
de negociação sobre 
os direitos de trans-
missão aos clubes 
mandantes. Segundo 
os números divulga-
dos, com 2,2 milhões 
de usuários simul-
tâneos, foi a maior 
transmissão esportiva 
no mundo.

O vice-presidente 
de Comunicação do 
Botafogo, Emílio 
Adam, em contato 
com o portal Sele-
ção Alvinegra, reco-
nheceu que a FlaTV 
abriu um caminho e 
comentou pretende 

utilizar a Botafogo 
TV.

– Acredito muito 
em streaming. Fico 
feliz com a possibili-
dade! A FlaTV abriu 
um ótimo caminho. 
Vou buscar agora o ju-
rídico. Se garantirem 
que não há problema, 
faremos transmissões 
pela BOTAFOGO 
TV. Não quero correr 
o risco de prejudicar 
o clube.

Ontem, quinta-fei-
ra (2), a Rede Globo 
anunciou a rescisão 
de contrato com todos 
os clubes cariocas. 
Informou que não vai 
transmitir nenhuma 
partida do Estadual, 
porém, garantiu o pa-
gamento dos valores 
já negociados. Desta 
forma, o Botafogo 
teria autonomia para 
transmitir as partidas 
na Botafogo TV.

 Dirigente do Botafogo acredita na transmissão por strea-
ming

O Bangu encerrou 
a sua participação na 
Taça Rio com vitó-
ria. Na quarta-feira 
(1), em Moça Bonita, 
o Alvirrubro bateu a 
Cabofriense por 1 a 
0, gol de Felipinho 
no fim, chegou aos 
sete pontos, ficando 
um atrás do Botafo-
go, por pouco não 
avançando à semifi-
nal. Na classificação 
geral, no momento, 
o time de Eduardo 
Allax ocupa a sétima 
colocação.

Com a bola rolan-
do, o Bangu foi para 
o ataque logos nos 
primeiros minutos. 

Aos três, Lucas Sam-
paio avançou pela 
esquerda e cruzou. 
Robinho bateu com a 
esquerda, a bola ba-
teu no braço do atleta 
da Cabofriense, mas 
o árbitro Marcelo de 
Lima Henrique man-
dou o jogo seguir.

Aos 15, Rodrigo 
Yuri encheu o pé em 
cobrança de falta e a 
bola saiu sobre o tra-
vessão. Cinco minu-
tos depois, em falta 
batida na área, Ro-
drigo Lobão subiu e 
cabeceou com peri-
go, quase marcando 
o primeiro.

O primeiro lance 

de perigo da Cabo-
friense saiu somen-
te aos 22 minutos 
do segundo tempo, 
quando Gama chu-
tou forte e Luciano, 
seguro, fez a defesa. 
O Bangu deu o tro-
co com Rocha, que 
mandou de primeira, 
a bola quicou e enco-
briu George. Quan-
do ela ia entrando, o 
goleiro se recuperou 
e deu tapinha, evi-
tando a abertura do 
placar.

Porém, a sorte do 
arqueiro do time da 
Região dos Lagos 
não apareceu aos 
46 minutos. Felipi-

nho fez jogada pela 
esquerda, ajeitou e 
colocou no canto es-
querdo. A bola tocou 
na trave, voltou nas 
costas de Georg e 
morreu no fundo da 
rede. Fim de jogo e a 
vitória do Bangu por 
1 a 0.

O Alvirrubro agora 
volta suas atenções 
para a Série D do 
Campeonato Brasi-
leiro. O Bangu segue 
aguardando o posi-
cionamento da CBF 
sobre quando a com-
petição terá início, 
já que foi adiada por 
conta da pandemia 
do Covid-19. 

Gol da despedida vitoriosa marcado por Felipinho saiu 
nos acréscimos

 DIVULGAçãO
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Poder LegisLAtivo

Câmara Municipal de Nova iguaçu 
aprova ldo e entra em recesso

Apenas vereadores e assessores puderam participar da sessão de quarta-feira
divulGação

O ano de 2020 
tem sido um 
tempo de gran-

des desafios para todas 
as pessoas do mundo. 
Desafios diferentes 
daqueles que estamos 
acostumados a enfren-
tar e que têm exigido 
bastante coragem e es-
perança de todos nós. 
A Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu findou 
seu primeiro semes-
tre de atividades com 
a votação da Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), em segun-
da discussão, na noite 

da última quarta (1/7) 
e entrou em recesso de 
sessões plenárias. Está 
aprovado o texto que 
irá nortear a elabora-
ção da Lei Orçamen-
tária de 2021, com as 
metas e prioridades da 
administração pública 
municipal. O cenário 
econômico e social 
para o próximo ano 
será bem rigoroso, de-
vido, principalmente, 
à pandemia do novo 
coronavírus. É impor-
tante formular um or-
çamento bem estuda-
do e estruturado para 
que nossa cidade sofra 
o menos possível com 
os impactos da doen-

ça. O Poder Legislati-
vo tem cumprido seu 

papel como fiscaliza-
dor e proponente de 

medidas e ações que 
minimizem os efeitos 

negativos no atual ce-
nário.

A partir da esquerda, vereadores Renato do Mercado, Mauricio Morais e Carlinhos BNH

jota.carvalho@yahoo.com
jotA cArvAlho

Ainda na sessão do dia 
1, foi aprovado pelos ve-
readores um requerimen-
to de informação dirigi-
do ao prefeito Rogério 
Lisboa para que remeta à 
Câmara as folhas de pa-
gamento e a qualificação 
de todos os servidores 

que trabalham na Clíni-
ca da Família 24h José 
Antonio de Silva Rego, 
localizada no bairro Vila 
de Cava, desde janeiro 
de 2017. O autor, verea-
dor Marcelo Lajes, afir-
mou que vem recebendo 
denúncias sobre o fun-

cionamento da Unidade 
de Saúde, o que motivou 
o documento, aprovado, 
por unanimidade, pelos 
11 vereadores presentes 
no plenário no momen-
to da votação. O prefeito 
tem 30 dias para enviar 
sua resposta.

reQueriMeNto ao Prefeito
Cumprindo as medi-

das de enfrentamento 
à propagação do novo 
coronavírus e consi-
derando a necessidade 
de se manter a presta-
ção dos serviços pú-
blicos, a Câmara Mu-
nicipal terá expediente 

presencial às terças-
-feiras, de 9h às 17h, 
durante o recesso le-
gislativo. Nos demais 
dias, os funcionários 
irão trabalhar em re-
gime de home offi-
ce. Nos dias em que a 
Casa estiver fechada, 

o serviço de protocolo 
irá funcionar através 
do email administra-
t ivo@cmni.r j .gov.br, 
devendo o documento 
ser encaminhado como 
cópia em anexo, estar 
assinado pelo reque-
rente em formato PDF.

PreSeNCial àS terçaS-feiraS

Casa da Mulher Nilopolitana transmite live na pandemia
Na quinta-feira (2), a 

Casa da Mulher Nilopo-
litana transmitiu uma live 
em sua página do Face-
book sobre “O Uso Da 
Terapia Alternativa Em 
Tempos De Pandemia”, 
ministrada por Norma Ber-
riel, terapeuta naturalista.

