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pM intercepta bonde na Baixada

Quarteto foi cercado e preso por militares do 20º BPM (Mesquita) após roubo de veículos em 
Nova Iguaçu. Durante tentativa de fuga, marginais chegaram a atirar contra as guarnições. 

olho por olho, 
dente por dente 
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Jovem que seria suspeito de envolvimento 
com o tráfico é executado por ex-comparsas de 
facção rival. Assassino chegou a fazer vídeo com 
a vítima agonizando e postou nas redes sociais: 
“Oí, pai, pegamo o c***”.

Rio antecipa 2ª 
dose de Pfizer 
para quem tem 
17 anos ou mais 

policial morre com tiro na cabeça em assalto a posto 
Não foraM loNge 
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paquetá vive 
bom momento 
na carreira e mira 
Copa de 2022
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Consulados 
norte-americanos 
no Brasil retomam 
renovação de vistos  
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procon Carioca
leva posto
itinerante 
para a rocinha 

pág. 7

Mais água para 
Belford roxo 

Prefeitura acompanha a implantação de 1.200 metros de rede de distribui-
ção de água e instalação e de bomba fixa na Travessa Paladino, na região do 
Morro do Carecão, Centro. Obra vai contemplar cerca de 1.500 pessoas.
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Jovem com 
leucemia 
busca 
ajuda para 
tratamento 
Remédio tem custo médio 

de mais de R$ 42.000,00 
mensais. Objetivo das do-
ações é ajudar no custeio 
do medicamento em parte 
ou na totalidade até que o 
jovem consiga a doação da 
medula. 
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prefeitura do rio divulga mais de 800 oportunidades de emprego 
pág.6

esportes
iNsatisfeitos 

torcida do fluminense reclama do time após 
comemoração isolada de gol por parte dos jogadores. 

5

rafael Barreto/pMBr

reprodução/redes soCiais 

divulgação
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Vendendo saúde, alegria e sempre elegante, 
a aniversariante Vovó Palmyra Soares

Vovó Palmyra com seus queridos filhos 
Luis, Benedito, Nestor, Elenice e Sônia

Vó Palmyra com o neto Cacau 
e sua linda esposa Isabella

Vovó Palmyra com os netos, 
bisnetos e tataranetos

 Vovó Palmyra, Cacau e família: 
Isabella, Diego, Patrícia e Pedro

rio: uff festeja 200 
anos de dostoiévski

divulgação

O Centro de Artes da 
Universidade Federal 
Fluminense (UFF) ini-
ciou ontem as comemo-
rações pelos 200 anos 
do escritor russo Fió-
dor Dostoiévski (1821-
1881), autor de obras 
clássicas da literatura 
mundial, como Crime 
e Castigo, O Idiota, Os 
Demônios, e Os Irmãos 
Karamázov, entre outras.

O projeto 200 Dostoié-
vski reunirá, até o próxi-
mo dia 12, artistas e pes-
quisadores que trabalham 
temáticas pertinentes à 
obra do autor russo, em 
lives e vídeos gravados 
no seu canal do YouTube. 
Dentre os convidados, os 
atores Matheus Nachter-
gaele, Bel Kutner e Cel-
so Frateschi apresentarão 
performances, leituras 
dramatizadas e exercí-
cios artísticos inspirados 
na escrita dostoievskiana. 
A curadoria do projeto é 
assinada pelo superinten-
dente do Centro de Artes 
UFF, professor Leonardo 
Guelman. 

A conferência de aber-
tura do evento será profe-
rida pelo tradutor, crítico 
literário e professor da 
UFF, Paulo Bezerra, com 
o tema “20 anos com 
Dostoiévski”. Tradutor 
de mais de 50 obras do 
russo para o português, 
Bezerra vai falar sobre 
sua experiência de duas 
décadas como intérprete 

da literatura e profundo 
conhecedor das narra-
tivas e personagens do 
escritor russo. A progra-
mação principal inclui 
apresentações musicais, 
círculos de diálogos so-
bre o autor e exposição 
virtual.

Quem foi Dostoiévski 
Nascido em Moscou 

em 11 de novembro de 
1821, Fiódor Dostoiévski 
cursou a Escola de Enge-
nharia Militar em 1837, 
em São Petersburgo, ci-
dade em que viveu até a 
sua morte, em 1881. Em 
1846, publicou “Gente 
Pobre”, sua primeira no-
vela, “O Duplo” e “Noi-
tes Brancas” (1847). 

Após ser condenado 
à morte por integrar um 
grupo revolucionário, 
teve, à última hora, a 
pena comutada para pri-
são na Sibéria, onde ficou 
por dez anos em regime 
de trabalhos forçados. 
Foi anistiado em 1859 
e retornou a São Peters-
burgo, onde narrou suas 
duras experiências em 
“Memórias da Casa Mor-
ta” (1862) e, depois, em 
“Memórias do Subsolo” 
(1864). Essas obras an-
tecederam suas grandes 
criações, reconhecidas 
mundialmente. A progra-
mação completa do even-
to pode ser acessada no 
site (http://www.centro-
deartes.uff.br/). 

Dostoiévski é autor de obras clássicas da literatura mundial
Ela merece e muito! Nossos “Parabéns” à 

querida iguaçuana Vovó Palmyra Soares 
(tataraneta de Irineu Evangelista de Souza, o 
Barão de Mauá), que dia 25 completou seus 
bem vividos 100 anos e claro, a família pro-
moveu no último dia 23 para a aniversariante 
no espaço de eventos do casal Pablo e Gláu-
cia no K11 (NI), um animado churrascão prá 
ninguém botar defeito. Conferindo a seguir, 
alguns momentos da inesquecível e merecida 
comemoração: 

O empresário Cacau, o filho Diego, o primo, o Dr. Manoel Gonçalves e demais primos

... e fechando 
com 

Chave de 
Ouro, 

a querida 
Vovó 

Palmyra no 
animado 

“Parabéns 
Pra Você”

Marília Mendonça é eleita Cantora 
do Ano no Prêmio Multishow 2021

Marília Mendonça foi 
eleita Cantora do Ano no 
Prêmio Multishow 2021. 
O anúncio foi feito pela 
organização da premia-
ção no último domingo. 
Com isso, as votações 
nessa categoria foram 
canceladas. A cantora de 
26 anos e mais quatro 
pessoas morreram na tar-
de da última sexta-feira 
após a queda de um avião 
de pequeno porte perto 

de uma cachoeira na ser-
ra de Caratinga, interior 
de Minas Gerais.

“Anitta, Ivete Sangalo, 
Iza e Luísa Sonza tiveram 
o mesmo gesto de respei-
to, amor e sororidade e se 
juntaram a todos nós para 
eleger a eterna Patroa”, 
disse a organização do 
Prêmio Multishow.

Marília também será 
homenageada durante a 
cerimônia.
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Melhorias eM Belford roxo 

A Secretaria de Sane-
amento de Belford 
Roxo está acompa-

nhando as obras de implan-
tação dos 1.200 metros de 
rede de distribuição de água 
e instalação e de bomba 
fixa na Travessa Paladino, 
na região do Morro do Ca-
recão, Centro. As equipes 
da empresa Águas do Rio 
vão contemplar nove ruas 
atendendo cerca de 1.500 
pessoas. No final do mês de 
outubro, a Secretaria esteve 
no local com a Ouvidoria 
Geral do município para 
dialogar com os moradores 
sobre as intervenções, tirar 
dúvidas e orientar.  

Apenas neste início de 
operação, serão realizadas 
seis obras de melhorias na 
cidade, beneficiando o to-
tal de 13.775 pessoas. São 
ações de implantação de 
rede, troca de ramais, insta-
lação de bomba, interliga-
ção de rede, dentre outras, 
que levarão água às comu-
nidades que não tinham 
acesso ao serviço.

Obras pontuais
Acompanhando o início 

das obras, o subsecretário 
de Saneamento, Marcelo 
de Almeida, explicou que 
o abastecimento será con-
tínuo. “Acabou a época do 
abastecimento intermitente 
como era antes na região. 
Por determinação do pre-
feito Waguinho estamos 

acompanhando e fiscalizan-
do esse grande investimen-
to ``, ressaltou. “Iremos 
continuar até o pós-obra 
quando será feito o recape-
amento e se estará dentro 
das normas”, acrescentou 
o engenheiro sanitarista e 
de segurança do trabalho, 
Lourival Arruda Júnior. 

Obras são pontuais
De acordo com o diretor 

superintendente da Baixada 
I (Magé, Belford Roxo, São 
João de Meriti e Duque de 
Caxias), Cleyson Jacomini, 
essas obras são pontuais. 
“Não são de grande porte, 
mas de relevância impor-
tante. São cerca de 1.500 
pessoas beneficiadas com a 
ampliação da maneira que 
é feito o bombeamento da 

água permitindo que che-
gue com mais pressão às 
casas”, explicou Cleyson, 
ao lado do diretor execu-

tivo da empresa, Marcelo 
Dallovo e do gerente de 
operações, José Fernando. 
“Essa rede será conectada 

à Travessa Paladina com a 
bomba fixa que será insta-
lada”, acrescentou Marce-
lo.

águas do rio faz implantação de rede 
de distribuição de água e de bomba fixa 

rafael Barreto/pMBr

O trabalho da empresa vai contemplar nove ruas atendendo cerca de 1.500 pessoas do Morro do Carecão 

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Marcelo Dallovo, Marcelo d Almeida e Cleyson Jacomini acompanharam o trabalho

rJ deixou de arrecadar r$ 27 bilhões em 10 anos, segundo Cpi 
O RJ deixou de arreca-

dar cerca de R$ 27 bilhões 
do setor de óleo e gás nos 
últimos dez anos. É o que 
aponta o relatório final da 
CPI das Participações Es-
peciais e Royalties da As-
sembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) apresentado 
ontem pela comissão que 
investigou a queda na arre-
cadação das participações 
especiais e royalties do se-
tor. 

Agora, o presidente da 
Casa, o deputado André 
Ceciliano (PT), vai definir 
quando o documento será 
levado ao plenário para 
votação dos parlamenta-
res. Segundo o relatório da 
CPI, presidida pelo deputa-
do Luiz Paulo (Cidadania), 
a falta de fiscalização por 
parte da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e 
a falta de transparência na 

prestação de contas são os 
principais motivos para a 
queda de arrecadação.

De acordo com os depu-
tados do colegiado, cerca 
de R$ 20 bilhões ainda po-
dem ser recuperados pelo 
Estado. Os integrantes da 
CPI ainda afirmaram no 
documento que municípios 
e a União também não re-
ceberam o que deveriam 
das empresas de óleo e gás 
do Rio de Janeiro.

reprodução 

Comissão da Alerj investigou a queda na arrecadação das participações e royalties

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) realiza de hoje 
até a próxima quinta-feira, 
das 8h às 16h, a 2ª edição da 
Semana da Saúde na Baixada 
Fluminense. O evento acon-
tece na Praça Rui Barbosa, 
no Centro de Nova Iguaçu, 
seguindo todas as medidas 
sanitárias de controle à pan-
demia da Covid-19.

Além de doar sangue e 
ajudar a salvar vidas, quem 
passar pelo local terá acesso 
a serviços gratuitos de pre-
venção em saúde. Entre os 
destaques estão consultas 
com urologistas e exames de 
PSA para os homens, aferi-
ção de pressão, glicose, teste 
rápido de hepatite, de alergia 

e de função pulmonar, e va-
cinação contra Covid-19 e 
Influenza (gripe).

