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Belford 
Roxo ganha 
praça com 
420 metros 

Na cerimônia de inauguração da praça Jorge Medeiros (homenagem post morten), no bairro Areia Branca, o prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, disse que “estou cumprindo aquilo que prometi em 2020 e vou fazer duas 
vezes mais. É por isso que eu quis ser prefeito para mudar a vida das pessoas e a história”, destacou. 

FazeR duas vezes mais
RaFael BaRReto/PmBR

Novo espaço de lazer tem quadras poliesportivas, brinquedos e academia ao ar livre

Policial mata bandido na porta de motel 
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BoNde em Fuga atRoPela 
geRal em PoNto de ôNiBus 

FoRa de coNtRole

Criminosos tentaram meter o pé de blitz da Políca Rodoviária Federal em Seropédica. 
Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. No carro havia pistolas e droga.
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VT do tráfico 
encara a 
tranca por 
mortes de 
meninos
desaparecidos

Suspeito de matar 
as crianças de Belford 
Roxo, Victor Hugo dos 
Santos foi preso Re-
gião dos Lagos. 
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Belford Roxo inicia
Novembro Azul com 
marcação de exames 

Prefeitura deu o pontapé inicial 
para a campanha no mês de conscien-
tização sobre o câncer de próstata.
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Pastor desarma 
homem com pistola 
em igreja e evita 
banho de sangue 

O religioso conseguiu imobilizar um 
homem que puxou uma arma e amea-
çou atirar em todo mundo. 
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auxílio BRasil 
Bolsonaro editou o decreto: agora famílias atendidas pelo 

Bolsa Família migrarão sem recadastramento para o novo au-
xílio. 
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87 dos 92 municípios do Rio 
de Janeiro não registraram 
mortes por covid no último dia
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esPoRtes

Flamengo vai processar o árbitro do 
jogo contra a chapecoense pois entende 
ter sido prejudicado na última partida.
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coNFusão

Filho de maradona quer processar o 
Napoli por homenagem ao craque 

pág. 12

Justiça nega  
soltura para  
Doutor Jairinho,  
acusado de 
matar enteado 
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RaFael BaRReto/PmBR

A Calçada da Fama, 
na Praça do Lido, 
em Copacabana, 

na Zona Sulm do Rio, 
passa a ser, a partir de 
agora, patrimônio históri-
co e cultural do Estado do 
Rio. O tombamento do es-
paço está previsto em lei 
sancionada pelo governa-
dor Cláudio Castro e pu-
blicada ontem no Diário 
Oficial.

Além de valorizar o 
local, que preserva a me-
mória de figuras ilustres 

como Braguinha e Dercy 
Gonçalves, a medida 
atende aos moradores do 
bairro, que pedem melho-
rias na área. A lei autoriza 
a realização de parceria 
público-privada para a 
conservação e revitaliza-
ção da Calçada da Fama, 
inclusive com divulgação 
da logomarca do patroci-
nador.

Estrelas no piso 
O espaço foi criado em 

2003, por iniciativa de 

moradores da região com 
apoio da Prefeitura do 
Rio. Ao todo, 16 persona-

lidades foram homenage-
adas com estrelas fixadas 
no piso da praça.

Além de Dercy Gon-
çalves e Braguinha, são 
lembrados Romy Medei-

ros da Fonseca; Emilinha 
Borba; Rose Marie Mu-
raro; Clovis Bornay; João 
Roberto Kelly; Elke Ma-
ravilha; Antonio Olinto; 
Dóris Monteiro; Walter 
Alfaiate; Ellen de Lima; 
Ivotici Knoff; Marly Ma-
zeredo; Heloneida Studart 
e Mario Pautasso.

A lei é de autoria dos 
deputados Anderson Mo-
raes (PSL), Martha Ro-
cha (PDT), Bebeto (Po-
demos), Eliomar Coelho 
(Psol) e outros.