Norma destacou a im-
portância de hábitos sau-
dáveis, de alimentação 
sadia, ricas em proteínas e 
temas sobre a naturopatia, 
uma forma de medicina 
alternativa que recorre a 
uma série de práticas pseu-
docientíficas comerciali-
zadas como naturais, não 
invasivas ou regenerativas.

A ideologia e os méto-

dos da naturopatia têm por 
base o vitalismo e a medi-
cina popular, nelas englo-
bam os florais, a home-
opatia, fisioterapia, entre 
outras.

“Nós temos todo um 
sistema vibracional e hoje, 
nós trabalhamos 80% com 
as doenças psicossomáti-
cas, que são os acúmulos 
de sentimentos como es-
tresse, angústia, culpa, in-
ferioridade, entre outros”, 
disse a terapeuta.

Além disso, Norma Ber-
riel explicou que a psico-
terapia trabalha a partir 
do diálogo e da conversa 
as questões emocionais, 
oferecendo abordagens 

construtivas, conexão com 
o subconsciente e novas 
ferramentas para lidar com 
problemas de estresse, 
luto, ansiedade, transição 
de vida e carreira, relações 
interpessoais, entre outros.

“Atendemos mulheres 
que têm sentimento de 
frustração, insatisfação, 
dor, mágoa. Quando tudo 
isso somatiza, o corpo fala. 
Existe a ligação do emo-
cional para o físico. A na-
turopatia olha o paciente 
como um todo.”

A live foi mediada pela 
Subsecretária Municipal 
de Cidadania e Direitos, 
Nilcea Clara Cardoso, e 
pelo Coordenador, Rafa-

el Abreu. “A informação 
através das mídias de co-
municação é algo valioso e 

de muita importância, pois 
mesmo em isolamento so-
cial, proporciona a mulher 

enriquecer seu conheci-
mento através da informa-
ção”, disse a Subsecretária.

divulGação

Norma Berriel falou sobre terapia alternativa em tempos de isolamento

PGr suspeita de sigilos quebrados de maneira irregular
A equipe do procura-

dor-geral da República, 
Augusto Aras, vem pro-
curando possíveis incon-
sistências e erros em de-
núncias apresentadas pela 
força-tarefa da operação 
“Lava Jato“.

A informação foi publi-
cada na tarde de quarta-
-feira (1º) pelo jornalista 
Leonardo Cavalcanti, no 
jornal digital Poder360.

Segundo a reportagem, 
os presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Se-
nado Federal aparecem 
como “Rodrigo Felinto” e 
“David Samuel” numa ex-
tensa denúncia de dezem-
bro de 2019.

A avaliação é que essa 
“camuflagem” dos no-
mes do deputado Rodri-
go Maia (DEM-RJ) e do 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) seria uma téc-
nica para os procuradores 
de Curitiba investigarem 
autoridades sem se sub-
meterem aos foros ade-
quados.

Os nomes completos 
dos dois são Rodrigo Fe-
linto Ibarra Epitácio Maia 
e David Samuel Alcolum-
bre Tobelem. O documen-
to era previamente conhe-
cido, mas nunca ninguém 
havia se dado conta dessa 
camuflagem.

Ainda de acordo com 

o site, a PGR encontrou 
outros casos semelhantes 
ao de Maia e Alcolumbre, 

inclusive de ministros do 
STF.

A suspeita é de que po-

líticos podem ter tido sigi-
los quebrados de maneira 
irregular pela força-tarefa.

Até agora, no entanto, 
não há provas de que de 
fato os nomes camuflados 
em denúncias possam ter 
sido todos investigados 
pela Lava Jato. É isso que 
a PGR em Brasília agora 
tenta descobrir.

Em nota à imprensa, a 
força-tarefa da Lava Jato 
negou as acusações de 
que investiga políticos 
com foro privilegiado, 
denunciando um “con-
texto de ataques desleais 
contra o trabalho dos in-
tegrantes da força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba, 
por meio de ilações falsas 
e sem qualquer compro-
vação”.

MoNtaGeM

Políticos como Rodrigo Maia e David Alcolumbre podem ter sido investigados
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Atrás dAs grAdes 

fotoS: reProdução

Foi um golpe certeiro 
a ação dos policiais 
civis da 58ª DP 

(Posse) que colocou atrás 
das grades uma dupla es-
pecialista em roubar en-
tregadores e motoristas de 
aplicativo. A prisão, efe-
tuada através de manda-
do expedido pela 4ª Vara 
Criminal de Nova Iguaçu, 
é resultado de uma ação 
coordenada pela delega-
da Waleska dos Santos 
Garcez, titular da distrital, 
após cruzamento de dados 
do setor de inteligência da 
corporação.

De acordo com a de-
legada, as investigações 
foram iniciadas a partir 
de denúncias das vítimas 

dos criminosos identifi-
cados como Emmanuel 
Jorge da Silva de Souza 
Ferreira e Robson Bastos 
Costa. A equipe descobriu 
que eles são especialistas 
em roubar motos, carros e 
pertences de entregadores 
de aplicativos como Ifoo, 
Uber Eats e Uber. 

“Esses criminosos 
possuíam um modus ope-
randi peculiar, solicitan-
do o lanches e corridas 
através de aplicativos 
e quando o entregador 
ou motorista chegavam 
eram ‘enquadrados’ com 
emprego de arma de fogo 
e todos os pertences, as-
sim como o veículo, 
eram roubados. A dupla 
agia no bairro de Aus-
tin, em Nova Iguaçu”,  
explicou a delegada. 

Reconhecimento 
Ainda segundo Gar-

cez, os dois marginais 
foram reconhecidos por 
diversas vítimas e deve-
rão responder pelo crime 
de roubo. A delegada in-
formou que as investi-
gações não cessam com 
essas duas prisões. O tra-
balho vai continuar com 
o objetivo de identificar 
outros integrantes da 
ação. Emmanuel e Rob-
son foram encaminhados  
à Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária 
(SEAP), onde ficaram à 
disposição da Justiça.

A titular da 58ª DP 
orienta possíveis vítimas 
dos criminosos a com-
parecer na distrital para 
possível reconhecimen-
to.

Antonio cArlos
horahmunicipios@gmail.com

divulGação 

Civil prende homens suspeitos de se passarem 
por clientes para roubar entregadores de app

Golpe certeiro nos ‘gansos’ 

Dor e emoção marca-
ram o sepultamento do 
menino Ítalo Augusto de 
Castro Amorim, de 7 anos, 
na manhã de ontem, no ce-
mitério de Vila Rosali, em 
São João do Meriti. Fami-
liares e amigos vestiram 
camisetas com fotos e a 
frase “saudade eterna” em 
memória da criança, que 
morreu na noite da última 
terça-feira, após ser atingi-
do na cabeça quando brin-
cava no portão de casa, no 
bairro Vila Norma. Ele foi 
socorrido para a UPA de 
Éden, mas, segundo a pre-
feitura, já chegou morto 
à unidade, por volta das 
20h30.