Durante os três dias de 
evento, estão previstos cerca 
de seis mil atendimentos à 
população. Serão 300 cadas-
tros diários para doação de 
sangue, além de 500 senhas 
diárias para exames de urolo-
gia e teste de PSA, mil vagas 
para aferição de pressão e 
teste de glicose, 100 para tes-
te de hepatite e 100 para teste 
pulmonar e alérgico.

Para participar do even-
to, será obrigatório o uso de 
máscara de proteção indivi-
dual tanto nos espaços fe-
chados quanto nos espaços 
abertos.  

ses realiza 2ª 
edição da semana 

da saúde na Baixada O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes revogou 
ontem a prisão do deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ), 
detido após ameaçar minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal e as instituições do 
país em vídeo divulgado em 
fevereiro deste ano.

Na decisão, o ministro de-
fine duas medidas cautelares 
a serem adotadas em subs-
tituição à prisão. Uma vez 
solto, Daniel Silveira não 
poderá fazer qualquer con-
tato com outros investigados 
no inquérito das fake news e 
no inquérito que apura atos 

contra a democracia – à ex-
ceção dos outros deputados 
federais citados nessas apu-
rações. Ambas as investiga-
ções tramitam no STF.

“Destaco que o descum-
primento injustificado de 
quaisquer dessas medidas 
ensejará, natural e imedia-
tamente, o restabelecimento 
da ordem de prisão”, afirma 
Moraes. No fim de junho, o 
deputado voltou a ser preso 
novamente, por desrespeitar 
o uso de tornozeleira eletrô-
nica por cerca de 30 vezes. 
A nova ordem de prisão foi 
do ministro Alexandre de 
Moraes, a pedido da Procu-

radoria-Geral da República.
A primeira ordem de pri-

são do deputado foi expedi-
da em fevereiro por ataques 
aos ministros do Supremo 

Tribunal Federal. Em mea-
dos de março, no entanto, o 
parlamentar tinha sido auto-
rizado a cumprir prisão do-
miciliar.

Silveira foi preso após divulgar vídeo com 
ameaça a autoridades do Supremo 

divulgação

Moraes revoga prisão de Daniel Silveira e 
proíbe deputado de acesso a redes sociais 

Evento vai oferecer serviços como consultas,
 aferição de pressão e exame de glicose

O preço médio da gaso-
lina nos postos de todo o 
país subiu 2,25% na sema-
na passada, com o litro che-
gando a ser vendido a R$ 
6,710. Levantamento divul-
gado ontem pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) aponta que o valor 
máximo foi de R$ 7,999 no 
Rio Grande do Sul. No Rio 
de Janeiro, o motorista en-
contra o produto sendo ven-
dido a R$ 7,749. A escalada 
de preços é reflexo do rea-

juste no valor da gasolina e 
do diesel feito pela Petro-
bras e em vigor desde 26 de 
outubro. Por conta da alta, o 
preço do litro do diesel su-
biu 2,45% nos postos bra-
sileiros na semana passada, 
chegando a uma média de 
R$ 5,339. O valor médio do 
litro do etanol, por sua vez, 
subiu 4,5% na semana, para 
R$ 5,294. Já o preço do bo-
tijão de gás (GLP), por sua 
vez, se manteve estável e 
fechou a semana em R$ 
102,48.

No Rio, o motorista encontra o produto
 sendo vendido a R$ 7,749

divulgação

gasolina sobe 2,25% em uma semana 
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ESTADOS UNIDOS - Um 
vazamento no banheiro da Spa-
ceX, de Elon Musk, vai obrigar 
os astronautas que estão na Esta-
ção Espacial Internacional (ISS) 
a usarem fraldas na viagem de 
volta para casa. Megan McAr-
thur, que faz parte da tripula-
ção, disse em uma coletiva de 
imprensa no último sábado que 
as condições são subótimas. Ela 

porém afirmou estar confiante 
no sucesso da missão. “Estamos 
preparados para superar isso. A 
viagem espacial é cheia de pe-
quenos desafios e esse é mais 
um deles”, disse.

O mesmo problema adiou 
a decolagem que levaria nova 
equipe de astronautas à estação 
espacial. Além disso, questões 
climáticas também atrapalha-

ram a nova missão. A equipe, 
que está há 6 meses na ISS, em-
barcou ontem em uma jornada 
de 20 horas de volta à Terra. O 
plano inicial é que a tripulação 
aguardasse a chegada de novos 
astronautas, mas o encontro não 
vai acontecer. Shane Kimbrough 
explicou que a troca de experi-
ências ajuda na rotina da vida no 
espaço, mas que tecnicamente 

não existirá obstáculos para os 
colegas que devem chegar em 
breve. A Nasa fez parcerias com 
a SpaceX e com a Boeing para 
transportar equipe para a esta-

ção espacial (em 2011, a agên-
cia espacial dos EUA aposentou 
sua frota e, nos anos seguintes, 
os americanos pegavam caronas 
em cápsulas espaciais russas).

M
uN

do

Problema no banheiro da SpaceX 
obriga astronautas a usarem fraldas

esa/Nasa–t. pesquet

Astronautas na Estação Espacial Internacional 

proposta que cria o “uber 
aéreo” recebe críticas

O Projeto de Lei 2166/21, 
que cria e regulamenta o 
Transporte Aéreo Remune-
rado Individual de Passa-
geiros (Tarp) foi criticado 
por especialistas do setor 
aéreo ontem. O texto auto-
riza pilotos habilitados que 
sejam proprietários de avi-
ões pequenos – até seis ocu-
pantes – a oferecer serviços 
de transporte de passagei-
ros, conforme regras defini-
das na proposta. Por seme-
lhanças com o modelo de 
transporte terrestre por apli-
cativos, a modalidade foi 
apelidada de “uber aéreo”. 
Segundo o texto, de auto-
ria do deputado Delegado 
Marcelo Freitas (PSL-MG), 
para operar no Tarp, a aero-
nave deve estar registrada 
em nome de pessoa física e 
ter potencia máxima de 310 
cavalos. Poderá operar o 
avião, além do proprietário, 
um piloto auxiliar, por até 
metade do total de horas vo-
adas pela aeronave no ano. 

Ambos os comandantes, 
conforme o projeto, deve-
rão possuir certificação de 
piloto comercial e ter, pelo 
menos, 300 horas de voo. 
Para Freitas, a regulamen-
tação do Tarp, além de au-
mentar a oferta de serviços 
de táxi aéreo no País, prin-
cipalmente em regiões re-
motas, poderia trazer mais 
segurança para passageiros 
que já têm buscado serviços 
de transporte aéreo não cre-
denciados. O relator da ma-
téria é o deputado Delegado 
Pablo (PSL-AM).

Consultor aeronáutico, o 
representante do Sindicato 
Nacional das Empresas de 
Táxi Aéreo (Sneta), Raul 
Marinho, apontou falhas 
técnicas no texto que po-
dem comprometer a se-
gurança dos voos, como a 
indefinição sobre a jornada 
de trabalho dos pilotos e 
a abertura para que várias 
pessoas possam operar a ae-
ronave como auxiliares. 

A Secretaria de Estado de Saúde realiza até quinta-feira, das 8h 
às 16h, a segunda edição da Semana da Saúde na Baixada Flumi-
nense. O evento será realizado na Praça Rui Barbosa, no Centro 

de Nova Iguaçu.

Trinta e um funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), pediram exoneração dos cargos 

que ocupavam. 

O Mundo Senai rea-
liza palestras e ativida-
des sobre mercado no 
trabalho na próxima 
quinta-feira. O evento, 
gratuito e on-line, vai 
contar com participa-
ção de especialistas e 
profissionais de gran-
des empresas. 

Segundo a empresa, 
um dos destaques será o 
painel “Inclusivo, diverso 
e acessível na formação 
profissional em um mer-
cado cada vez mais digi-
tal”. Inscrições em www.
firjansenai.com.br/mun-
dosenai.

oN-liNe e gratuito 

MuNdo digital 

O Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 
90/21 libera R$ 3,86 
bilhões dos cofres fe-
derais para amenizar 
os efeitos negativos da 
pandemia de Covid-19 
no setor cultural. O 
texto tramita na Câma-
ra dos Deputados.

A deputada afirma que sua inten-
ção é dinamizar a tramitação. “Devi-
do à pandemia, o setor tem sido umas 
das categorias mais afetadas. Por 
essa razão, viso agilizar a tramitação 
processual da proposta”, explicou.

força para Cultura 

diNâMiCa Na traMitação

editorial

A proposta da deputada Aline Gurgel 
(Republicanos-AP) é semelhante a outra 
que tramita no Senado, conhecida como 
“Lei Paulo Gustavo” (PLP 73/21), que 
está pronto para votação no Plenário da 
Casa.

pl ‘paulo gustavo’ 

O resgate de dois cães 
paralisou o trânsito da 
Ponte Rio-Niterói na ma-
nhã de ontem. A operação 
realizada por funcionários 
da concessionária que ad-
ministra a via, EcoPonte, 

terminou na Linha Verme-
lha. O tempo de travessia 
chegou a quadruplicar. 

Segundo a concessioná-
ria, os bichos vieram pela 
alça do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Orto-

pedia (Into), no Caju. Por 
volta das 6h15, um dos 
animais foi resgatado na 
Ponte, e o trânsito foi libe-
rado nos dois sentidos. O 
outro escapou do cerco e 
não foi mais visto. 

resgate de cães fecha a ponte rio-Niterói

reprodução/ eCopoNte

As inscrições do 
Prêmio Paulo 
Freire, promo-

vido pela Comissão de 
Educação da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), 
poderão ser realizadas até 
o dia 19 de novembro. O 
edital da segunda edição 
do concurso - que destaca 
a atuação de profissionais 
de educação de escolas e 
universidades das redes 
públicas e privadas que 
promovem ações inova-
doras na educação - foi 
publicado no Diário Ofi-
cial do Legislativo, no 
dia 03 deste mês. Os in-
teressados devem acessar 
o formulário de inscrição 
no site (https://flaviosera-

fini.com.br/2021/10/26/
edital-do-premio-paulo-
-freire-2021-ja-esta-dis-
ponivel/). A premiação, 
que é realizado pela Casa 
desde 2018, será entregue 
pela Comissão de Educa-
ção no dia 13 de dezem-
bro. 

Pelas regras do edi-
tal, a escolha dos agra-
ciados ficará a cargo de 
uma banca de avaliação 
que será instituída por 
nove integrantes: três in-
dicados pela comissão; 
um indicado pelo Sindi-
cato Estadual dos Pro-
fissionais da Educação 
(Sepe); um pela União 
de Professores Públicos 
no Estado do Rio de Ja-
neiro (UPPES), um re-
presentante do Sindicato 
Nacional dos Docentes 
das Instituições de En-

sino Superior (ANDES-
-SN); um indicado pela 
União Estadual dos Es-
tudantes Secundaristas 
(UEES); um pela Asso-
ciação dos Estudantes 
Secundaristas do Estado 
do Rio de Janeiro (AERJ) 
e um indicado pela União 
Nacional de Estudantes 
(UNE).A homenagem vai 
contemplar onze áreas de 
atuação: projeto político-
-pedagógico; experiência 
com alunos do Ensino 
Fundamental; Educação 
Especial; Educação de 
Jovens e Adultos; Ensino 
Médio, Técnico ou Pro-
fissionalizante; do Ensi-
no Superior; do Ensino à 
Distância; de experiência 
pedagógica na área de 
Ciência e Tecnologia; na 
área da Educação Popular 
e da Educação do Campo.