Objetivo é preservar o local, na Praça do Lido, além de homenagear personalidades do bairro

calçada da Fama, em copacabana
agora é patrimônio histórico e cultural

RePRodução

Com o 2022 eleitoral batendo às portas, muitos políticos começam a preparar a blindagem para enfrentar 
os eleitores nas longas caminhadas de campanha. E, óbvio, a proteção, para muitos, é mais do que necessária, 
uma vez que tem muita gente que não quer ver político nem pintado de ouro. É a hora da verdade, de colher o 
que plantou. 

a conta vai chegar 

o somBRa eNvie sua 
deNúNcia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Na Baixada Fluminense, por exemplo, tem um políti-
co que conseguiu vitória nas urnas para uma cadeira no 
Legislativo municipal, pela segunda vez. Dizem as más 
línguas que o olho do moço é tão grande que o plano agora 
é se candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa do 
RJ. Esqueceram de falar pra ele que nem sempre querer 
é poder. O parlamentar não fez fez absolutamente nada 
que pudesse beneficiar a população e, principalmente, seu 
reduto eleitoral. 

estratégia planejada 
Naquele Legislativo onde a rachadinha fun-

cionava a todo vapor, tem gente com o c*** na 
mão. É que um parlamentar colocou a boca no 
trombone e levou a denúncia ao Ministério Pú-
blico. Quando o escândalo vir à tona, com as in-
vestigações do órgão, vai ter ladrão saindo pela 
culatra. Há quem diga até que os planos de mui-
tos deles, de concorrer às eleições no próximo 
ano, foram adiados. 

Falando nisso....

O rapper Travis Scott 
anunciou que vai pagar as 
despesas de funeral das ví-
timas que morreram no seu 
show em Houston, no Te-
xas, na última sexta-feira, 
segundo o site TMZ.

Ele também vai fazer 
uma parceria com uma rede 
de profissionais de saúde 
mental para oferecer apoio 
profissional para quem foi 
ao festival Astroworld e 
acabou traumatizado. Se-
gundo reportagens publica-
das em jornais dos Estados 
Unidos ontem, além das 
oito pessoas que morreram, 
um garoto de 9 anos que fi-
cou ferido no show entrou 
em um coma induzido. As 
mortes ocorreram quando a 
plateia correu para a região 
que ficava na frente do pal-
co.

Ezra Blount, o menino 
de 9 anos, estava nos om-
bros do pai. Quando os fãs 
começaram a se esmagar 
na plateia, o pai do garoto 
desmaiou. Quando ele acor-
dou, não encontrou mais 
seu filho.

A família começou a li-
gar para os hospitais até que 
conseguiu localizar a crian-
ça em um hospital infantil.

Segundo os médicos, o 
cérebro do menino inchou, 
e os batimentos do coração 
chegaram a ser interrompi-
dos antes do garoto chegar 
ao hospital. Os médicos 
induziram o coma até que 
o inchamento passe e as 
funções cardíaca e cerebral 
voltem ao normal. A crian-
ça também sofreu danos nos 
pulmões, no fígado e nos 
rins.

Rapper vai pagar despesas 
com funeral das pessoas 

que morreram em seu show

O tombamento do espaço está previsto em lei sancionada pelo governador Cláudio Castro

CRAB recebe exposição do Piauí 
Dos 224 municípios 

do Piauí, pelo menos 180 
deles têm um trabalho in-
tenso de artesãos e produ-
ção de artigos feitos em 
madeira, cerâmica, linhas, 

sementes, opala e palha 
da carnaúba. Essas e ou-
tras matérias-primas típi-
cas do estado nordestino 
integram a Exposição de 
Artesanato do Piauí, aber-

ta no Centro Sebrae de 
Referência do Artesana-
to Brasileiro (CRAB), na 
Praça Tiradentes, no Cen-
tro do Rio, até o dia 15 de 
novembro. A mostra tem 

entrada gratuita e funciona 
de terça-feira a sábado, das 
10h às 17h. O visitante de-
verá apresentar documento 
de identidade com foto e 
comprovante vacinal con-
tra Covid-19.

Com realização do Se-
brae no Piauí e curadoria 
do designer Renato Im-
broisi, a mostra foi pensa-
da para valorizar o artesa-
nato piauiense, destacando 
a sua diversidade e fortale-
cendo o patrimônio cultu-
ral, imaterial e natural do 
estado do Piauí.