Abalados, parentes não 
quiseram gravar entrevis-
tas. “Tá todo mundo aba-
lado, destruído. Foi uma 
perda irreparável”, dis-
se um familiar, que não 
se identificou. O menino 
completou 7 anos duran-
te a pandemia e não pôde 
comemorar. A festa de ani-
versário havia sido adiada 
para setembro.

Homens numa moto 
A Polícia Civil investiga 

o caso para saber de onde 
partiu o tiro que atingiu 

Ítalo. Hoje, estão previs-
tos depoimentos de teste-
munhas na Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF). Se-
gundo relatos de testemu-
nhas, dois homens numa 
moto atacaram uma viatu-
ra do 21º BPM (São João 
de Meriti), que estava pa-
rado na Rua Ceci, perto da 
casa da vítima, e fugiram. 
os policiais não reagiram 
ao ataque. 

A DHBF apura ainda 
se a morte de um homem 
em Mesquita teria algum 

envolvimento com o fato. 
Segundo a polícia, ele po-
deria ser o responsável 
pelos disparos que atingi-
ram a criança. Imagens de 
câmeras de segurança da 
região foram apreendidas 
e estão sendo analisadas.

De acordo com um le-
vantamento da plataforma 
Fogo Cruzado, que acom-
panha os casos de violên-
cia no estado, o menino 
Ítalo já é a 17ª criança ba-
leada na Região Metropo-
litana do Rio só neste ano 
e a 6ª que morreu.

Corpo do menino morto com 
tiro na cabeça é enterrado

Familiares e amigos se despedem de Ítalo no cemitério de Vila Rosali

fotoS: GaBriel de Paiva / o GloBo/reProdução 

A Polícia Civil prendeu 
um policial do 9º BPM 
(Rocha Miranda), na ma-
nhã de ontem, suspeito 
de integrar uma milícia 
em Nova Iguaçu. Contra 
o militar foi cumprido 
um mandado de prisão 
expedido pela 1ª Vara 
Criminal do município. 

A operação contou 
com cerca de 80 agen-
tes que integraram uma 
força-tarefa composta 
pelo Departamento Geral 
de Investigação à Cor-
rupção, ao Crime Orga-
nizado e à Lavagem de 
Dinheiro (DGCOR-LD) 
e o Departamento Geral 
de Homicídio e Proteção 
à Pessoa (DGHPP), com 

apoio da Corregedoria 
Geral Interna da Policia 
Militar do Rio de Janeiro 
e do Batalhão de Ações 
com Cães da corporação.

Além do mandado de 
prisão conta o PM, foram 
cumpridos 11 mandados 
de busca e apreensão nas 
casas de suspeitos de in-
tegrarem o grupo crimi-
noso. Em um dos locais 
de busca e apreensão as 
equipes encontraram o 
com o irmão do policial 
preso uma pistola 9 mm 
e um carregador. Já com 
o filho dele foram encon-
trados uma pistola e um 
revólver. Ambos foram 
presos em flagrante por 
posse ilegal de armas.

PM roda por integrar 
milícia na Baixada 

Emmanuel e Robson foram reconhecidos por várias vítimas 

PolíCia Civil/divulGação

Revólver e pistola foram apreendidos em uma das 
casas alvo de mandado de busca e apreensão 

Um suspeito de matar 
uma travesti em Realengo, 
na Zona Oeste do Rio, foi 
preso por agentes da 33ª 
DP (Realengo) na última 
quarta-feira. Romilson 
Loureiro estava em casa 
quando os policiais o sur-
preenderam. 

O suspeito teria contra-
tado a travesti, conhecida 
como Vida, para fazer um 
programa. Após o encon-
tro, Romilson percebeu 
que estava sem a carteira 
e voltou ao ponto onde ti-
nha encontrado a travesti, 
para recuperar os perten-

ces. Após uma discussão, 
Vida saiu correndo e Ro-
milson atirou nela pelas 
costas. A vítima acabou 
morrendo duas semanas 
depois no hospital. O de-
legado responsável pelas 
investigações, Reginaldo 
Guilherme, afirmou que 
identificaram o suspeito 
após localizarem um do-
cumento de identidade que 
ele teria deixado cair du-
rante o episódio.

“Após o Romilson Lou-
reiro efetuar os disparos 
contra Vida, ele pegou 
a ‘bolsinha’ dela. Neste 

momento, ele deixou cair 
a carteira de habilitação. 
Através dessa carteira, que 
foi entregue à polícia pelas 
outras amigas, a polícia co-
meçou a investigar. Com a 
ajuda das amigas de vida, 
conseguimos identificar, 
reconhece-lo e prendemos 
o Romilson”, disse o de-
legado. Os policiais ainda 
apreenderam, em um fun-
do falso de um banheiro 
na casa de Romilson, uma 
escopeta calibre 12, além 
da arma do crime. Ele será 
indiciado pelo homicídio 
contra a travesti.

assassino de travesti vai em cana

Um advogado de 42 
anos foi preso em Ica-
raí, Niterói, na Região 
Metropolitana do Rio, 
suspeito de abusar se-
xualmente das enteadas 
desde os 5 anos de idade 
das crianças. Ele nega 
as acusações. Agentes 
da Delegacia da Crian-
ça e Adolescente Vítima 
(Dcav) investigaram que 
o preso cometia os abu-
sos há mais de uma dé-
cada. Hoje, as meninas 

têm 13 e 17 anos. “Uma 
relata ter sido violentada 
aos 5 anos de idade ate os 
13”, afirmou Luiz Hen-
rique Marques, delegado 
da Dcav.

As investigações apon-
tam que o pai biológico, 
que era mantido longe das 
vítimas propositalmente, 
foi alertado anonimamen-
te sobre os abusos. Ele 
também descobriu relatos 
no colégio das meninas e 
até uma denúncia no con-

selho tutelar de Niterói, 
que deu início à investi-
gação contra o suspeito. 
Aos agentes, as vítimas 
disseram que o preso 
chegou a combinar com 
elas o que responderiam 
nos depoimentos das in-
vestigações. Elas classifi-
caram o comportamento 
do padrasto como “ex-
tremamente possessivo 
e agressivo”. A mãe das 
meninas vai ser chamada 
pra prestar depoimento.

Advogado é suspeito de estuprar 
enteadas na Região Metropolitana
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cerimôniA

Bombeiros comemoram 164 anos

O Corpo de Bom-
beiros Militar do 
Estado do Rio de 

Janeiro (CBMERJ) come-
morou ontem o aniversário 
da corporação e o Dia do 
Bombeiro. Uma cerimônia 
no Quartel Central deu as 
boas-vindas aos novos ca-
detes e foi realizada a tradi-
cional entrega do Espadim 
Marechal Souza Aguiar à 
63ª turma do Curso de For-
mação de Oficiais (CFO), 
chamada de tenente-coro-
nel Janiro Godoy de Abreu.  