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

inscrições para prêmio paulo freire 
estão abertas até 19 de novembro

referêNCia MuNdial 

Concurso destaca a atuação de profissionais de educação de escolas e universidades 

divulgação/alerJ

O edital da segunda edição do concurso 
foi publicado no Diário Oficial da Alerj 

O prêmio homenageia 
um dos maiores educado-
res do país, Paulo Freire, 
criador da “Pedagogia da 
Libertação”, referência 
mundial da área pedagó-
gica e atual patrono da 
educação brasileira. 

“Estamos retomando 
a organização do Prêmio 

Paulo Freire na Alerj, 
neste ano, de forma em-
blemática. Sob o signo 
do centenário do nosso 
grande educador, vamos 
reconhecer e valorizar as 
iniciativas daqueles e da-
quelas que enfrentaram 
os impactos da pandemia 
na educação e, mesmo 

no contexto das grandes 
desigualdades estruturais 
e educacionais, promo-
veram interações peda-
gógicas potentes entre 
estudantes e as institui-
ções de ensino”, destaca 
o presidente da comissão, 
deputado Flávio Serafini 
(PSol).

patroNo da eduCação 
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seleção Brasileira

lucas paquetá mira a 
Copa de 2022 e fala da 
parceria com Neymar

redação
horahmunicipios@gmail.com

Titular da Seleção 
Brasileira de Tite e 
xodó da torcida do 

Lyon, da França, Lucas 
Paquetá pode dizer que 
2021 foi o ano perfeito 
em sua carreira. Além de 

se consolidar como um 
dos homens de confiança 
do treinador canarinho, o 
jogador vive um excelen-
te momento em seu clu-
be, ganhando elogios até 
do ex-goleador francês 
Thierry Henry.

Em entrevista, Paquetá 
falou do bom momen-

to que vive na carreira, 
da vontade de se firmar 
ainda mais na Seleção 
Brasileira e de como o 
ex-jogador Juninho Per-
nambucano, hoje diretor 
do Lyon, tem sido impor-
tante para o seu desen-
volvimento ao longo da 
atual temporada.

Sobre Neymar, Paquetá 
diz que “é um grande pro-
fissional, uma grande pes-
soa, tem me ajudado bas-
tante dentro da seleção. 
Tem me dado confiança, 
me deixado à vontade. E 
dentro de campo as coisas 
vêm acontecendo natural-
mente, a gente consegue 

se entender no olhar. Sa-
ber onde cada um quer, 
onde quer a bola, onde 
quer correr no espaço. 
Essa interação só no olhar 

tem feito a diferença den-
tro de campo. A gente está 
muito à vontade para estar 
fazendo as jogadas, crian-
do as jogadas”.

furaNdo 
a rede .CoM

Pombal e WW Tinguá se 
enfrentaram pelo confronto 
de volta válido pela quarta 
de final do Baixada Cham-
pions League, competição 
organizada pela SportGol.

No primeiro encontro en-
tre as equipes, o Pombal le-
vou a melhor por 5 a 3, mas 
em uma partida muito aper-
tada definida nos últimos 
minutos. No jogo de volta, 
o equilíbrio permaneceu 
até os 43 minutos, quando 
Janderson abriu o marcador 
para o Pombal: 1 a 0.

Na etapa complementar, 
com 50 segundos de bola 
rolando, a zaga do Tinguá 
dormiu e Marcos foi lá e 
carimbou: Pombal 2 a 0. 
Ainda assim, o WW Tinguá 
mostrou que estava vivo e 
precisando fazer gols mar-

cou o seu com 2 minutos 
de jogo no segundo tempo 
através de Pezão depois de 
excelente jogada de Dogão 
pela esquerda: Pombal 2 a 1.

O jogo ganhou velocidade 
e Janderson voltou a marcar 
aos 13 minutos, ampliando 
a vantagem para Pombal 3 
a 1.

O Tinguá não se entrega-
va, buscava seu gol, e em 
um contra ataque, a bola 
sobrou para Janderson, de 
fora da área, aos 20 minu-
tos, marcar seu terceiro gol. 
Pombal 4 a 1.

O resultado sacramentou o 
Pombal na semifinal, mas o 
ritmo não caiu por parte dos 
dois times. Aos 26 minutos, 
Sheick chutou no canto es-
querdo de Jack que nada 
pôde fazer: Pombal 5 a 1.

Em jogo bom e movi-
mentado, as duas equipes 
trataram de mostrar um belo 
futebol. O Tinguá ainda 
marcou mais um, aos 29 mi-
nutos, com Romário: Pom-
bal 5 a 2.

Aos 38 minutos, Raí fe-
chou o placar para o Pombal 
marcando o sexto gol de sua 
equipe.

O Pombal vai enfrentar o 
Barreiro, pela semifinal do 
Baixada Champions Lea-

gue, no próximo domingo, 
no estádio Sérgio Américo, 
o campo do Fazenda, em 
São João de Meriti.

FICHA TÉCNICA
Pombal 6 x 2 WW 

Tinguá – quartas de
 final do Baixada 

Champions League

Local: Campo do Fazen-
da

Arbitragem: Marcelo 
Oliveira

Assistentes: Weverton 
Marques e Thiago Rosa

POMBAL: Iago; Ne-
gueba, Vladimir (Danilo), 
Digato e Clebinho (Felipe); 
Vinny (DVD), JR, Pedro 

(Luiz Felipe) e André (Shei-
ck); Marcos e Janderson 
(Raí). Técnico: André Sil-
veira.

WW TINGUÁ: Jack; Ce-
bola (Jordan), Silas, Thiago 
e Cassiano; Paulo Henrique, 
Zinho, Noinha (Dias) e Ail-
ton (Adrian); Pezão e Dogão 
(Romário). Técnicos: Dudu 

divulgação

Paquetá e Neymar comemoram gol
 do Brasil na Copa América

Meia do Lyon fala de boa relação com todos na equipe 
e diz estar vivendo melhor momento na carreira

vitória tem “climão” entre 
jogadores e torcida do fluminense

O gol salvador de David 
Braz aos 50 minutos do 2º 
tempo decretou uma impor-
tante vitória do Fluminense 
sobre o Sport, mas também 
desencadeou um inusitado 
“climão” entre jogadores 
e torcida no Maracanã e na 
internet. O episódio contou 
com a ausência de come-
moração dos atletas perto 
dos torcedores, gestos de 
Lucca e acusações a Mar-
cos Felipe, que respondeu 
pelas redes sociais.

É preciso salientar que, 
diferentemente da pressão 
dos jogos contra Fortaleza e 
Atlético-GO em casa, a tor-
cida tricolor, presente em 
cerca de 3,5 mil pessoas, 
cantou e apoiou o time qua-
se durante os 90 minutos. 
As exceções vinham sendo 
uma tímida vaia após o fim 
do 1º tempo e a Lucca pou-

co após a entrada do ata-
cante. Entretanto, por volta 
dos 49 minutos do 2º tem-
po, com a persistência do 0 
a 0 no placar, os torcedores, 
já esperando mais um tro-
peço em casa, começaram a 
gritar “time sem vergonha”. 
Aqui também vale a res-
salva de que os jogadores 
seguiam lutando até o fim 
em busca da vitória (foram 
21 finalizações no jogo). 

Gritos transformados em 
explosão de alegria poucos 
segundos depois pelo gol 
da vitória.

E a comemoração dos 
jogadores acabou gerando 
alguns ruídos entre time e 
torcida. O gol foi marcado 
na baliza próxima ao se-
tor norte do Maracanã, do 
lado oposto à onde estava 
a maior parte da torcida do 
Flu, o setor sul. O chamado 

de David Braz aos compa-
nheiros, foi interpretado 
por alguns torcedores como 
comemoração distante da 
torcida.

Nas redes sociais, circu-
lou um vídeo que mostra o 
que seria Lucca, único que 
a torcida pegou no pé no 
jogo, fazendo gestos em 
direção às arquibancadas 
após o gol, como se estives-
se desabafando.

divulgação

Jogadores do Fluminense comemoram gol da vitória sobre o Sport

O Olaria venceu mais 
uma e segue como única 
equipe com 100% de apro-
veitamento na Taça Waldir 
Amral. Desta vez, o Azu-
lão da Leopoldina bateu o 

São Gonçalo, por 2 a 1, na 
Rua Bariri, pela 4ª rodada 
do segundo turno.

Com o triunfo, o Olaria 
chegou aos 12 pontos, na 
liderança isolada do Gru-

po B. Já quem está na pon-
ta do Grupo A é o Pérolas 
Negras, que ficou no em-
pate sem gols com o Serra 
Macaense, no Ferreirão, 
em Cardoso Moreira.

Outros resultados da ro-
dada: Serrano 0 x 1 Duque 
de Caxias, Campo Grande 
2 x 1 Rio São Paulo, Nova 
Cidade 1 x 3 7 de Abril e 
Goytacaz 1 x 0 Carapebus.

Nova Cidade perde e olaria assuMe lideraNça Na B2

O Botafogo foi o gran-
de vencedor da 34ª roda-
da da Série B. Além de 
golear o Vasco por 4 a 0 
em pleno São Januário, o 
clube assumiu a liderança 
e viu as chances de acesso 
subirem para 99% - antes 
eram de 98%.

O Coritiba, agora na 
segunda colocação, tem 
99% de chances de subir; 
Avaí, com 77%, e Goiás, 
com 43%, completam o 
G-4 e são os outros dois 
clubes que estão mais 
próximos da elite nacio-
nal. Porém, até o oitavo 
lugar há esperança.

Goleado pelo Bota-
fogo, o Vasco viu suas 
chances de acesso irem 
para o espaço. Se ao fim 

da rodada passada o clu-
be cruz-maltino ainda se 
apegava ao 1% que tinha, 
agora esse número está 
zerado.

Na parte baixa da ta-
bela, o Brasil de Pelotas, 
que perdeu do Sampaio 
Corrêa por 2 a 1, já estava 
rebaixado, com 100% de 
risco de queda.

Os outros três mais 
ameaçados pela degola 
e que completam o Z-4 
são: Vitória, com 96%, 
Confiança, com 88%, 
e Londrina, com 50%. 
O Cruzeiro, que bateu 
o Londrina por 1 a 0 na 
sexta, viu seu risco de re-
baixamento cair de 13% 
para 2% e respira mais 
aliviado.

Líder da Série B, 
Botafogo vai a 99% 

de chances de 
acesso à série A

Pombal goleia e se classifica para 
semi da Baixada Champions 
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vaquiNha virtual

Jovem com leucemia busca  
ajuda com tratamento no rio

izabeLLe rodrigUes 

izabellejornalista@outlook.com

Uma vaquinha virtu-
al está arrecadando 
fundos para Jorge 

Luiz dos Santos Júnior, co-
nhecido como Juninho, um 
rapaz de 30 anos, morador 
de São Cristóvão, no Rio, 
que está enfrentando uma 
leucemia mielóide crônica 
e não possui dinheiro para 
arcar com o tratamento da 
doença.