A exposição faz parte do 
Projeto Piauí Rio, que con-
tou também com a mostra 
“Piaí, Piaqui, Piauí” no 
Bondinho Pão de Açúcar, e 
um Encontro de Negócios 
de Turismo do Piauí. 

divulgação 

Artesanato do Piauí é destaque na Praça Tiradentes

Travis Scott festival Astroworld, no 
NRG Park, em Houston 

amy HaRRis / iNvisioN / via aP PHoto

divulgação 
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PaRceRia 

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo realizou 
mais uma edição 

do projeto “Cidadania em 
Ação”, que levou para o 
bairro de São Leopoldo 
uma variedade de servi-
ços gratuitos. A ação é 
uma parceria as Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e Mu-
lher com a Fundação de 
Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo (Funbel). 
A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana e a Se-
cretaria de Cultura também 
participaram do evento. 
Foram feitos 1.089 atendi-
mentos.

Quem passou pela ação 
pôde fazer o exame de vis-
ta, solicitar isenções carto-
riais, e solicitar cartão do 
SUS, passe interestadual, 
registro ou atualização no 
Cadastro Único, Bolsa Fa-
mília entre outros. Para a 
moradora do bairro Recan-
tus (Babi), Aline Pereira, 
30 anos, a presença dos ór-
gão públicos em um único 
lugar facilita o acesso às 
informações. “Hoje esta-
mos resolvendo tudo. As-
sim não precisa gastar di-
nheiro de passagem. Vale a 
pena porque a minha irmã 
mora bem próximo tam-
bém”, declarou Aline.

Benefícios 
mais próximos 

No caso da autônoma 
Rayane Caroline, 26, a lista 
de pedidos foi maior. “Eu 
busquei o recadastramento 
do Bolsa Família. A mi-
nha filha tirou identidade 
e CPF. Esses serviços be-
neficiaram os meus filhos, 
pois não tenho renda fixa. 
Agradeço muito ao prefei-
to Waguinho por colocar 
essa ação social na comu-
nidade”, revelou Rayane. 
A dona de casa Rayssa 
Resende, 22, pretende se 
casar e aproveitou para so-
licitar a isenção para a cer-
tidão. “É interessante ter 
esses benefícios mais pró-
ximos porque é difícil ter a 
oportunidade por perto de 
casa”, concluiu Rayssa. No 
caso da vendedora Luciene 
Bezerra, 39, que mora em 

São Vicente, o atendimento 
é primordial. “A população 
precisa.  Aqui temos tudo”, 
frisou Luciene, que estava 
acompanhada do filho Ka-
lebe Bezerra, 7, que tirou o 
CPF.

Parceria de 
diversos órgãos

O prefeito Waguinho 
chegou ao evento de ma-
nhã e visitou cada espaço 
da ação. Ele realizou o teste 
rápido para Covid-19 com 
a esposa, a deputada fede-
ral Daniela do Waguinho. 
Ambos receberam o resul-
tado negativo. “A principal 
marca do nosso governo 
é a sensibilidade humana, 
que nos leva a cuidar das 
pessoas e das famílias da 
nossa cidade. Essas ações 
começaram em 2017 nos 
bairros e nas comunidades 

quando a deputada Daniela 
do Waguinho era secretá-
ria de Assistência Social e 
Cidadania”, arrematou Wa-
guinho.

A secretaria Municipal 
de Assistência Social, Ci-
dadania e Mulher, Brenda 

Carneiro, destacou a par-
ceria de diversos órgãos 
da Prefeitura no evento.   
“Hoje retomamos a Ação 
Cidadania com tudo no 
bairro e São Leopoldo le-
vando todos os serviços 
da rede assistencial do 

município. Estamos com a 
Estação Mulher que é um 
projeto da secretaria em 
parceria com a Clínica da 
Mulher e o Hospital Flu-
minense para levar saú-
de à população”, resumiu 
Brenda.

‘cidadania em ação’ atende mais de 
mil pessoas em bairro de Belford Roxo

RaFael BaRReto/PmBR

Iniciativa da prefeitura realizou mais de 1 mil atendimentos no São Leopoldo 

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

A ação social ofereceu diversos serviços a 
moradores do bairro São Leopoldo e adjacências

Até 2030, o Estado do 
Rio poderá arrecadar R$ 25 
bilhões com o aumento das 
fiscalizações dos repasses. 
A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) destinada a 
investigar a queda na arre-
cadação das receitas com-
pensatórias da exploração 
de petróleo e gás no Estado 
do Rio de Janeiro aprovou, 
por unanimidade, na última 
segunda-feira, o relatório fi-
nal dos trabalhos. 