 Para atender às normas 
de segurança e prevenção 
ao coronavírus, a solenida-

de não foi aberta a familia-
res e convidados este ano. 
O evento foi transmitido 
em tempo real nas redes 
sociais oficiais da institui-
ção. Os cadetes do 1º ano 
da Academia de Bombeiro 
Militar ficaram em forma, 
de frente para o busto de D. 
Pedro II, patrono da corpo-
ração, com distanciamento 
físico e proteção facial. 

 A cerimônia contou 
com as presenças do secre-
tário de Estado de Defesa 
Civil e comandante-geral 
do CBMERJ, coronel Ro-
berto Robadey Jr., do se-
cretário estadual de Saú-
de, Alex Bousquet, que é 
bombeiro militar, e do go-
vernador Wilson Witzel, 

que participou da entrega 
do espadim para o primei-
ro colocado do concurso 
de admissão ao CFO, Ga-
briel Cristian.

 - Dou as boas-vindas 
aos novos cadetes do Cor-
po de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janei-
ro, essa instituição tão im-
portante e querida pela po-
pulação e de tão alto nível. 
É a melhor do Brasil e uma 
das melhores do mundo. E 
isso só é possível porque as 
tradições são preservadas 
e passadas de geração em 
geração e as moderniza-
ções necessárias são feitas. 
Agradecemos a estes ho-
mens e mulheres que estão 
aqui para dar a vida pelo 

bem do próximo - afirmou 
o governador.

 Após a entrega e a bên-
ção dos espadins, os cade-
tes entoaram o hino Sol-
dado do Fogo e prestaram 
o juramento de bombeiro 
militar. 

 - Hoje a corporação 
completa 164 anos. Cum-
primento a todos os bom-
beiros nesta data. Esta ce-
rimônia certamente será 
lembrada para sempre por 
esta nova turma. É o iní-
cio de um compromisso 
que vai acompanhá-los por 
toda a carreira. Vocês têm 
a missão de fazer o Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro 
ainda maior e melhor do 

que ele já é hoje. Aprovei-
tem a formação excelen-
te que receberão. Daqui a 
alguns anos, vocês estarão 
comandando nossos heróis 
nos quartéis, trabalhando 
para manter a credibilidade 
da nossa instituição cente-
nária - disse o secretário de 
Estado de Defesa Civil e 
comandante-geral do CB-
MERJ, coronel Roberto 
Robadey Jr.

Em meio à pandemia da 
Covid-19, o oficial apro-
veitou a oportunidade para 
destacar o trabalho de ex-
celência realizado pelos 
profissionais de Saúde da 
corporação na prevenção 
e no atendimento aos mi-
litares ativos, inativos e de 

seus dependentes e pensio-
nistas.

 - Agradeço a todos do 
nosso corpo de Saúde pelo 
planejamento feito, des-
de o início, para atender 
nossos heróis e os seus 
familiares. Desde as medi-
das de segurança implan-
tadas até a estruturação 
de novos leitos, levando 
em conta, com precisão, 
as necessidades da nossa 
tropa. Infelizmente, per-
demos militares. Foram 
quatro da ativa. Lamen-
tamos também as mortes 
de bombeiros da reserva 
e parentes. Mas quero que 
saibam que a sensibilidade 
de vocês fez e faz diferen-
ça na vida da família CB-

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) pro-
tocolou recurso no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
contra decisão do ministro 
Gilmar Mendes que sus-
pendeu todos os processos 
em tramitação na Justiça 
do Trabalho que tratam da 
discussão sobre qual índice 
que deve ser aplicado para a 
correção monetária de dívi-
das trabalhistas. A suspen-
são vale até o plenário da 
Corte julgar o caso.

O debate envolve a apli-
cação do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E), mais 
favorável aos trabalhado-
res, ou da Taxa Referencial 
(TR), que está prevista na 
reforma trabalhista de 2017 
para correção de valores 
devidos.

No recurso protocolado 
ontem (1º), a OAB afirma 
que a decisão de Gilmar 
Mendes “praticamente pa-
ralisa a Justiça do Traba-
lho” e pede que a suspensão 
fique restrita ao caso julga-

do no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e que mo-
tivou a ação no STF. Caso 
não seja possível, a entida-
de pede que a suspensão 
não seja aplicada às ações 
que estão em fase inicial. 

“Ante o exposto, requer-
-se a complementação da 
prestação jurisdicional de-
vida por intermédio do sa-
neamento dos aspectos ora 
apontados, a fim de que 
seja permitido o prosse-
guimento das discussões 
judiciárias acerca da apli-
cação do IPCA-E em sede 
de reclamações trabalhistas 
que se encontrem na fase de 

conhecimento, assim como, 
no que concerne a feitos em 
fase de execução, que se 
promova uma adequação 
da tutela incidental conce-
dida, permitida a conside-
ração da TR como índice 
de atualização monetária 
incontroverso”, defende a 
OAB. 

A decisão do ministro 
Gilmar Mendes foi assina-
da no sábado (27). No TST, 
17 dos 27 ministros já vota-
ram pela adoção do IPCA-
-E para correção das inde-
nizações. 

Em 2018, a Confedera-
ção Nacional do Sistema 

Financeiro (Consif) pediu 
ao Supremo que declarasse 
constitucional a aplicação 
da TR, diante do que disse 
ser um “grave quadro de in-
segurança jurídica” provo-
cado por decisões da justiça 
trabalhista desrespeitando a 
legislação em vigor.

Na iminência da retoma-
da do julgamento no TST, a 
Consif voltou a pedir, na se-
mana passada, a suspensão 
de todos os processos sobre 
o assunto na justiça traba-
lhista, ao menos até que o 
plenário do Supremo se de-
bruce sobre o tema. 

Fonte: Agência Brasil

JoSÉ Cruz/aGêNCia BraSil

BRASÍLIA - O Go-
verno do Distrito Fe-
deral (GDF) anunciou 
ontem cronograma de 
nova flexibilização 
das medidas de distan-
ciamento em relação 
à pandemia do novo 
coronavírus com a au-
torização de funciona-
mento de diversos tipos 
de comércio e volta às 
aulas. As medidas fo-
ram oficializadas pelo 
Decreto 40.939.

Pelo cronograma, na 
próxima terça-feira (7), 
voltam a funcionar sa-
lões de beleza, barbea-
rias, centros estéticos e 
academias. No dia 15 
de julho, poderão abrir 
bares e restaurantes. O 
DF já havia liberado di-
versos tipos de comér-
cio, como lojas de mó-
veis, por exemplo. 

Nesses estabeleci-
mentos, não haverá 
mudança nos horários, 
como em várias outras 
cidades do país. Apenas 
os bares e restaurantes 
não poderão ter música 
ao vivo, bem como a re-
alização de eventos.

Distanciamento 
Foram elencadas 

obrigações de saúde 
como garantia do dis-
tanciamento entre os 
clientes de pelo menos 

dois metros, utilização 
de equipamentos de 
proteção individual, re-
vezamento de trabalha-
dores, proibir nas equi-
pes pessoas do grupo 
de risco, disponibilizar 
álcool em gel 70%, hi-
gienização dos estabe-
lecimentos e banheiros, 
uso de máscaras de pro-
teção facial e aferição 
da temperatura de tra-
balhadores e clientes.