O diagnóstico médico 
do Hemorio, enviado à re-
dação do Jornal Hora H, 
informa que trata-se um 
paciente autista, sem doa-
dor de medula óssea, com a 
presença da leucemia, que 
só pode ser tratada com o 
uso de um único medica-
mento, o Ponatinib. 

O remédio é o primeiro 
inibidor de tirosina qui-
nase a trabalhar contra 
células de LMC que têm 
essa mutação. O problema 

principal que fa-
miliares e amigos 
enfrentam é sobre 
o valor do me-
dicamento, que 
custa em torno 
de R$ 14.000,00. 
Uma única cai-
xa, segundo eles, 
dura apenas 10 
dias. Totalizando 
assim o custo mé-
dio de mais de R$ 
42.000,00 men-
sais com o trata-
mento. Neste tipo 
de câncer, ocorre 
uma alteração ge-
nética de forma 
espontânea, numa 
versão imatura das célu-
las mieloides, as células 
que produzem os glóbulos 
vermelhos, plaquetas e a 
maioria dos tipos de células 
brancas do sangue. Muitas 
pessoas não desenvolvem 
sintomas até as fases pos-
teriores, e o diagnóstico é 
feito somente por exames 
de sangue de rotina. Quan-

do ocorrem, os sintomas 
incluem sangramento, sen-
sação de fraqueza ou can-
saço, perda de peso, pele 
pálida e sudorese noturna.

Segundo Márcia San-
tos, irmã de Juninho, o 
objetivo das arrecadações 
é “custear, na medida do 
possível, em parte ou na 
totalidade, a compra desse 
remédio, até que se consi-

ga o provimento por parte 
do Estado ou um trans-
plante de medula”.

A vaquinha virtual pode 
ser encontrada pelo link 

www.vakinha.com.br/va-
quinha/todos-pelo-juni-
nho-marcia-silva-dos-san-
tos, ou pelo ID 2188690. 
Márcia também dispo-

nibiliza o seu Whatsapp 
para doações (21) 99221-
4266. Até o momento, R$ 
47.642,00 foram arrecada-
dos.

divulgação

Remédio age como inibidor de tirosina quinase

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria de Tra-
balho e Renda (SMTE), di-
vulgou nesta semana mais 
851 vagas de emprego. Tem 
oportunidades para todos 
os níveis de escolaridade e 
em diversas áreas de atua-
ção, com destaque para os 
segmentos de comércio e 
serviços que buscam pro-
fissionais para ocuparem as 
vagas temporárias.

O destaque são as 100 
vagas captadas pelos téc-
nicos da SMTE destinadas 
exclusivamente para traba-
lhadores com deficiência. 
Para concorrer é necessário 
ter nível médio completo 
e disponibilidade para tra-
balhar em Jacarepaguá e 
no município de Duque de 
Caxias. Também há 17 va-

gas para estágio na função 
de auxiliar administrativo, 
e exige nível médio incom-
pleto.

Os interessados em con-
correr às vagas captadas 
pela SMTE devem enviar 
o currículo para o e-mail 
vagas.smte@gmail.com 
ou comparecer a um dos 
centros municipais de em-
prego, que ficam na Tijuca 
(Rua Camaragibe, 25) e em 

Jacarepaguá (Avenida Ge-
remário Dantas, 1400 – sala 
102).

Já os trabalhadores com 
deficiência devem enviar 
o currículo para o e-mail: 
vagaspcd.smte@gmail.com 
ou comparecer no posto de 
trabalho com atendimen-
to para esses profissionais 
no CIAD Mestre Candeia 
(Avenida Presidente Var-
gas, 1997).

Município do Rio tem mais 851 
oportunidades de emprego

Família enfrenta dificuldades financeiras com o custo médio  de mais de R$ 42.000,00 mensais com o tratamento

Também há vagas para reabilitados do INSS

divulgação

A Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio anun-
ciou a antecipação da 
segunda dose de vacinas 
da Pfizer contra a Covid 
para pessoas com 17 anos 
ou mais. O intervalo entre 

as duas doses para esse 
público passa agora de 12 
semanas para 21 dias ou 
mais. Na última semana, 
o intervalo já tinha sido 
reduzido para pessoas 
com 20 anos ou mais.

Rio antecipa 2ª dose de Pfizer 
para quem tem 17 anos ou mais

Intervalo passa a ser de 12 semanas

divulgação

Os trens do ramal Sara-
curuna tiveram a circulação 
suspensa, no trecho entre 
Gramacho e Saracuruna, por 
conta de um cabo caído sobre 
a rede aérea, na segunda-fei-
ra (8). Segundo a Supervia, o 
cabo não fazia parte do siste-
ma ferroviário. A circulação 
foi normalizada por volta das 
7h40.

A circulação também 
chegou a ser suspensa nas 
extensões Vila Inhomirim 
e Guapimirim. O trecho de 
Gramacho até a Central do 
Brasil segue normalmente, 
com intervalos de 20 minu-
tos. Segundo a Supervia, os 
outros ramais operam sem 
problemas.

Circulação 
suspensa  

com trens de 
Saracuruna 

embaixada e consulados norte-americanos 
no Brasil retomam renovação de vistos

Desde o começo desta 
semana, a Embaixada dos 
Estados Unidos no Brasil 
e os consulados retomaram 
a emissão e a renovação de 
vistos para turistas já vaci-
nados contra a covid-19. 

Por causa da pandemia, 

desde maio de 2020 o ser-
viço estava com vagas li-
mitadas, com prioridade 
para pessoas em situação 
de emergência e vistos es-
tudantis. Nesta nova etapa, 
estes últimos continuam 
sendo prioritários.

De acordo com o porta-
-voz e chefe da seção con-
sular da embaixada, Anto-
nio Agnone, um número 
significativo de vagas para 
entrevistas, incluindo datas 
para este ano, já foram dis-
ponibilizadas. 

Outra novidade é que, de 
acordo com a disponibilida-
de, entrevistas já marcadas 
poderão ser reagendadas 
para uma data mais próxi-
ma. A embaixada e consu-
lados recomendam que os 
solicitantes de visto che-
quem regularmente o site 
de agendamento para novos 
horários.Outra exigência é um teste PCR ou antígeno negativo

divulgação

O Procon Carioca, ór-
gão vinculado à Secretaria 
Especial de Cidadania, es-
tará com sua equipe nesta 
terça-feira (9) na quadra da 
Rocinha, Zona Sul do Rio, 
para atendimento à popula-
ção. O consumidor poderá 
registrar reclamações con-
tra qualquer empresa ou pe-
dir renegociação de dívidas.

A ação itinerante na Ro-
cinha é mais uma edição do 
programa Procon Carioca 
nos Bairros e vai receber 
demandas de consumo e 
contará com a presença da 
equipe da Light.

Durante a ação, que vai 
ter atendimento das 10h 
às 16h, os consumidores 

interessados em registrar 
reclamações ou esclare-
cer dúvidas sobre seus di-
reitos devem levar cópia 
dos documentos pessoais, 
além dos comprovantes de 
compra do produto ou do 
serviço contratado, como 
boletos e notas fiscais. As 
queixas serão encaminha-
das diretamente às empre-

sas, que terão um prazo de 
dez dias para solucionar as 
questões.

“Nosso objetivo é con-
templar um maior núme-
ro de consumidores, em 
especial, aqueles que não 
possuem acesso à internet 
e outras formas de atendi-
mento”, disse Renato Mou-
ra, secretário de Cidadania.

Queixas serão encaminhadas diretamente às empresas

divulgação

Procon Carioca leva posto itinerante de atendimento
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 ação rápida!

Não foram muito longe

O plano de quatro 
marginais para 
roubar veículos e 

desaparecer do radar da po-
lícia na Baixada Fluminen-
se falhou. Eles acabaram 
cercados e presos graças a 
ação rápida dos agentes do 
20º BPM (Mesquita) que 

interceptaram o bando no 
Viaduto dos Imigrantes, na 
Rua Dr. Barros Júnior, em 
Nova Iguaçu. 

De acordo com infor-
mações da corporação, 
na tarde da última sexta-
-feira, uma guarnição da 
3ª Companhia Destacada 
de Polícia Militar estava 
em patrulhamento de roti-
na com o objetivo de coibir 
os indicadores do Sistema 

Integrado de Metas - SIM 
(roubo de cargas, de rua 
e de veículos e letalidade 
violenta) quando foi alerta-
da pelo rádio da viatura que 
quatro homens armados em 
um veículo T-Cross de cor 
cinza haviam roubado um 
carro Nissan Kicks, branco, 
na região central de Nova 
Iguaçu e seguiam em dire-
ção ao viaduto. 

Ainda segundo a PM, 

imediatamente os policiais 
realizaram um cerco táti-
co no acesso ao viaduto da 
Rua Dr. Barros Júnior. A 
ação contou com o apoio 
de agentes do serviço de 
Ação Preventiva (APREV) 
em motopatrulhas e do Re-
gime Adicional de Serviço 
(RAS). Ao perceberem que 
estavam cercados, os mar-
ginais abandonaram os ve-
ículos e atiraram na direção 

dos agentes, mas acabaram 
presos. Desgovernado, o T-
-Cross atingiu a lateral da 
viatura. Nenhum policial 
ficou ferido. A proprietária 
do veículo reconheceu dois 
dos quatro criminosos na 
52ª DP (Nova Iguaçu) onde 
a ocorrência foi registrada. 

Pistola com 
numeração raspada 

Os presos foram iden-

tificados como Matheus 
Almeida da Silva e Bruno 
Rodrigues Soares, ambos 
de 25 anos; Jonatah Henri-
que Mendes Passarelli, 27; 
e Andrey Luiz Baptista dos 
Santos, 21. Além dos dois 
veículos recuperados, os 
policiais apreenderam com 
os suspeitos uma pistola 
.40 mm, com numeração 
raspada e três munições in-
tactas. 

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

reprodução 

Quatro marginais que teriam roubado veículos na região central de 
Nova Iguaçu foram cercados e presos por policiais do 20º BPM 

O quarteto foi interceptado pelos policiais militares no Viaduto dos Imigrantes após certo tático 

Levou chumbo grosso em Nova Iguaçu
A Delegacia de Homicí-

dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga o assassi-
nato de um jovem ocorrido 
em Nova Iguaçu. A vítima, 
que não teve a identidade 
divulgada, foi atingida por 
tiros na cabeça e morreu no 
local. 

Segundo as primeiras 
informações, o rapaz, que 
teria saído da prisão em se-
tembro, entrou na mira da 
facção criminosa Comando 
Vermelho (CV), que atua no 
Parque das Palmeiras, após 
envolvimento no homicídio 
de um comparsa. Após o cri-
me, ele teria ‘pulado’ para 
uma facção rival, o Terceiro 
Comando Puro (TCP), que 

controla a venda de drogas 
na comunidade Danon.

‘Pegamos o c***
No último domingo, o jo-

vem caminhava por uma das 

ruas do bairro Palhada 
quando foi surpreendido 
por supostos traficantes, 
que efetuaram os disparos. 
Imagens chocantes de um 
vídeo que circula nas redes 

sociais mostram os últimos 
momentos de vida do jovem 
que agoniza após ser atingi-
do pelos tiros. Em primeiro 
plano, aparece uma pistola e 
a voz do atirador: “Olha aí, 
pai, pegamo o c***, pega-
mo” (sic). 