O documento, que conta 
com 261 páginas, vai ser vo-
tado no plenário da Alerj até 
o fim deste mês. Ele prevê 

recomendações a 14 institui-
ções, entre elas a Secretaria 
de Estado de Fazenda (Se-
faz), a Petrobras e a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP). 

A CPI estima que, até 2030, 
o estado arrecade R$ 25 bi-
lhões com o aumento das fis-
calizações dos repasses.

O documento final é o re-

sultado da análise de mais de 
180 ofícios e 19 audiências 
públicas ao longo de nove 
meses de trabalho. Instituí-
da pela Resolução 372/21, 
proposta pelo presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), depu-
tado André Ceciliano (PT); 
e presidida pelo deputado 
Luiz Paulo (Cidadania), a 
CPI estima de que o estado 
deixou de ganhar, nos últi-
mos dez anos, cerca de R$ 
20 bilhões e projeta ganhos 
novos, com as mudanças, de 
R$ 5 bilhões nos próximos 
nove anos. 

A comissão da Alerj aprovou, por 
unanimidade, o documento

tHiago loNtRa/aleRJ

cPi dos Royalties aprova relatório final 

Aline Pereira e a filha Fabrícya Pereira aprovaram
a ação social e tiraram documentos

A deputada federal Da-
niela do Waguinho acom-
panhou a criação do pro-
grama e demonstrou todo 
apoio aos setores para 
que o projeto continue. “É 
muito prazeroso ver que o 
trabalho continua. Parabe-
nizo todas as assistentes 
sociais e as demais secreta-
rias porque esse trabalho é 
fundamental e precisamos 

fortalecer cada vez mais 
o oferecimento desses 
serviços à população. Irei 
ajudar no que for preciso. 
Essa é a nossa missão, le-
var a dignidade às pesso-
as”, informou Daniela.

Ser uma organização 
que vai ao encontro dos 
moradores pode melho-
rar os resultados. “O mais 
importante é atender as 

famílias, e oferecer as as-
sistências por meio das Se-
cretarias. Temos que traba-
lhar muito para identificar 
as crianças e diminuir os 
casos de desaparecimen-
to”, destacou a presidente 
da Funbel, Clarice Santos, 
ao lado da secretária es-
pecial de Atendimento à 
Saúde da Mulher, Priscila 
Musser.

dePutada acomPaNHou 
cRiação do PRogRama 

O secretário de even-
tos do Município de 
Belford-Roxo, Timoti-
nho, esteve reunido com 
autoridades do Corpo de 
Bombeiros, na manhã da 
última segunda-feira, no 
Quartel Geral da corpo-
ração, no Centro da Ca-
pital. 

Na pauta com o se-
cretário estadual de De-
fesa Civil e comandante 
da corporação, Leandro 
Monteiro, ficou firmado 
um acordo para viabi-
lizar com segurança os 

eventos públicos e priva-
dos no município da Bai-
xada Fluminense.

“Buscar soluções nes-
se momento de retomada 
econômica para viabili-
zar projetos da cidade e 
da população é uma ini-
ciativa para movimentar 
o município, aquecer o 
comércio, fazer os in-
vestidores e comercian-
tes voltarem à acreditar 
nos projetos em prol de 
Belford-Roxo recebendo 
total apoio da nossa ges-
tão” afirmou Timotinho.

Município planeja retomada da 
agenda de eventos da cidade

Prefeitura de Belford Roxo inicia Novembro azul 
Chegou a vez dos ho-

mens. A Secretaria de Saú-
de de Belford Roxo deu o 
pontapé inicial para a cam-
panha do Novembro Azul, 
mês de conscientização 
sobre o câncer de prósta-
ta. Ontem, o Complexo 
Regulador do Centro e a 
Policlínica de Nova Au-
rora começaram a marcar 
os exames de PSA (exame 
usado principalmente para 
rastreamento do câncer de 
próstata em homens as-
sintomáticos), ultrassono-
grafia e biópsia, conforme 
pedido médico. No Cen-

tro ainda foram realizados 
testes rápidos e em Nova 
Aurora palestras informa-
tivas com distribuição de 
preservativos femininos e 
masculinos. O secretário 
municipal de Saúde, Chris-
tian Vieira, enfatizou que 
a campanha do Outubro 
Rosa foi um sucesso. Ele 
espera que o Novembro 
Azul tenha boa adesão por 
parte dos homens. “Cuidar 
da saúde nunca é demais. 
Oferecemos consultas e 
exames para detectar o 
câncer de próstata. Os ho-
mens precisam abandonar 

o preconceito, pois essa 
doença mata”, argumentou 
Christian Vieira.