O decreto do gover-
nador Ibaneis Rocha, 
do Distrito Federal, 
também instituiu a vol-
ta das aulas presenciais. 
No dia 27 de julho, en-
tram no cronograma de 
reabertura as escolas, 
universidades e facul-
dades da rede privada. 

Em 3 de agosto, fi-
cam autorizadas as ins-
tituições de ensino da 
rede pública. Para estas, 
haverá um retorno gra-
dativo, começando com 
as do ensino médio e 
indo para as séries in-
feriores, até chegar ao 
infantil. As creches são 
proibidas de abrir por 
determinação judicial.

O GDF anunciou, 
ainda, que distribuirá 
máscaras e garrafas de 
água aos alunos. Além 
disso, fará a testagem 
dos trabalhadores da 
educação. 

Governo anuncia 
reabertura de 

bares e escolas

Para atender às normas de segurança e prevenção ao coronavírus, 
a solenidade não foi aberta a familiares e convidados este ano

Antonio cArlos
horahmunicipios@gmail.com

A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) protocolou 
recurso no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra 
decisão do ministro Gilmar 
Mendes que suspendeu to-
dos os processos em trami-
tação na Justiça do Traba-
lho que tratam da discussão 
sobre qual índice que deve 
ser aplicado para a correção 
monetária de dívidas traba-
lhistas. A suspensão vale até 
o plenário da Corte julgar o 
caso.

O debate envolve a apli-
cação do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo Es-
pecial (IPCA-E), mais favo-
rável aos trabalhadores, ou 
da Taxa Referencial (TR), 
que está prevista na reforma 
trabalhista de 2017 para cor-
reção de valores devidos.

No recurso protocolado 
ontem (1º), a OAB afirma 
que a decisão de Gilmar 
Mendes “praticamente para-
lisa a Justiça do Trabalho” e 
pede que a suspensão fique 

restrita ao caso julgado no 
Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) e que motivou a 
ação no STF. Caso não seja 
possível, a entidade pede 
que a suspensão não seja 
aplicada às ações que estão 
em fase inicial. 

“Ante o exposto, requer-
-se a complementação da 
prestação jurisdicional de-
vida por intermédio do sa-
neamento dos aspectos ora 
apontados, a fim de que 
seja permitido o prosse-

guimento das discussões 
judiciárias acerca da apli-
cação do IPCA-E em sede 
de reclamações trabalhistas 
que se encontrem na fase de 
conhecimento, assim como, 
no que concerne a feitos em 
fase de execução, que se 
promova uma adequação 
da tutela incidental conce-
dida, permitida a conside-
ração da TR como índice 
de atualização monetária 
incontroverso”, defende a 
OAB. 

OAB: correção de dívidas trabalhistas

Pandemia vai afetar áreas da educação

divulGação/GoverNo do eStado 

BraSil
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A autoestima é 

fundamental neste 

processo pelo qual 

você vem passando no 

campo afetivo. Busque 

desenvolver o essencial em sua 

jornada, levando em consideração 

motivações a dois. É preciso soltar o 

passado para renovar a relação.

Tenha atenção com as 

confusões emocionais 

e com possíveis 

expectativas. As 

experiências pelas quais 

você vem passando pedem de você 

novas reflexões filosóficas e empenho 

para promover assuntos éticos e 

judiciais. O autoconhecimento é 

essencial.

Áries

A forma como você 

vem lidando com 

os investimentos 

merece atenção, 

principalmente em 

se tratando do dinheiro de outras 

pessoas. Tenha atenção com as 

expectativas e com especulações. Seja 

o mais correto possível e faça o seu 

melhor.

Touro

Busque se colocar 

no lugar do outro 

para entender o que 

está acontecendo. 

Tem uma pessoa 

importante passando por um processo 

muito difícil. Os sentimentos levam 

tempo para ser curados, então 

colabore com posturas positivas.

Gêmeos

É importante analisar 

as suas posturas no 

trabalho ou a forma 

como você vem 

sendo produtivo. É 

imprescindível avaliar as condutas 

e levar em consideração possíveis 

mágoas ou distorções com 

colaboradores. Dê um sentido à sua 

rotina.

Câncer

Leão

As memórias são 

elementos importantes 

para curar e 

ressignificar a sua 

história afetiva em 

família e também no 

campo amoroso. Tais posturas não 

são fáceis, mas lhe proporcionarão 

uma trajetória de cura importante.

Virgem

Não queira que as 

pessoas à sua volta 

entendam o momento 

pelo qual você está 

passando. É você 

quem precisa mudar as posturas, 

porque são as suas experiências e as 

suas percepções. Todo esse processo 

exige muito de você, principalmente 

perdão.

Libra

Preste atenção em 

como você vem 

desenvolvendo o seu 

potencial e possíveis 

expectativas que 

precisem de reparos no setor financeiro. 

O foco é avaliar os investimentos 

destinados a dependentes financeiros, 

principalmente aos filhos.

Escorpião

Você vem passando 

por mudanças em 

suas percepções, então 

as memórias e os 

sentimentos ficam mais 

expostos. É um dia para 

permitir que tais sentimentos lhe 

tragam entendimento e compreensão 

da necessidade de ressignificar.

Sagitário

Busque refletir sobre 

os sentimentos e as 

expectativas que vêm 

sendo armazenadas. 

Talvez o melhor a ser 

feito é expressar os seus sentimentos 

para as pessoas certas. O medo pode 

gerar prisões e bloqueios emocionais.

Capricórnio

Pode ser que você 

se sinta confuso e 

indeciso a respeito de 

como deve atuar com 

projetos e ideias que 

devem ser tiradas da 

gaveta. É um dia para avaliar o quanto 

a vulnerabilidade e possíveis distorções 

prejudicam o seu desenvolvimento.

Aquário

Será necessário 

examinar as suas 

percepções e as suas 

atitudes diante de 

situações que precisam 

de verdade e discernimento. É um dia 

para cuidar mais dos sentimentos e de 

tudo aquilo que vem atrapalhando a 

sua visão profissional.

Peixes

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA pRESiDÊnCiA nº 09/2020
 

     O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que a Prefeitura de Nova Iguaçu 
prorrogou, até 18 de julho de 2020, através do decreto 
nº 11.982, de 30 de junho de 2020, as medidas de 
enfrentamento à propagação do Novo Coronavírus no 
âmbito da Administração Publica,

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir 
as possibilidades de contágio do Coronavírus,

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a 
prestação dos serviços públicos,

CONSIDERANDO o recesso legislativo,

    RESOLVE:

     1)Editar este Ato, que dispõe sobre o funcionamento 

da Câmara Municipal de Nova Iguaçu durante o 
recesso legislativo levando-se em conta a prevenção 
ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19).

2)Informar que o expediente durante o recesso será 
presencial às terças-feiras, das 9 horas às 17 horas.

3)Informar que o serviço de protocolo funcionará nos 
outros dias da semana através do e-mail administrativo@
cmni.rj.gov.br, devendo o documento ser encaminhado 
como cópia em anexo, estar assinado pelo requerente 
e em formato PDF.