Assassino fez vídeo mostrando a vítima agonizando

reprodução/redes soCiais 

Um policial militar 
morreu na manhã der on-
tem ao ser baleado duran-
te uma tentativa de assalto 
a um posto de gasolina na 
Zona Norte do Rio. Uma 
câmera de segurança re-
gistrou a fuga dos bandi-
dos, que portavam fuzis 
De acordo com informa-
ções, dois policiais foram 
alertados sobre o roubo ao 
estabelecimento, na pista 
sentido Centro da Avenida 

Brasil, na altura de Guada-
lupe, e houve troca de ti-
ros. Durante o confronto, o  
sargento Amazone foi ba-
leado na cabeça e morreu 
na hora. O outro militar e 
uma terceira vítima foram 
levados para o Hospital 
Municipal Albert Schweit-
zer, em Realengo, na Zona 
Oeste do Rio. O estado de  
saúde deles não foi divul-
gado pela unidade médi-
ca.

pM é baleado e morto por 
dupla armada em assalto 

O inspetor Rafael Luz 
Souza, conhecido como 
Pulgão, foi demitido pela 
Polícia Civil por exercício 
irregular de suas atribuições 
na instituição. Ele é acusa-
do de liderar uma milícia na 
Zona Oeste do Rio, e dis-
putava territórios na região 
com Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, morto em 
ação policial em junho des-
se ano. A demissão do então 
servidor, que é investigado 
pela corregedoria do órgão, 
foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado na última 
sexta-feira. 

Pulgão está preso desde 
julho de 2018. Ele foi trans-
ferido da Cadeia Pública 
Constantino Cokotós, em 
Niterói para Bangu 1, pre-
sídio de segurança máxima 
do Rio, em setembro des-
se ano, após a guerra entre 
as milícias de Danilo Dias 
Lima, o Tandera, e Luiz 
Antônio da Silva Braga, o 

Zinho - irmão de Ecko que 
assumiu os negócios no cri-
me após a morte do irmão. 
O conflito está levando ter-
ror aos moradores da região.

O agora ex-policial é 
apontado nas investigações 
como chefe de um bando 
que atua na região de Rea-
lengo, Bangu e Padre Mi-
guel. Ele também atuaria 
na Carobinha, em Campo 
Grande, sendo a única co-
munidade da região que 
não estaria sob o domínio 
do bando de Ecko, o que 
transformou os dois em de-
safetos. Ao ser preso 2018, 
o bandido foi surpreendido 
com comparsas quando saía 
de uma boate na Barra da 
Tijuca por agentes da Cor-
regedoria da Polícia Civil. 
No carro de Pulgão, que era 
roubado, os policiais encon-
traram ainda cinco fuzis, 
três pistolas, uma metralha-
dora antiaérea e munição de 
diferentes calibres.

Inspetor da Polícia 
Civil é demitido por 

ligação com a milícia 

Agentes da Polícia Fede-
ral prenderam em flagrante 
quatro mulheres que trans-
portavam 88 kg de cocaína 
em suas bagagens pesso-
ais na Rodovia Presidente 
Dutra, na manhã do último 
domingo. Segundo a PF, 
a abordagem foi realizada 
em dois ônibus que saíram 
de São Paulo e ocorreu nas 
proximidades da cidade de 

Piraí, um pouco antes da 
descida da Serra das Araras. 

A ação contou com o au-
xílio de policiais e cães da 
Delegacia de Repressão a 
Drogas da Polícia Federal 
(DRE/RJ). As criminosas, 
com idades entre 32 e 50 
anos, responderão por tráfi-
co interestadual de drogas, 
cuja pena pode chegar a 15 
anos de prisão.

PF prende mulheres 
com 88 kg de cocaína 

A droga foi encontrada pelos agentes da Delegacia de 
Repressão a Drogas da PF com o auxílio de cães farejadores 

O bimotor que caiu com 
a cantora Marília Mendon-
ça e outras quatro pessoas 
será retirado do local da 
queda, na zona rural de Ca-
ratinga (MG), e levado para 
o Rio de Janeiro. A empresa 
responsável pela remoção 
informou que os trabalhos 
começaram por volta das 
9h de domingo. Entretan-
to, diante de dificuldades 
encontradas na operação, a 
sua conclusão foi adiada.

Inicialmente, o plano era 
que a aeronave fosse trans-
portada até o aeroporto de 
Caratinga, onde a canto-
ra deveria ter pousado, no 
município de Ubaporanga 
(MG). No entanto, por uma 
questão de logística, deci-
diu-se levar o avião até um 
pátio da empresa para que, 

de lá, siga para o Rio de Ja-
neiro. A previsão é que isso 
aconteça hoje (9). A aerona-
ve deve ir para um hangar 
no Aeroporto do Galeão, 
na capital fluminense, onde 
passará por mais perícia.

Para facilitar o transpor-
te, as asas do avião foram 
cortadas. Como os motores 
estão em um ponto de di-
fícil acesso (um deles foi 
encontrado distante da ae-
ronave), os bombeiros pe-
diram um dia para fazer a 
limpeza da mata no local, 
que está prevista para esta 
segunda-feira. Em seguida, 
a Polícia Militar irá usar 
um helicóptero para fazer 
a retirada dos motores, que 
deverão ser levados de ca-
minhão para o Rio de Ja-
neiro.

avião que caiu com 
Marília Mendonça passará 

por perícia no rio 

reprodução 



terça-feira, 09 de novembro de 2021Hora8 ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ingredientes

Modo de preparo

virado de 
leguMes

2 colheres (sopa) de óleo1 
cebola média picada1/2 pi-
mentão vermelho picado1 
xícara (chá) de ervilha fresca 
ou congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho amarela 
flocada• sal a gosto• pimen-
ta-do-reino a gosto• salsa 
(ou salsinha) picada a gos-
to• cebolinha-verde picada 
a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente a 
cebola.
Junte o pimentão e refogue 
por 3 minutos, mexendo 
sem parar.
Adicione a ervilha e tempere 
com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e a 
cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, misturan-
do bem.
Sirva quente, acompanhan-
do carne assada ou espeti-
nhos de carne ou frango.

quiChe de 
leguMes

pão de queiJo 
Na CaNeCa

2 xícaras (chá) de Água fer-
vente 1 tablete de caldo de 
legumes 2 xícaras (chá) de 
proteína de soja texturiza-
da1 ovo4 colheres (sopa) de 
cheiro-verde picado1 xícara 
(chá) de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de leite

. 6 colheres (sopa) de óleo

. 12 colheres (sopa) de pol-
vilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de quei-
jo parmesão ralado
. uma pitada de sal

ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água fervente e o 
caldo em uma tigela e junte 
a soja. Deixe de molho por 
2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e jun-
te os ingredientes restantes 
até formar uma massa.
Forre com ela uma forma de 
fundo falso com 25 cm unta-
da. Reserve.

ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o 
ovo, o leite e o óleo e mis-
ture bem. Adicione o polvi-
lho e o fermento e misture 
novamente. Por fim, acres-
cente o queijo ralado e o sal 
e mexa apenas o suficiente 
para incorporar o queijo. 
Divida a mistura em quatro 
canecas, enchendo apenas 
metade de cada uma para 
a massa não transbordar 
quando estiver assando. 
Leve uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida e 
coma na hora!

prefeitura Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AViSO DE LiCiTAÇÃO. 

ATO LiCiTAÇÃO nº: 055/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
pROCESSO nº:13.182/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO
REALiZAÇÃO: 22/11/2021
HORA:09:00 horas 
MEnOR pREÇO GLOBAL   
OBJETO: COnTRATAÇÃO DE EMpRESA 
ESpECiALiZADA EM pRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
DE DECORAÇÃO nATALinA. 
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) 
resmas de papel A4. 

Seropédica – RJ 08 de novembro de 2021.

AnA pAuLA DE OLiVEiRA
 Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO. 

ATO LiCiTAÇÃO nº: 056/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL -SRP
pROCESSO nº:12.846/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
REALiZAÇÃO: 22/11/2021
HORA:14:00 horas 
MEnOR pREÇO pOR iTEM   
OBJETO: AQuiSiÇÃO DE nOTEBOOK, DATASHOW 
E SupORTE MÓVEL pARA SEREM uTiLiZADOS 
pELOS ALunOS nAS uniDADES ESCOLARES DA 
REDE MuniCipAL DE EnSinO.
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) 
resmas de papel A4. 

Seropédica – RJ 08 de novembro de 2021.

 AnA pAuLA DE OLiVEiRA
 Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO. 

ATO LiCiTAÇÃO nº: 057/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL -SRP
pROCESSO nº:12.228/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
REALiZAÇÃO: 22/11/2021
HORA:15:40 horas 
MEnOR pREÇO pOR iTEM   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) VANS, COM 

16 LUGARES, PARA ATENDER ÀS UNIDADES 
ESCOLARES E QUANDO NECESSÁRIO, AS 
EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) 
resmas de papel A4. 

Seropédica – RJ 08 de novembro de 2021.

AnA pAuLA DE OLiVEiRA
 Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO. 

ATO LiCiTAÇÃO nº: 058/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL -SRP
pROCESSO nº:12.229/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
REALiZAÇÃO: 22/11/2021
HORA:16:40 horas 
MEnOR pREÇO pOR iTEM   
OBJETO: COnTRATAÇÃO DE EMpRESA pARA 
FORnECiMEnTO DE 3 (TRÊS) VEÍCuLOS 
AuTOMOTORES, pARA ATEnDER ÀS 
nECESSiDADES DA SECRETARiA MuniCipAL DE 
EDuCAÇÃO, CuLTuRA E ESpORTE. 
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) 
resmas de papel A4. 

 Seropédica – RJ 08 de novembro de 2021.

 AnA pAuLA DE OLiVEiRA
 Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO. 

ATO LiCiTAÇÃO nº: 059/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL -SRP
pROCESSO nº:13.769/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
REALiZAÇÃO: 23/11/2021
HORA:10:00 horas 
MEnOR pREÇO pOR iTEM   
OBJETO: COnTRATAÇÃO DE EMpRESA 
ESpECiALiZADA pARA FORnECiMEnTO DE 
VEnTiLADORES DE pAREDE, MESA E CADEiRA 
pARA pROFESSOR, ARMÁRiO E QuADRO 
BRAnCO pARA REEQuipAR AS SALAS DE AuLAS 
DAS uniDADES ESCOLARES. 
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 

por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) 
resmas de papel A4. 

 Seropédica – RJ 08 de novembro de 2021.

 AnA pAuLA DE OLiVEiRA
 Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO. 

ATO LiCiTAÇÃO nº: 060/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL -SRP
pROCESSO nº:13.767/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
REALiZAÇÃO: 23/11/2021
HORA:14:00 horas 
MEnOR pREÇO pOR iTEM   
OBJETO: AQuiSiÇÃO DE TELEViSOR 50 
pOLEGADAS pARA REEQuipAR AS SALAS DE 
AuLAS DAS uniDADES ESCOLARES. 
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) 
resmas de papel A4. 

 Seropédica – RJ 08 de novembro de 2021.

 AnA pAuLA DE OLiVEiRA
 Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO. 