De acordo com o secre-
tário executivo de Regu-
lação, João Marcelo Fer-
nandes, além do Complexo 
Regulador, o município 
possui mais quatro pontos 
fixos de marcação para es-
ses exames: Policlínicas 
Tamoios e Itaipu, Comple-
xo Regulador do Parque 
dos Ferreiras e Clínica da 
Mulher. “O agendamento 
vai continuar de segunda a 
sexta, a partir das 7h. Sen-
do que para a biópsia é ne-

cessário um pedido médico 
para ter encaminhamento 
ao Inca (Instituto Nacio-
nal do Câncer). A ação 
é para promover a saúde 
do homem, acabar com o 
preconceito e frisar que o 
diagnóstico precoce salva 
vidas”, afirmou Marcelo.

Atendimento rápido
Cláudio Fernandes Car-

doso, 57 anos, conseguiu 
marcar a biópsia por enca-
minhamento no Complexo 
Regulador. “O atendimen-
to foi rápido e os funcio-
nários são maravilhosos. 

Todos os anos faço exames 
pela rede e estou muito sa-
tisfeito. Agora que deu um 
problema no meu exame e 
já consegui agendar a bi-
ópsia. Por isso precisamos 

nos cuidar e sempre pre-
venir. A prefeitura é sem-
pre muito solícita com os 
moradores e não somente 
no Novembro Azul”, disse 
Cláudio. 

RaFael BaRReto/PmBR

Francisco Carlos destacou a preocupação da 
prefeitura em realizar o Novembro Azul
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metade das “emendas de 
relator” foram para a saúde
Das emendas de rela-

tor-geral do Orçamento 
empenhadas em 2021, 
R$ 4,6 bilhões foram 
para a área da Saúde. O 
ministério ganhou mais 
recursos do que no ano 
passado, quando 18% das 
emendas de relator foram 
empenhadas para essa 
pasta (R$ 3,9 bilhões). 
Em segundo lugar, as 
emendas beneficiaram os 
ministérios do Desenvol-
vimento Regional, com 
R$ 2,7 bilhões empe-
nhados, e da Agricultu-
ra, com R$ 790 milhões. 
Os dados são de nota téc-
nica da Consultoria de Or-
çamento da Câmara dos 
Deputados, que defende 
a constitucionalidade 
das emendas de relator, 
classificadas como RP9, 
e sustenta que a trami-
tação no Congresso ga-
rante sua transparência e 
publicidade. Os consul-
tores calculam que, até 

este mês, o empenho de 
emendas de relator nes-
te ano foi de R$ 9,3 bi-
lhões, menos da metade 
do volume de emendas 
empenhadas no ano pas-
sado – R$ 21,5 bilhões. 
A execução das emendas 
de relator é questionada 
em ação no Supremo 
Tribunal Federal. Em 
decisão liminar, a mi-
nistra Rosa Weber sus-
pendeu as emendas por 
alegar que é necessário 
dar publicidade e trans-
parência à distribuição 
dos recursos com base 
em demandas de parla-
mentares apresentadas 
ao relator-geral do Or-
çamento. A nota técni-
ca alerta que a eventual 
suspensão de programa-
ções marcadas com o 
identificador RP9 pode 
paralisar obras e servi-
ços já em andamento e 
até mesmo afetar pres-
tações já adimplidas. 

Nas últimas 24 horas, 87 dos 92 municípios do estado do Rio 
não registraram mortes por Covid. As cinco cidades que registra-
ram óbitos nesse período foram a capital, Volta Redonda, Valen-

ça, Rio das Ostras e Macaé. 

A milícia que atua em bairro da Zona Oeste do Rio está cortan-
do a luz, fazendo gatos (ligação ilegal) e cobrando taxas de serviço, 
mesmo de quem está com a conta em dia. A denúncia foi feito por 

moradores da região.