4)Informar aos servidores que, durante o período de 
recesso, poderão ser convocados a qualquer momento 
em caso de interesse público.

5)Este ato produzirá os seus efeitos a partir de 03 de 
julho de 2020.

      Publique-se.
Nova Iguaçu, 02 de julho de 2020.

                              Felipe Rangel Garcia
Presidente

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE 
SÃO COnFERiDAS pOR LEi, 
 
RESOLVE:
pORTARiA n.° 155, DE 02 DE JuLHO DE 2020.
ExOnERAR THAIS CANUTO DA SILVA CARNAVAL do 
Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo 
CC-5, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 156, DE 02 DE JuLHO DE 2020.
nOMEAR LUIZ CARLOS DE SOUZA DA SILVA para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, 
Símbolo CC-5, a contar da data da publicação.
 
Nova Iguaçu, 02 de julho de 2020.

FELipE RAnGEL GARCiA
presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Legislação em 
vigor   

                                                                       RESOLVE

pORTARiA nº 037 DE 02 DE JuLHO DE 2020
Conceder LiCEnÇA pARA ATiViDADE pOLÍTiCA aos 
servidores relacionados abaixo, com base nos Artigos 
81 inciso IV e 86, da Lei Complementar nº 014/97, 
produzindo efeito a contar de 03 de Julho de 2020.

•	 REINALDO DE OLIVEIRA CASTRO, Auxiliar 
de Serviços Gerais, Matricula nº.  111892009, conforme 
processo nº00864/2020.

•	 RODRIGO FERREIRA GOMES, Programador 
de Computador, Matricula nº.  110732007, conforme o 
processo nº 00869/2020.
•	 MARCELO COUTO, Auxiliar de Manutenção, 
Matricula nº.  114112009, conforme o processo nº 
00868/2020.

•	 NILZETH GOMES DE ALMEIDA, Copeira, 
Matricula nº. 111822009, conforme o processo nº 
00730/2020.

•	 FABIO DE SOUZA FONTES, Auxiliar de 
Portaria, Matricula nº.  108072001, conforme processo 
nº00874/2020.

•	 FRANCISCO JUCIER BARBOSA DE 
OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, Matricula nº.  
115382011, conforme processo nº00871/2020.,

•	 NELCI CESARIO PRAÇA, Auxiliar de 
Portaria, Matricula nº.  108282002, conforme processo 
nº00873/2020.

•	 RENATA CARLA HECT DE JESUS, Digitadora, 
Matricula nº.  108422002, conforme processo 
nº00872/2020.

•	 JOSE MAURICIO RIBEIRO, Auxiliar 
Administrativo, Matricula nº.  101691997, conforme 
processo nº00796/2020.

•	 MARCO AURELIO DE ALMEIDA GANDRA, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Matricula nº. 108262002, 
conforme o processo nº 00856/2020.

•	 RODRIGO PEREIRA LUIZ, Auxiliar Técnico 
Legislativo, Matricula nº.  114862010, conforme 

processo nº00850/2020.

 Publique-se e Cumpra-se
 Belford Roxo, 02 de Julho de 2020.

nELCi pRAÇA
 presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no 
uso das suas atribuições conferidas pela Legislação em 
vigor

RESOLVE

pORTARiA nº 038 DE 02 DE JuLHO DE 2020
Conceder MAnuTEnÇÃO DE DESinCOMpATiBiLi-
ZAÇÃO FunCiOnAL do Cargo Efetivo de Programa-
dor de Computadores da Câmara Municipal de Belford 
Roxo, ao servidor WAGNER DOS SANTOS CARNEI-
RO, Matrícula 108302002, a contar de 03 de Julho de 
2020, conforme o Processo  n.00770/2020.

Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 02 de Julho de 2020

nELCi pRAÇA
presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Considerando	as	tentativas	infrutíferas	de	notificações	dos	de-
nunciados na sede da Prefeitura Municipal de Itaguaí nos dias 
01	e	02	de	julho,	todos	certificados	por	servidores	efetivos;
Considerando a realização de protocolo dos Ofícios 076 e 077 
CEP 001/2020 no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de 
Itaguaí, no dia 02 de julho, direcionada individualmente a cada 
um	dos	denunciados	comunicando	a	notificação	por	hora	certa	

no	dia	02	de	julho	às	16h;
Considerando o envio dos Ofícios 073/2020 e 074/2020 para 
o	e-mail	oficial	da	Prefeitura	Municipal	de	Itaguaí	(faleconos-
co@itaguaí.rj.gov.br) e do patrono do Vice-prefeito (dennis@
cincinatus.com.br). 
O Presidente da Comissão Especial Processante nº 001/2020, 
consoante ao previsto no inciso IV do Decreto Lei nº 201/1967, 
através do presente vem NOTIFICAR os Senhores Carlo Bu-

satto Junior e Abeilard Goulart de Souza Filho  da marcação 
de reunião da Comissão Processante no dia 06/07/2020 (se-
gunda-feira),	às	10h,	conforme	consta	em	Ata	de	fls.	711	a	713	
nos autos do Processo 109/2020, encaminhado anteriormente 
a Vossas Excelências.

Haroldo Rodrigues Jesus Neto
Presidente da CEP001/2020
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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André

Leonel

Mauro

Gaivota

Golden Place

Sobral

Branco e azul

Branco e vermelho

Laranja e azul

Nome Escola Uniforme

1. O uniforme da 
Escola Gaivota é 
branco e azul.

2. Mauro é aluno da 
Escola Sobral.

3. Leonel usa 
uniforme branco 
e vermelho.

il
us

tr
aç

ão
: c

an
di

Uniformes 
coloridos

André e outros dois estudantes têm or
gulho de usar as cores de seus uniformes 
escolares. As escolas onde estudam são 
muito bem conceituadas! Considerando as 
dicas, descubra o nome de cada estudante, 
o da escola e as cores de seus uniformes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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IIDA
INVULNERAVEL

AFSOSB
NRRAMALTU

ALEGARAMAM
SITTRAMAD

NROMUBLEFE

SACRAAIRI
NRDEREG

PSICOLOGIAU
PLANASBAR

IIRPIAI
CACIFECAN
OTANROMAH
NOGALAXIA

MERCENARIOS

O porco, em
relação a
picadas de
serpentes

Composi-
tor de "A
Bandeira
do Divino"

O motoris-
ta que per-
de pontos
na CNH

Nota da
Redação
(abrev.)

Mencionar
como
prova

Telefone
seccional 
de uma

empresa

País afri-
cano cuja
capital é
Bamaco

Querem
muito 
bem a

"Espinha
dorsal" 

da novela
(TV)

Criança,
no Can-
domblé
(bras.)

Sentar, 
em inglês

Dor (?): 
caracteriza

a fibro-
mialgia

Unidade
Médica O-
cupacional

(sigla)

Sagrada

Estudo do
compor-
tamento
humano

Produto
usado na
vedação
de boxes 

Localiza-
ção das
pregas
vocais

(?) Globe,
variedade
de uva de

mesa 

Fruto
dotado de

coroa

Profissio-
nal de

escolas
de teatro

Bacia fixa
de cozi-
nhas e

banheiros

"(?) Ching",
livro

oracular

"Todos os
caminhos
levam a

(?)", (dito)

Conjunto
estelar
como a 

Via Láctea

Impresso popular na época de
Copa do Mundo (fut.) 