ATO LiCiTAÇÃO nº: 061/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL -SRP
pROCESSO nº:13.768/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
REALiZAÇÃO: 23/11/2021
HORA:16:00 horas 
MEnOR pREÇO pOR iTEM   
OBJETO: AQuiSiÇÃO DE EQuipAMEnTOS 
pERMAnEnTES pARA REEQuipAR AS COZinHAS 
E REFEiTÓRiOS DAS uniDADES ESCOLARES 
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) 
resmas de papel A4. 

Seropédica – RJ 08 de novembro de 2021.

 AnA pAuLA DE OLiVEiRA
Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

Contrato de desenvolvimento, hospedagem e 
atualização diária da base de dados da home page 

oficial da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Contrato nº: 004/2021.
processo nº: 28/2021.
Contratado: PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA. – EPP.
prazo de Execução: 12 (doze) meses.
início e Término: de 08/11/2021 à 07/11/2022.
Valor do contrato: R$ 114.588,00 (cento e catorze mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.
Empenho nº: 55.
Assinatura do contrato: 08/11/2021.

Nova Iguaçu, 08 de novembro de 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

 Processo nº 398/2021 - Baseado nos pareceres 
da Procuradoria e da Controladoria, homologo a 
licitação nº 005/CPL/2021, na modalidade convite, 

adjudicando a contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos de som com manutenção 
preventiva e corretiva, troca de peças e substituição 
de qualquer aparelho para o plenário desta Casa à 
empresa RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA., 
no valor total de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e 
seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses.

 Em, 04 de novembro de 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

http://transparencia.seropedica.rj.gov.br
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br
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ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes de 
patinho/12 fatias de presun-
to cru tipo Parma/12 tiras de 
cenoura/1 tablete de caldo 
decarne/1/2 copo de vinho 
branco seco/2 colheres (sopa) 
de azeite de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado de to-
mate/tomilho, salsinha picada/
sal e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
Estender uma fatia de pre-
sunto em cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
Refogar os bifes no azeite 
até dourar.
Acrescentar o concen-
trado de tomate,o caldo 
de carne dissolvido num 
copo de água fervente,o 
vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne ficar 
macia.
Salpicar salsinha picada e 
servir sobre a polenta.

Modo de preparo

loMBo À Moda 
ChiNesa

óleo para friturapimenta-do-
-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres (sopa) 
de molho de tomate/1 ½ 
colher (sopa) de amido de 
milho (maisena)xícara de 
água/ xícara de vinagre/3 
colheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xícara 
de farinha de trigo/2 ovos/1 
cebola grande/2 fatias de 
abacaxi/500 g de lombo de 
porco/2 pimentões verdes/

Cortar o lombo em fatias de 1 
cm(Cortar as fatias em quadra-
dos de 3x3 cm aproximadamen-
te)
Temperar com pimenta-do-reino 
e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos de 
3 cm,fazer o mesmo com a ce-
bola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de óleo 
em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos ovos,passar 
os cubos de lombo pelos ovos e 
depois pela farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos 
poucos no óleo quente,escorrer 
em papel absorvente e reservar.
Emumapanela pequena,colocar 
o açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o açúcar 
dissolva,acrescentar o molho 
de tomates. Misture a água 
fria ao amido de milho e acres-
cente à mistura de açúcar e 
vinagre,ferva por 1 minuto e 
reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo óleo 
em que fritou os pedaços de 
lombo. Aqueça e acrescen-
te os cubos da cebola e do 
pimentão,refogue rapidamente 
em fogo alto,cerca de 3 a 4 mi-
nutos.
Coloque os cubos de abacaxi 
e os pedaços de lombo,misture 
bem e regue com o molho agri-
doce. Cozinhe em fogo baixo 
por 3 minutos, se o molho es-
tiver muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

poleNta CoM Bife 
eNrolado

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
pORTARiA nº 0558 DE 04 DE nOVEMBRO DE 2021.

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

                                                               R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a servidora abaixo 
relacionada:

	 THAiS CARnEiRO DE ARAÚJO matricula 9255, 
a partir de 04/11/2021, ocupante do cargo de Docente I - 
Educação Infantil, do quadro permanente da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo, a vista do 
Processo nº 7089/21.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

pORTARiA nº 0559 DE 04 DE nOVEMBRO DE 2021.

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

                                                               R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a servidora abaixo 
relacionada:

	 THAinARA CARnEiRO DE ARAÚJO matricula 
9261 a partir de 04/11/2021, ocupante do cargo de Docente 
I - Educação Infantil, do quadro permanente da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo, a vista do 
Processo nº 7090/21.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

pORTARiA nº 0560 DE 08 DE OuTuBRO DE 2021.

O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas 
atribuições legais,

                                                                     RESOLVE:

Art.1º - inSTiTuiR a Comissão de Tomada de 
Contas Especial para apuração dos questionamentos 
apresentados pelo Tribunal de Contas da União, referente 
ao Processo Administrativo nº 3111/2020 que trata de 
evidências de irregularidades nas aquisições realizadas por 
meio da dispensa de licitação promovida pela Prefeitura 
Municipal de Porto Real/RJ, nos autos do Procedimento 
Administrativo n° 2305/202 e respectivos pagamentos.

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

Alexandre Augustus Serfiotis 
  Prefeito

pORTARiA nº 0561 DE 08 DE OuTuBRO DE 2021.

O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas 
atribuições legais,

                                                                       RESOLVE:

Art.1º - inSTiTuiR a Comissão de Tomada de Contas 
Especial para apuração dos questionamentos apresentados 
pelo Tribunal de Contas da União, referente aos Processos 
Administrativos de  nº 3111/2020  e  2305/2020 e respectivos 
pagamentos.

Art. 2º - DESiGnAR os servidores abaixo relacionados para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Tomada de Contas Especial instituída no artigo anterior, 
que deverá apresentar suas conclusões no prazo de 60 
(sessenta) dias.

•	 Presidente - Juliana Azevedo da Silva   - Matrícula 
2006
•	 1º Secretário - Marcelo Rocha Rodrigues - 
Matrícula 1024
•	 2º Secretário - Janaína Ribeiro dos Santos  - 
Matrícula 2897

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Alexandre Augustus Serfiotis 
  Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 1313/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com 
o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Es-
tatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do De-
creto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o 
resultado da presente licitação, na modalidade pREGÃO 
pRESEnCiAL n° 057/2021 que objetiva o REGiSTRO DE 
pREÇOS pARA AQuiSiÇÃO DE MATERiAL DE ExpE-
DiEnTE, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO e 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no pro-
cesso administrativo 1313/2021, às empresas: Dax Comér-
cio e Serviço Ltda, CNPJ: 17.511.935/0001-35, no valor de 
R$ 26.911,40 (vinte e seis mil, novecentos e onze reais e 
quarenta centavos); Comercial Santa Rita de Cássia Eire-
li, CNPJ: 21.276.102/0001-04, no valor de R$ 29.248,10 
(vinte e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez 
centavos); Omg4 Papel Eireli, CNPJ: 22.800.145/0001-00, 
no valor de R$ 34.893,35 (trinta e quatro mil, oitocentos e 
noventa e três reais e trinta e cinco centavos); Job Comér-
cio e Representações Ltda, CNPJ: 37.656.644/0001-42, 
no valor de R$ 61.092,00 (sessenta e um mil e noventa e 
dois reais) e RVN Distribuidora de Produtos Eireli, CNPJ: 
14.459.158/0001-39, no valor de R$ 23.612,16 (vinte e três 
mil, seiscentos e doze reais e dezesseis centavos).

Porto Real, 18 de outubro de 2021.
Maria Madalena Ferreira de Souza

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo
Luciano de Carvalho Lima

Secretário Municipal de Administração

ExTRATO DA ATA DE REGiSTRO DE pREÇO nº 025/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Administração. 
02 - FORNECEDOR: Dax Comércio e Serviço Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de mate-
rial de expediente.
04 - VALOR: R$ 26.911,40 (vinte e seis mil, novecentos e 
onze reais e quarenta centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1313/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Luciano de Carvalho Lima
Secretário Municipal de Administração

ExTRATO DA ATA DE REGiSTRO DE pREÇO nº 026/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Administração. 
02 - FORNECEDOR: Comercial Santa Rita de Cássia Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de mate-
rial de expediente.
04 - VALOR: R$ 29.248,10 (vinte e nove mil, duzentos e 
quarenta e oito reais e dez centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1313/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Luciano de Carvalho Lima
Secretário Municipal de Administração

ExTRATO DA ATA DE REGiSTRO DE pREÇO nº 027/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Administração. 
02 - FORNECEDOR: Omg4 Papel Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de mate-
rial de expediente.
04 - VALOR: R$ 34.893,35 (trinta e quatro mil, oitocentos e 
noventa e três reais e trinta e cinco centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1313/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Luciano de Carvalho Lima
Secretário Municipal de Administração

ExTRATO DA ATA DE REGiSTRO DE pREÇO nº 028/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Administração. 
02 - FORNECEDOR: Job Comércio e Representações Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de mate-
rial de expediente.
04 - VALOR: R$ 61.092,00 (sessenta e um mil e noventa e 
dois reais).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1313/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Luciano de Carvalho Lima
Secretário Municipal de Administração

ExTRATO DA ATA DE REGiSTRO DE pREÇO nº 029/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Administração. 
02 - FORNECEDOR: RVN Distribuidora de Produtos Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de mate-
rial de expediente.
04 - VALOR: R$ 23.612,16 (vinte e três mil, seiscentos e 
doze reais e dezesseis centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1313/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Luciano de Carvalho Lima
Secretário Municipal de Administração

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

08 DE nOVEMBRO DE 2021 puBLiCADO EM 09/11/2021

DECRETO n° 5.285, DE 05 DE nOVEMBRO DE 2021 

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de 
reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização 
constante nos artigos 8º da Lei Municipal 1.616 de 18 de janeiro de 2021.

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.616 de 18 de janeiro 
de 2021.                                                                                                                                                                                                            

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais), 
para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação das 
dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III 
do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrá-
rio.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEn-
TAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.010.0.002 4.6.90.71.00 00 600.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00 40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 250.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 15 1.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.1.90.04.00 15 5.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.1.90.11.00 15 2.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.367.025.2.042 3.1.90.04.00 15 900.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.367.025.2.042 3.1.90.11.00 15 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 92 50.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 16 700.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.11.00 92 10.000.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 92 2.800.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.04.00 16 2.000.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.13.03 92 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.1.90.04.00 16 8.750.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.11.00 00 400.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.11.00 17 900.000,00

Anexo ii
ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 3.000.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.40.00 00 40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.11.50 00 40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.08.56 00 110.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.46.00 00 900.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.49.00 00 700.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 15 1.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.016.2.039 3.3.90.30.00 91 2.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.04.00 15 2.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 91 5.050.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 15 3.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 91 400.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.08.56 91 200.000,00
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

filÉ de peixe assado

500 g de filé de peixe (tilá-
pia, saint peter ou outro) / 
4 batatas grande descas-
cada em rodelas de 0,5 
centímetro de espessura / 
2 tomates picadinhos / 1/2 
pimentão(se ele for grande)
1 cebola média picada em 
cubos / 1 colher (sopa) 
cheia de alcaparras / cheiro-
-verde a gosto / coentro a 
gosto (opcional) / 1/2 colher 
(sopa) de sal / 1 dente de 
alho (pequeno) bem espre-
mido / azeite a gosto

Tempere o filé de peixe com 
sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco de 
sal e junte o cheiro verde e 
coentro
Reseve
Unte um refratário com azei-
te, e forre com as batatas 
cruas
Cubra as batatas com o 
peixe e por cima distribua a 
mistura do tomate
Regue com bastante azeite 
e leve ao forno por mais ou 
menos 30 a 40 minutos
Quando secar o líquido que 
acumula no fundo da forma 
quando está assando e ficar 
dourado está pronto
Sirva com arroz intergal ou 
branco, é uma delícia!