Por 342 votos a 140, 
a Câmara dos Deputa-
dos rejeitou texto do 
PT à PEC dos Preca-
tórios e manteve a per-
missão para os gover-
nos usarem os recursos 
da venda com descon-
to de dívidas de contri-
buintes a receber.

A Constituição deter-
mina que a vinculação de 
receitas de impostos pode 
ocorrer para o cumprimen-
to de investimento mínimo 
em saúde e educação, para 
realização de atividades da 
administração tributária, 
por exemplo. 

deRRota Petista 

iNvestimeNto míNimo 

O texto da PEC 
23/21, diz ainda a vin-
culação pode ocorrer na 
prestação de garantias 
às operações de crédito 
por antecipação de re-
ceita, para o pagamento 
de débitos com a União 
ou prestar garantia ou 
contragarantia.

Precatórios são dívidas do Poder 
Executivo com sentença judicial 
definitiva, podendo ser em relação 
a questões tributárias, salariais ou 
qualquer outra causa em que o poder 
público seja o derrotado.

outRas viNculações 

seNteNça Judicial 

editoRial

Para concluir a votação em primeiro 
turno, os deputados precisam votar ou-
tros destaques apresentados pelos par-
tidos na tentativa de mudar trechos do 
texto do relator Hugo Motta (Republica-
nos-PB) já aprovado. 

coNclusão coNdicioNada 

Em cerimônia realizada 
no Tribunal Pleno do Tri-
bunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJRJ) 
na última segunda-feira, a 
Associação dos Magistra-
dos do Estado (AMAERJ) 
premiou os vencedores do 

10º Prêmio Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos. O 
evento, criado em 2012, 
reconhece e laureia gran-
des trabalhos em defesa 
dos direitos humanos e da 
dignidade. 

Nesta edição, o Troféu 

Hors Concours foi conce-
dido à juíza Viviane Viei-
ra do Amaral, assassinada 
pelo ex-marido na véspera 
de Natal do ano passado. 
Foi a primeira vez que o 
prêmio foi entregue postu-
mamente. 

Prêmio Patrícia acioli homenageia 
juíza assassinada pelo ex-marido 

divulgação/tJRJ

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo inaugu-
rou a praça Jorge 

Medeiros, em Areia Bran-
ca. O novo espaço de lazer 
tem 420 metros de exten-
são, duas quadras poliva-
lentes, brinquedos, acade-
mia ao ar livre, futmesa e 
pista de caminhada. Jorge 
Medeiros era funcionário 
efetivo da Prefeitura há 20 
anos, quando foi acometi-
do pela Covid-19 e faleceu 
no dia 8 de abril de 2020, 
aos 65 anos, deixando es-
posa, os filhos Rafael, Lu-
cas e Juliana, e os netos 
Miguel e Kauã.

Durante a cerimônia, o 
prefeito Wagner dos San-
tos Carneiro, o Waguinho, 
ressaltou os impactos po-
sitivos que a inauguração 

representa para os mora-
dores. “Estou cumprindo 
aquilo que prometi em 
2020 e vou fazer duas ve-
zes mais. É por isso que eu 
quis ser prefeito para mu-
dar a vida das pessoas e a 
história. A transformação 
continua e isso me alegra 
muito. Cada inauguração 
percebemos que a cidade 
cresce e evolui”, declarou 
Waguinho.

Destacou parcerias 
A deputada federal Da-

niela do Waguinho e o 
deputado estadual Márcio 
Canella também marcaram 
presença na inauguração. 
Eles destacaram a parceria 
positiva que vai melhorar a 
qualidade de vida dos mo-
radores e o lazer para as 
crianças. “O sentimento é 
de gratidão e de muita ale-
gria em poder ver a cidade 
prosperando. Quero para-

benizar o prefeito por ser 
esse excelente gestor, que 
com muito amor e dedica-
ção transforma a vida das 
pessoas. Tem muita coisa 
boa por vir. Antes de 2017 
a cidade estava sucateada. 
Com o prefeito surgiu um 
novo tempo. Continuem 
contando conosco”, ressal-
tou Daniela.