Pai do 
pai (fam.)

"(?) consumado!":
disse Cristo na Cruz

Fernando Sabino,
escritor mineiro

Jogar na (?): adotar
tática defensiva

Orquestra Sinfônica
Brasileira (sigla)
Cidade mineira

próxima a Caxambu

Fingimento
(p. ext.)
Palmeira
brasileira

Estabelecimento do
Moe, em "Os

Simpsons" (TV)
Conta de colares

Poder, 
em inglês
Habitat da

moreia

Despen-
teados

"Real", em
RAF

Hidrogênio
(símbolo)

Eu, em
italiano"Os (?)",

série de
filmes com
Sylvester
Stallone

Lisas 
(as super-

fícies)
Quantia

inicial do
jogador de

pôquer

A Aliança
Atlântica
(sigla)

2/io. 3/can — erê — red. 4/airi.
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ingredientes

Modo de preparo

CaraPeBa 
Grelhada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

Modo de preparo

arroz de forNo

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

arroz de taCaCá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

02 DE JULHO DE 2020. PUBLICADO EM 03/07/2020 – CÓD-PMBR 123.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 1764/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE HERICK BUTHERS, do cargo em comis-
são de Assessor Executivo, símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 1765/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MATEUS HENRIQUE MORAES TAVARES, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1766/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JONATAS SILVA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1767/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANTONIA DOS SANTOS PORTELA DE OLIVEIRA, do 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretária Munici-
pal de Cultura.

PORTARIA Nº 1768/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, MARIA NELZA DA SILVA, do cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1769/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MEIREJANE DE ALMEIDA TAVARES COSTA, do cargo 
de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1770/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ADA MARCELI SANT’ANA DE SOUZA OLIVEIRA, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Muni-
cipal de Educação.

PORTARIA Nº 1771/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA SANTANA BARBOSA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 1772/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MATHEUS EMERSON LIMA SALAZAR, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

.PORTARIA Nº 1773/SEMAD/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1750/SEMAD/2020 DE 01/07/2020, publicada 
em 02/07/2020.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
ERRATAS:
NA PORTARIA Nº1737/SEMAD/2020 DE 01/07/2020, publicado em 02/07/2020.
ONDE SE LÊ:	NEHEMIAS	VITURINO	CAVALCANTI	JÚNIOR;
LEIA-SE: NEHEMIAS VITURINO CAVALCANTE JÚNIOR.

NA PORTARIA Nº1704/SEMAD/2020 DE 30/06/2020, publicado em 01/07/2020.
ONDE SE LÊ:	ASSESSOR	DE	SERVIÇO	II,	SÍMBOLO	CC-2;
LEIA-SE: SECRETÁRIO EXECUTIVO, SÍMBOLO CC-2.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CASA CIVIL - CC

(Despacho do Secretário Processo nº 47/0043/2019) HOMOLOGO a presente LI-
CITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS n ° 026/2020, cujo objeto é CON-
TRATAÇAO DE EMPRESA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRU-
ÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA TUITI, S/N°, BAIRRO BARRO 
VERMELHO NO MUNlCIPlO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a 
empresa: BR CONSTRUÇÃO LTDA - ME, no valor de R$540.030,14 (Quinhentos 
e quarenta mil, trinta reais e quatorze centavos) conforme Ata de julgamento/ mapa 
de lances e Ata de Adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de 
licitação	as	fls.	788	a	791	e	ainda,	pareceres	da	Douta	Procuradoria	Geral	do	Muni-
cípio	em	fls.	286	a	293	e	da	Controladoria	Geral	do	Município	às	fls.	803	a	804.	Em	
28 de maio de 2020.

MERHI DAYCHOUM
Secretário Especial de Projetos Especiais.
Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS E CONVENIOS - SEMOCAP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.00123/2019
TERMO: 001
CONTRATO: 015/SEMOCAP/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: BR CARIOCA CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM GLAUCIA, SITUADA NA RUA PÉRICLES, N° 15, 

JARDIM GLÁUCIA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ
PRAZO: 90 (noventa) DIAS
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-

SOS E CONVENIOS.
Omitido do Jornal Hora H do dia 16 de abril de 2020.

 
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 52/00022/2020
CONTRATO N°: 027/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GUARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARAGUAI E DE LOGRADOUROS 
ADJACENTES NO BAIRRO SANTO ANTONIO DA PRATA, NO MUNICÍPIODE 
BELFORD ROXO.
VALOR: R$ 1.413.086,87 (um milhão, quatrocentos e treze mil, oitenta e seis reais 
e oitenta e sete centavos).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1004.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 781/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 08/06/2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÕA DE RECUR-

SOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.00221/2019
CONTRATO N°: 028/SEMOCAP/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA:  NC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI.
OBJETO: CONTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA E DO CAMPO NO BAIRRO VILA PAULINE, SITUADA À RUA BELA 
VISTA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ RJ
VALOR: R$ 2.722.934,90 (dois milhões setecentos e vinte e dois mil novecentos e 
trinta e quatro reais e noventa centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 12 (doze) meses.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE:00- Ordinários não Vinculados
NOTA DE EMPENHO: 795/2020.
FUNDAMENTO: Leis Federais nos. 10.520/02 e 8.666/93 e Decretos Municipais nos. 
2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DE ASSINATURA: 29/06/2020

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-

SOS E CONVÊNIOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC 
AVISO:

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no uso de suas atribuições, 
dá	publicidade	ao	Certificado	de	Inscrição	de	Programa	de	Atendimento	SERVIÇO	
DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA emitido pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Belford Roxo, em 23 de 
junho de 2020, conforme a seguir descrito. 

Brenda Silva Gonçalves Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 60/70.862

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO – FUNBEL

PORTARIA N.º 0033/FUNBEL/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, os nomes relacionados abaixo, com fundamento no 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de 
ASSESSOR DE APOIO TECNICO, símbolo CC-7, na FUNBEL.
DARKE MAX DE ALMEIDA RIBEIRO

LAURITA LOURENÇO DE SANTANA

PORTARIA N.º 0034/FUNBEL/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, os nomes relacionados abaixo, com fundamento no 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, para exercerem o cargo 
em comissão de ASSESSOR DE APOIO TECNICO, símbolo CC-7, na FUNBEL.
LUCAS ANDRADE FERREIRA JUNIOR
ZEDIR DA SILVA FERREIRA JUNIOR

PORTARIA N.º 0035/FUNBEL/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARCIO DA SILVA OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo CC-6, na FUNBEL.

PORTARIA N.º 0036/FUNBEL/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, AMANDA DO NASCIMENTO ALMAWI, para exercerem o 
cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo CC-6, na FUNBEL.

PORTARIA N.º 0037/FUNBEL/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, JORGE CLAUDIO MARINS DA COSTA, com fun-
damento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal do cargo em 
comissão de Assessor Administrativo, símbolo CC-8, da FUNBEL.