4 postas de cação ou garou-
pa (700 gramas) / suco de 1 
limão / 1 cebola grande cor-
tada em rodelas / 1 pimen-
tão vermelho cortado em 
rodelas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 toma-
tes maduros cortados em 
rodelas / 2 colheres (sopa) 
de coentro picado / 200 ml 
de leite de coco / 1 colher 
(sopa) de azeite de dendê 
/ 2 tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, regue 
com o suco de limão e dei-
xe descansar por cerca de 
1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a cebola, 
os pimentões, os tomates 
e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de cal-
do de camarão, misture-os 
ao leite de coco e regue o 
peixe
Leve ao fogo baixo, com a 
panela parcialmente tam-
pada, por 20 minutos
Mexa algumas vezes até 
que esteja cozido
Junte o azeite de dendê e 
adicione sal
Retire do fogo e sirva

MoqueCa de peixe

SEMUS FMS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 16 7.850.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.13.03 92 250.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.04.00 16 1.200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.04.00 16 400.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.050.2.014 3.1.90.04.00 16 2.000.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.04.00 17 700.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 17 200.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 3.960.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito 

Republicado por ter saído com incorreções

DECRETO n° 5.286 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021 

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte 
mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 e tendo em vista a autorização 
constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 de 18 de janeiro de 2021.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais), para 
atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação das 
dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III 
do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrá-
rio.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEn-
TAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 15 640.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.04.122.001.2.052 3.3.90.39.00 00 50.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 92 30.000,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.018.1.012 3.3.90.39.00 15 20.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 15 530.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.007.1.014 3.3.90.14.00 15 10.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.007.1.014 3.3.90.30.00 15 10.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.007.1.014 3.3.90.39.00 15 10.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.1.028 4.4.90.51.00 15 60.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 92 30.000,00

SMOCAP SMOCAPS 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 50.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal 

DECRETO n° 5.287 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021 

“Dispõe sobre as correções de valores da Planta Genérica de Valores - PGV, para fins de cálculo do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, os tributos municipais para o exercício 
de 2022 e dá outras providências”.

O pREFEiTO DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais, 
Considerando as disposições contidas nos artigos 8º, da Lei nº.1298, de 13 de outubro de 2009. 
Considerando as disposições contidas nos artigos 5º, da Lei Complementar nº.74, de 03 de novembro de 
2005, nos artigos 18, 226, 231 e 498, da Lei Complementar nº.75, de 02 de dezembro de 2005 e no artigo 
5º, da Lei Complementar nº.104 de 30 de setembro de 2009, 

D E C R E T A:
Art.1º. Ficam corrigidos os valores da Planta Genérica de Valores - PGV e os Anexos I, II e III, instituídos 
pela Lei nº.1298, de 13 de outubro de 2009, alterada pela Lei nº.1614, de 27 de novembro de 2020 e os 
tributos municipais para o exercício de 2022, em 10,34% tomando-se por base o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E, acumulado nos últimos doze meses.
parágrafo Único. A Prefeitura Municipal de Belford Roxo disponibilizará em seu portal na Internet www.
prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br, os anexos devidamente atualizados, com base no artigo 1º, do presente 
decreto.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 
de janeiro de 2022, quando serão revogadas as disposições em contrário.

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal

DECRETO n° 5.288 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021 

“Dispõe sobre o Calendário Fiscal do Município de Belford Roxo - CAFIB, para o exercício de 2022”.

O pREFEiTO MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais e, tendo em vista o que dispõe o Artigo 500, da Lei Complementar nº.075 de 02 de dezembro de 
2005.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aprovado o Calendário Fiscal do Município de Belford Roxo - CAFIB, para exercício de 2022, 
nas condições e prazos estipulados neste Decreto.
Art. 2º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e a Taxa de Coleta e Remoção 
de Lixo - TCRL referentes ao exercício de 2022 e quando for o caso, os acréscimos legais pertinentes, 
serão arrecadados:
i - em parcela única, com desconto de 10% (dez por cento), com prazo para pagamento até 10 de feve-
reiro de 2022;
ii - em parcela única, com desconto de 5% (cinco por cento), com prazo para pagamento até 10 de março 
de 2022;
iii - em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a 
partir de março de 2022.
parágrafo único - O contribuinte que não receber em seu domicílio o carnê de IPTU do exercício de 2022 
até o dia 31/01/2022 deverá retirá-lo na Prefeitura Municipal de Belford Roxo ou através do site: http://
prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br.
Art. 3º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será arrecadado da seguinte forma:
i - Recolhimento mensal, fixo por mês: vencimento no dia 05 (cinco) do mês seguinte;
ii - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços prestados: vencimento no dia 05 (cinco) do mês 
seguinte ao do serviço;
iii - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços tomados, na figura da substituição tributária: venci-
mento no dia 05 (cinco) do mês seguinte ao do serviço;
iV - Recolhimento trimestral sobre os serviços prestados por autônomos até nível médio: vencimento no 
dia 05 (cinco) do último mês do trimestre (março, junho, setembro e dezembro) ao do serviço;
V - Recolhimento anual sobre os serviços prestados por autônomos até nível médio: vencimento no dia 
05 de março de 2022.
Art. 4º - O Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, a Qualquer Título, Por Ato Oneroso, de Bens Imóveis 
e de Direitos Reais a eles relativa - ITBI, será arrecadado nos prazos previstos na legislação tributária 
municipal.
Art. 5º - O recolhimento da Taxa de Licença de Localização será conforme a legislação tributária muni-
cipal.
Art. 6º - O recolhimento do Documentos de Confirmação no Cadastro Fiscal - DCCF, será até o dia 30 
de março de 2022.

Art. 7º - O recolhimento da Taxa de Fiscalização da Instalação e Conservação de Postes, Torres de Trans-
missão e de Antenas - TFTA será até o dia 30 de março de 2022.
Art. 8º - O recolhimento das Taxas de Fiscalização de Posturas será até o dia 10 do mês subsequente 
ao do lançamento, com exceção as taxas de feira livre e de comércio eventual que obedecerá ao critério 
abaixo:
i - O recolhimento da Taxa de Feira Livre será até 30 de março de 2022. 
ii - O recolhimento da Taxa de Comércio Eventual será até 05 (cinco) dias antes do início das atividades. 
Art. 9º - O recolhimento da Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal, conforme legislação municipal.
Art.10 - O recolhimento da Taxa de Vistoria Anual do Sistema de Transporte Complementar de passagei-
ros, conforme legislação municipal.
Art.11 - O recolhimento da Taxa de Inspeção Sanitária - TIS será até o dia 30 de março de 2022. 
parágrafo único - Para inscrição nova no cadastro mobiliário, após a data prevista no caput deste artigo, 
o vencimento será 30 (trinta) dias após a referida inscrição. 
Art.12 - Os prazos que se encerrarem em dia não útil serão postergados para o primeiro dia útil seguinte 
ao fixado para o pagamento.
Art.13 - O contribuinte que efetuar o pagamento, fora dos prazos previstos neste decreto, ficará sujeito ao 
pagamento dos acréscimos legais, previstos na legislação tributária municipal.
Art.14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janei-
ro de 2022, ocasião em que são revogadas as disposições em contrário.

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal

DECRETO n° 5.289 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021 
 “Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Municipal.”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor,

DECRETA:
 
Art. 1º - Fica excluída a matrícula nº 25/84809, do Decreto nº 5265 de 15 de OUTUBRO de 2021, publi-
cado no Jornal Hora H em 16 de OUTUBRO de 2021:
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal

AViSO n° 01/2021

O Município de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, com base na legislação vigente, 
em especial o art. 2°, § 2°, da Lei Complementar Municipal n° 262, de 24 de abril de 2014, e o Decreto 
Municipal n° 4.262, de 02 de junho de 2017, e considerando o disposto nos arts. 37, § 8°, e 196 da Consti-
tuição Federal, TORNA PÚBLICA sua intenção de firmar parcerias com Organizações Sociais para a ges-
tão das unidades da média e alta complexidade do Município, devendo as entidades interessadas preen-
cherem os requisitos contidos na legislação supramencionada, em especial quanto ao previsto nos arts. 
3°, 4° da Lei Complementar Municipal n° 164/2014 e arts. 9° e 10, do Decreto Municipal n° 4.262/2017, 
aplicando-se, no que couber, o previsto ainda no Decreto Municipal n° 4.570, de 12 de novembro de 2018.

Belford Roxo, 08 de novembro de 2021.        

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal 

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº3411/SEMAD/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Conservação.
LEANDRO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
MÔNICA AZEREDO CALIXTO

pORTARiA nº3412/SEMAD/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de 
Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Conservação.
GENILSON MENDES SOARES VIDAL
SIMONE BRAZ DOS SANTOS

pORTARiA nº3413/SEMAD/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, PAULO RODRIGO MOREIRA, do cargo em comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, 
na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº3414/SEMAD/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ADRIANA MIRANDA MARTINS, para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, Símbolo 
DAS-2, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº3415/SEMAD/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica 
Municipal, MARCOS AURELIO DOS SANTOS, do cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº3416/SEMAD/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Mu-
nicipal, LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de 
Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº3417/SEMAD/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RODOLFO FRANCISCO DE CARVALHO, do cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.

ERRATA:
nAS pORTARiAS Nº3402/SEMAD/2021 E nº3403/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEMBRO DE 2021, pu-
blicadas no Jornal Hora H de 06/11/2021.
Onde se lê: Coordenador da Atenção à Saúde da Mulher, Símbolo DAS-3
Leia-se: Chefe de Atenção à Saúde da Mulher, Símbolo DAS-4

nA pORTARiA nº3406/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEMBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 
06/11/2021.
Onde se lê: ANDRÉA DIAS OLIVEIRA
Leia-se: ANDRÉA DIAS OLIVEIRA BATISTA

nA pORTARiA nº3407/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEMBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 
06/11/2021.
Onde se lê: TÂNIA CLÁUDIA MARQUES
Leia-se: TANIS CLÁUDIA MARQUES DOS SANTOS

Onde se lê: ELAINE LIMA DE ARAÚJO
Leia-se: ELAINE LIMA DA SILVA ARAÚJO

ELiSABETES MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO
AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 109/2021
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ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de batata 
grandes 1 colher (sopa) 
de manteiga 1 dente de 
alho picado 200 gramas 
de peito de frango bem 
picado 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a casca) ra-
lada 1 copo de requeijão 
cremoso 1 colher (sopa) 
de suco de limão 2 co-
lheres (sopa) de manje-
ricão picado • sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas, faça 
um corte no sentido do 
comprimento e fure a 
casca em vários pontos.
Coloque-as num refra-
tário e leve ao micro-
-ondas em potência má-
xima por 10 minutos, até 
ficarem macias.
Em outro refratário, 
aqueça a manteiga no 
micro-ondas por 30 se-
gundos.
Junte o alho e o frango 
e leve ao forno por 6 mi-
nutos.
Misture na metade do 
tempo.
Tempere com sal e a 
casca de limão ralada.
Misture o requeijão com 
o suco de limão até en-
grossar.
Junte ao frango e adicio-
ne o manjericão picado.
Misture e recheie as ba-
tatas.

ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa de 
frango sem pele 2 xíca-
ras (chá) de farinha de 
rosca 2 colheres (sopa) 
de ervas secas (salsi-
nha, cebolinha, oréga-
no, manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-do-
-reino amassada gros-
seiramente 3 unidades 
de gema de ovo • sal 
grosso a gosto

Misture a farinha de ros-
ca com as ervas secas, 
a pimenta e o sal gros-
so.
Passe as coxas nas ge-
mas batidas e envolva-
-as com a mistura de 
farinha.
Pressione com as mãos 
para grudar e formar 
uma crosta.
Asse em forno médio 
(170 ºC a 190 ºC), pre-
aquecido, por aproxima-
damente 30 minutos ou 
até dourar.
Dica: Para ficar mais 
picante, junte pimenta-
-calabresa em flocos na 
farinha de rosca.

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação 
de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo 
que tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiA-
LiZADA pARA ExECuÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE pASSA-
RELA QuE ATRAVESSA O RiO BOTAS, LiGAnDO OS BAiRROS 
RECAnTuS E SARGEnTO ROnCALLi, SiTuADA EnTRE A RuA 
CAnAL BABi DE SÁ (TRECHO DA RuA SiRiuS) - BAiRRO RE-
CAnTuS/ROnCALLi - BELFORD ROxO – RJ.  Podem participar do 
Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto li-
citado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 25 de novembro de 2021 
às 16:00 horas. PROCESSO: 52/000311/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, 
situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro 
– Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com 
CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 08 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 110/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação 
de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo 
que tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALi-
ZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE 
OBRA DE FRESAGEM E pAViMEnTAÇÃO nA RuA pOTiGuAZES 
- BAiRRO HELiÓpOLiS- BELFORD ROxO – RJ.  Podem participar 
do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao ob-
jeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 26 de novembro de 
2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000341/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, 
situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro 
– Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com 
CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 08 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 111/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de 
Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 
tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZA-
DA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE RE-
FORMA DA pRAÇA DO AMARELinHO, SiTuADA nA RuA AGAÍ, 
nº469 - BAiRRO BARRO VERMELHO - BELFORD ROxO – RJ.  Po-
dem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo per-
tinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 26 de 
novembro de 2021 às 14:00 horas. PROCESSO: 52/000285/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, 
situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro 
– Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com 
CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 08 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 112/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação 
de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo 
que tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiA-
LiZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA REFORMA 
DA ESCOLA MuniCipAL YOLAnDA COSTA DOS SAnTOS, SiTu-
ADA nA RuA ALMÉRiO, nº139 - BAiRRO SuBLiME- BELFORD 
ROxO – RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as em-
presas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE 
ABERTURA: 26 de novembro de 2021 às 16:00 horas. PROCESSO: 
52/000327/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, 
situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro 
– Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com 
CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 08 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

pROCuRADORiA GERAL DO MuniCÍpiO

pORTARiA n° 02/pGM/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021

Designar, a contar de 20 de setembro de 2021, a servidora abaixo 
como responsável do e-carta, decorrente do Convênio firmado entre 
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Município de 
Belford Roxo, através da Dívida Ativa.

• BIANCA OLIVEIRA GOMES DE SOUZA, secretária executiva - Ma-
trícula: 60/81.895

FABRÍCiO MERCAnDELi R. DE ALMEiDA
procurador Geral do Município

MAT.60/60.411

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0009/2021
COnTRATO n°: 017/SEMED/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ESTRUDENT ESTRUTURS PARA EVENTOS LTDA.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IN-
FRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 186.938,58 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, NOVE-
CENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CIQUENTA E OITO CENTA-
VOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2040
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
nOTA DE EMpEnHO: 850/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 28 de OuTuBRO de 2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0009/2021
COnTRATO n°: 035/SEMuS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ESTRUDENT ESTRUTURS PARA EVENTOS LTDA.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IN-
FRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 144.253,86 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, 
DUZENTOS E CINQUETA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CEN-
TAVOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.048.2007
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
nOTA DE EMpEnHO: 503/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 28 de OuTuBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 55/0020/2021
COnTRATO n°: 034/SEMuS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:   GLOBAL RENT A CAR LTDA .
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULOS AUTOMOTORES, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-
VEIS E SEM CONDUTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELFORD 
ROXO/RJ . 
VALOR: R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL RE-
AIS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.305.050.2014, 1.10.304.049.2012 
E 1.10.122.001.2006.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.30.00
FOnTE: 16 E 92
nOTA DE EMpEnHO: 536,537 E 538
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 03 de nOVEMBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

pORTARiA nº 60/SEMuS/2021 DE 08 DE nOVEMBRO DE 2021
Designar, a contar de 10 de setembro de 2021, os servidores abai-
xo relacionados para atuarem na fiscalização do contrato n°030/SE-
MUS/2021 cujo objeto é aquisição de insumos para curativos decor-
rente da adesão a Ata de Registro de Preços, do pregão presencial 
N°052/2020, oriundo do processo 21.79/2021

•	 DANIELE DIAS DUTRA – MATRÍCULA N° 60/082126
•	 JEAN SANTOS MACHADO – MATRÍCULA N°60/081465

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SOCiAL, CiDADA-
niA E DA MuLHER

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0009/2021
COnTRATO n°: 035/SEMASCM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ESTRUDENT ESTRUTURS PARA EVENTOS LTDA.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  LOCAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 104.979,88 ( CENTO E QUATRO MIL, NOVECENTOS 
SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.045.2024
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
nOTA DE EMpEnHO: 114/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 28 de OuTuBRO de 2021.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da 

Mulher

Matrícula n.º 60/70.862

SECRETARiA MuniCipAL DE COMuniCAÇÃO SOCiAL

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0009/2021
COnTRATO n°: 007/SECOM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ESTRUDENT ESTRUTURS PARA EVENTOS LTDA.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  LOCAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 153.372,30 ( CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, TRE-
ZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.04.131.081.2.083
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
nOTA DE EMpEnHO: 849/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 28 de OuTuBRO de 2021.

AnDRE ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social.

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, CApTAÇÃO 
DE RECuRSOS E COnVÊniOS

ExTRATO DE TERMO ADiTiVO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52/0221/2019
TERMO: 002
COnTRATO: 028/SEMOCAP/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  N.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
OBJETO:  EXECUÇÃO  DE OBRA  DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 
E DO CAMPO NO BAIRRO VILA PAULINE, SITUADA À RUA BELA 
VISTA , NO MUNICÍPIO DE  BELFORD  ROXO/RJ.
DA READEQuAÇÃO DA pLAniLHA ORÇAMEnTÁRiA: FICA RE-
TIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTARIA, TENDO EM VISTA O 
ACRÉSCIMO DE ITENS NO IMPORTE DE R$ 228.787,71(DUZEN-
TOS E VINTE E OITO MIL,  SETECENTOS E OITENTA E SETE RE-
AIS E SETENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE EM TOR-
NO DE 8,40%, ITENS NOVOS NO IMPORTE DE R$ 240.885,38 ( 
DUZENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO 
REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE  EM 
TORNO DE 8,85%, EM RELAÇÃO A NOVA PLANILHA ORÇAMEN-
TÁRIA. A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TAMBÉM TRAZ O VALOR 
CORRESPONDENTE A REDUÇÃO DE ITENS NO IMPORTE DE 
R$ 69.461,24 (SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SES-
SENTA E UM REAIS EVINTE QUATRO CENTAVOS), CORRESPON-
DENTE EM TORNO DE 2,55%, EM RELAÇÃO A NOVA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA.
DA DOTAÇÃO ORÇAMEnTÁRiA: R$ 400.411,84 (QUATROCEN-
TOS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA  E QUA-
TRO CENTAVOS).
 EM RAZÃO DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS O VALOR 
CORRESPONDENTE AO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 
3.123.146,74 ( TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E TRÊS MIL , 
CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO  CEN-
TAVOS).
pROGRAM DE TRABALHO: 73.1.1002.15.451.013
nATuREZA DA DESpESA: 4.4.90.51.00
nOTA DE RESERVA: 230/2021
FunDAMEnTO: Na Lei Federal  nº 8.666/93.
DATA DA ASSinATuRA: 20 de OUTUBRO DE 2021

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos e Captação de Recur-

sos e Convênios

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0153/2021
COnTRATO n°: 083/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: JESBAN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, NO BAIRRO BOM PASTOR, 
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 5.075.621,26 (CINCO MILHÕES, SETENTA E CINCO 
MIL, SEICENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS   CEN-
TAVOS).
pRAZO: 300 (TREZENTOS) DIAS.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.302.030.1039
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00.
nOTA DE EMpEnHO: 495/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 21 de OuTuBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
-Secretário Municipal de Obras, projetos e Captação de Recur-

sos e Convênios-

SECRETARiA MuniCipAL DE MOBiLiDADE uRBAnA

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 55/0020/2021
COnTRATO n°: 03/SEMuSpMOB/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:   GLOBAL RENT A CAR LTDA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULOS AUTOMOTORES, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-
VEIS E SEM CONDUTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELFORD 
ROXO . 
VALOR: R$ 434.232,00 (QUATROCENTOS E TRITA E QUATRO MIL 
E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.04.122.001.2025
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.30.00
FOnTE: 00
nOTA DE EMpEnHO: 872
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 04 de nOVEMBRO de 2021.

MARCELO MACHADO
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana
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O zagueiro Lucas 
Veríssimo foi cor-
tado da Seleção 

Brasileira nesta semana. 
Para o lugar dele, o técni-

co Tite convocou Gabriel 
Magalhães, do Arsenal, 
para os jogos das Elimi-
natórias contra Colômbia, 
na quinta-feira (11), e Ar-
gentina, na próxima terça 
(16).

Gabriel Magalhães tem 

23 anos e chegou a ser 
convocado para as Olim-
píadas, mas foi cortado 
após lesão em treino. Essa 
é a primeira oportunidade 
dele na seleção principal.

Revelado no Avaí, o jo-
vem defensor já passou por 

Lille e Troyes, da França, 
além de Dinamo Zagreb, 
da Croácia. Ele chegou ao 
Arsenal no ano passado.

Lucas Veríssimo sofreu 
uma grave lesão no joelho 
direito e terá de passar por 
cirurgia. Ele teve de ser 

substituído ainda no pri-
meiro tempo da vitória do 
Benfica por 6 a 1 sobre o 
Braga.

Este foi o segundo cor-
te da lista original de Tite. 
Na última sexta, o atacante 
Roberto Firmino já tinha 

sido desconvocado por le-
são, e Vinicius Junior foi 
chamado novamente para 
a Seleção. Os demais za-
gueiros à disposição da 
Seleção são Thiago Silva, 
Marquinhos e Éder Mili-
tão.

redação
horahmunicipios@gmail.com

Depois de Roberto Firmino, zagueiro do Benfica é o segundo desfalque da lista original de Tite

divulgação

seleção corta lucas 
veríssimo e convoca 
gabriel Magalhães