Recursos para 
o município

O deputado estadual 
Márcio Canella frisou que 
desde 2017 o município 
está avançando em di-
versas áreas, melhorando 
a vida da população. “O 
prefeito trabalha incansa-
velmente, tenho muito or-
gulho de fazer parte dessa 
união e estar ao lado dele. 
Na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro defendo os interesses 
do nosso povo, buscando 

sempre recursos para a 
Saúde, educação, seguran-
ça e outros setores. Sou 

muito feliz e honrado de 
fazer parte desse time que 
cuida da vida das pessoas”, 

concluiu Canella, ao lado 
do vice-prefeito Marcelo 
Canella.

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Belford Roxo ganha 
praça com 420 

metros de extensão 

 lazeR 

O deputado estadual Marcio Canella lembrou de sua atuação 
na Alerj em defesa dos interesses do município

RaFael BaRReto: PmBR

Novo espaço de lazer no bairro Areia 
Branca tem duas quadras poliesportivas, 

brinquedos e academia ao ar livre

O homenageado Jor-
ge Medeiros era casado 
com Regina Medeiros. A 
viúva se emocionou e se 
emocionou com a home-
nagem. “Desde do dia que 
eu recebi o telefonema 
estou com um nó na gar-

ganta. Fico muito emo-
cionada por esse carinho, 
por esse reconhecimento, 
pelo trabalho do Jorge. 
Não existem palavras para 
agradecer. Em nome dos 
nossos filhos, dos nossos 
netos, meu coração está 

aquecido. Esse tipo de re-
conhecimento alegra o co-
ração”, finalizou Regina.

Participaram ainda da 
inauguração secretários 
municipais, vereadores e 
representantes de diversos 
segmentos da sociedade.

viúva se emocioNou com a HomeNagem

Praça Jorge Medeiros, em Areia Branca, homenageia funcionário 

ESTADOS UNIDOS - 
Um pastor conseguiu imo-
bilizar um homem que pu-
xou uma arma durante uma 
cerimônia religiosa cristã 
no último domingo no esta-
do do Tennessee, nos EUA. 

Dezire Baganda, de 26 
anos, sentou-se na primeira 
fileira da Igreja Pentecostal 
Nashville Light Mission. 

Durante um momento da 
cerimônia, ele se levantou, 
exibiu uma arma e foi até a 

frente do altar. 
Nesse momento, o pastor 

estava rezando com outros 
membros da igreja. Bagan-
da balançou a arma no ar 
e ameaçou as pessoas que 
estavam no recinto. O ví-

deo de segurança o mostra 
de frente aos membros da 
igreja. O pastor, então, sur-
ge por trás e o derruba no 
chão.

Uma parte das pessoas 
que estavam na igreja foge, 

mas outros ajudam o pas-
tor a desarmar Baganda. 
Nenhum tiro foi disparado. 
O homem com a arma não 
era da igreja, mas já tinha 
aparecido em outras ceri-
mônias.

m
uN

do Pastor desarma homem com pistola em igreja nos Estados Unidos 
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PReJudicado

Flamengo vai processar o árbitro 
do jogo contra a chapecoense

redação
horahmunicipios@gmail.com

O Flamengo vai en-
viar para a CBF 
um ofício pedin-

do providências sobre a 
arbitragem, pois enten-
de ter sido prejudicado 
constantemente nas últi-
mas partidas. O árbitro 
do jogo contra a Chape-
coense será processado 

com um pedido de puni-
ção.

Internamente, o clima 
político da CBF dá a im-
pressão de falta de co-
mando, o que cria uma 
insegurança, na visão 
do clube. No ofício, vai 
constar o pedido por ár-
bitros de primeira linha, 
com escudo da Fifa, nas 
partidas do Flamengo.

O Flamengo acredita 

ter sido prejudicado pe-
las decisões de Denis da 
Silva Ribeiro Serafim 
no empate com a Chape 
em dois lances capitais: 
um pênalti não marcado 
e um impedimento ine-
xistente de Gabigol. Por 
isso, o clube vai proces-
sá-lo, baseado no artigo 
259 do CBJD - “Deixar 
de observar as regras da 
modalidade”.

divulgação

Ideia é pedir a punição de Denis da Silva 

Clube se sente prejudicado e vê insegurança 
dentro da CBF por causa da falta de comando

 Depois de uma semana 
recheada de polêmicas, 
enfim, a bola rolou no-
venta minutos no encon-
tro entre Baile de Mes-
quita e Os Crias, válido 
pelas quartas de final do 
Baixada Champions Le-
ague. No primeiro en-
contro, onde a bola rolou 
apenas em um tempo, o 
Baile venceu por 2 a 1, e 
jogava pelo empate para 
levar a sua classificação.