Clarice da Silva Santos
Diretor Presidente
FUNBEL/PMBR
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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

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 076/2020

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 17 de julho de 
2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 076/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO 
DE TESTA DIGITAL SEM CONTATO para atender a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E	TURISMO,	conforme	especificações	contidas	no	edi-
tal e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 2938/2020. O Edital poderá ser re-
tirado	 no	 portal	 oficial	 do	município	 no	 endereço	 ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas)	de	papel	sulfite	 tamanho	A4	branco	e	documen-
tos	de	identificação	civil.	VALOR	MÁXIMO	ADMITIDO:	
R$ 4.470,15 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais e 
quinze centavos).

Porto Real, 02 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Designado Através da Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 077/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14 horas, do dia 17 de julho de 
2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 077/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
GRANDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS para atender a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO, conforme espe-
cificações	contidas	no	edital	e	seus	anexos	que	é	parte	
integrante do Processo Administrativo nº 2673/2020. O 
Edital	poderá	ser	retirado	no	portal	oficial	do	município	
no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.
br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1	 (uma)	 resma	 (500	 folhas)	 de	 papel	 sulfite	 tamanho	
A4	branco	e	documentos	de	identificação	civil.	VALOR	
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 755.712,00 (setecentos e cin-
quenta e cinco mil e setecentos e doze reais).

Porto Real, 02 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Designado Através da Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 078/2020

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 20 de julho de 
2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 078/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, DESINFECÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL para aten-
der a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA	E	TURISMO,	conforme	especificações	contidas	
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº 5761/2019. O Edital poderá ser 
retirado	no	portal	oficial	do	município	no	endereço	ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas)	de	papel	sulfite	tamanho	A4	branco	e	documentos	
de	identificação	civil.	VALOR	MÁXIMO	ADMITIDO:	R$	
37.250,80 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais 
e oitenta centavos).

Porto Real, 02 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Designado Através da Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 079/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14 horas, do dia 20 de julho de 
2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 079/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS para atender a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme espe-
cificações	contidas	no	edital	e	seus	anexos	que	é	parte	
integrante do Processo Administrativo nº 1189/2020. O 
Edital	poderá	ser	retirado	no	portal	oficial	do	município	
no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.
br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1	 (uma)	 resma	 (500	 folhas)	 de	 papel	 sulfite	 tamanho	
A4	branco	e	documentos	de	identificação	civil.	VALOR	
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 22.559,52 (vinte e dois mil, 
quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois 
centavos).

Porto Real, 02 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Designado Através da Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 080/2020

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 21 de julho de 
2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 080/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVEN-
TIVA, CORRETIVA MECÂNICA E ELÉTRICA, COM 
FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS, ACESSÓ-
RIOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E OUTROS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUN-
CIONAMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM 
A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM 
PÚBLICA para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ORDEM	 PÚBLICA,	 conforme	 especificações	 contidas	
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº 7803/2019. O Edital poderá ser 
retirado	no	portal	oficial	do	município	no	endereço	ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas)	de	papel	sulfite	tamanho	A4	branco	e	documentos	
de	identificação	civil.	VALOR	MÁXIMO	ADMITIDO:	R$	
86.560,11 (oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta re-
ais e onze centavos)

Porto Real, 02 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Designado Através da Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 081/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14 horas, do dia 21 de julho de 
2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Etto-
re, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 081/2020 na 
modalidade pregão na forma presencial, tipo menor pre-
ço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, PARA USO NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, 
conforme	especificações	contidas	no	edital	e	seus	ane-
xos que é parte integrante do Processo Administrativo 
nº	3065/2020.	O	Edital	poderá	ser	retirado	no	portal	ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão	trazer:	1	(uma)	resma	(500	folhas)	de	papel	sulfite	
tamanho	A4	branco	e	documentos	de	identificação	civil.	
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.122,00 (hum mil e 
cento e vinte e dois reais).

Porto Real, 02 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Designado Através da Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

AUTORIZO E RATIFICO
PROCESSO 2761/2020

 AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral 
do	Município	de	fl.	63	e	parecer	da	Procuradoria	Geral	
do	Município	as	fls.	59	a	61,	em	favor	da	Empresa	SÃO	
GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LIMI-
TADA inscrito no CNPJ sob o n° 10.377.194/0001-00 no 
valor de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta 
reais).  Solicito emissão de nota de empenho.

Porto Real, 30 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 7059/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o 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, HOMOLOGO, o resultado da presente lici-
tação, na modalidade CONVITE n° 001/2020 que objeti-
va a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE COMBATE A IN-
CÊNDIO NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA CA-
CILDA VERRI MARASSI (INCLUINDO MÃO DE OBRA 
E MATERIAIS), processo administrativo 7059/2019, na 
condição de DESERTA. Ficando desde já autorizado 
novo procedimento licitatório.

Porto Real, 30 de março de 2020
Robson Paulino da Silva

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO 
CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS E VENDA DE PRODUTOS - CONTRATO 
9912463545
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação ao 
contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Valor: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
06 - Processo Administrativo Nº: 3293/2019
07 - Prazo: 06 (seis) meses e 13 (treze) dias com início 
em 18/06/2020 e término 31/12/2020
08 - Data da Assinatura: 16 de junho de 2020

Flávio Dias Fernandes Marinheiro
Secretário Municipal de Administração 

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 041/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Locamaq - Locação de Máquinas e 
Equipamentos Eireli ME
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de 
prazo ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Valor: R$ 1.810.052,17 (hum milhão, oitocentos e 
dez reais mil, cinquenta e dois reais e dezessete cen-
tavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 6948/2018
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 03/06/2020 
e término 03/06/2021
08 - Data da Assinatura: 03 de junho de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO 
CONTRATO Nº 061/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Locamaq - Locação de Máquinas e 
Equipamentos Eireli ME
03 - Objeto: Termo de aditamento de reajuste e prorro-
gação do contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, § 8°,  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Valor: R$ 286.696,65 (duzentos e oitenta e seis mil, 
seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco 
centavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 2067/2019
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 08/07/2020 
e término 08/07/2021
08 - Data da Assinatura: 25 de junho de 2020

Reinaldo José Raimundo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

 

PORTARIA Nº 0290 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
                                                         
                                                                 R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, a contar de 01 de Julho de 2020, 
JOANA DARC DE SOUZA SILVA   para responder como 
Subcomandante da Guarda Municipal da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito

PORTARIA Nº 0291 DE 02 DE JULHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
MARCELO SOARES ABREU para o  Cargo em 
Comissão CC4 de Assessor I - Gestão Administrativa 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.    
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 



seXtA-feirA, 03 julho de 2020Hora12especial

Quem faz aniversário  hoje (03/07) é 
o assessor de gabinete da Prefeitu-
ra de Belford roxo, Marssilon Mar-
co, popularmente conhecido como 
Marieto. funcionário público há 26 

anos, Marieto receberá o carinho e 
os parabéns dos colegas de traba-
lho e de todos familiares e amigos.

feliz aniversário,
Marssilon Marco!