Para se classificar, Os 
Crias precisava vencer 
por dois gols de diferen-
ça. Para isso, Pedra abriu 
o marcador aos 15 minu-
tos, aumentando a ex-
pectativa de sua torcida: 
Os Crias 1 a 0.

O Baile não desistiu, 
pressionou, e Os Crias 
buscavam ampliar o 
placar. O jogo foi bom 
e disputado. O final do 
primeiro tempo deu aos 
torcedores a certeza que 
a etapa complementar 
seria empolgante, e foi.

O gol de empate do 
Beile veio logo no pri-
meiro minuto do segun-

do tempo. A bola lança-
da na direita de ataque 
chegou até Jean Cláudio 
que chutou cruzado para 
deixar tudo igual: 1 a 1.

Sete minutos depois, 
Pedra é derrubado den-
tro da área, pênalti! Ba-
tata cobrou e recolocou 
Os Crias na frente: 2 a 1.

Com as equipes ata-
cando o tempo todo, o 
Baile empatou nova-
mente. Aos 13 minutos, 
Geovane cobrou falta e 
colocou no canto esquer-
do do goleiro João Pau-
lo: 2 a 2.

O jogo esquentou, e os 
goleiros brilharam. Mas, 
aos 26 minutos, o gol da 
virada para o Baile. Jean 
Neguinho tocou por úl-
timo e a bola morreu no 
fundo da rede: Baile 3 a 
2. Menos de um minuto 
depois, Negão entrou en-
tre os zagueiros e esco-
rou para o fundo da rede 
empatando a partida: 3 a 
3.

Aos 32 minutos, Mota 
chutou de fora da área 
e fechou o placar para o 

Baile de Mesquita sacra-
mentando a classificação 
da equipe mesquitense: 
Baile de Mesquita 4 x 3 
Os Crias.

FICHA TÉCNICA
Baile de Mesquita 4 x 

3 Os Crias – quartas de 
final do Baixada Cham-
pions League

Local: Campo do Fa-
zenda

Arbitragem: Rodrigo 
Nunes Sá

Assistentes: Weverton 
Marques e Thiago Rosa

BAILE DE MESQUI-
TA: Werneck; Júnior 
Moura, Lucão, Deivison 
(Napu) e Wellington; 
Matheus, ítalo, Geovane 
e Jean Cláudio (Mota); 
Jean Neguinho (Ga-
briel) e Buiú (Marlon). 
Técnico: Moisés.

OS CRIAS: João Pau-
lo; Davi (Diego), Juan 
(Martins), Celsinho e 
Heber (João Vítor); Ne-
gão, Digão, Binho e Ler-
linho (Jefinho); Pedra e 
Batata (Chorão). Técni-
co: Pedro.

FuRaNdo 
a Rede .com

 O presidente do Baile de Mesqui-
ta, Bruno Lucena, exaltou a força de 
vontade e garra do time para conse-
guir a classificação. De acordo com o 
dirigente, o Baile não poupou esfor-
ços para conquistar a vaga.

“Os jogadores estão de parabéns 
pela garra e pelo empenho para con-
seguir essa vaga. Agora teremos outra 
grande batalha no próximo domingo 

e acreditamos que será um grande 
jogo de futebol. Todos estão de pa-
rabéns”, disse o presidente. O Baile 
de Mesquita vai enfrentar o Praça da 
Bandeira pela semifinal do Baixada 
Champions League.

BRuNo luceNa 
exalta gaRRa do time

aNdeRsoN luiz

Lucca pede desculpas a 
torcedores do Fluminense

Depois de Marcos Feli-
pe, foi a vez de Lucca usar 
as redes sociais para se 
defender. Alvo de críticas 
junto ao goleiro por parte 
de torcedores na vitória do 
Fluminense por 1 a 0 sobre 
o Sport no último sábado, 
o atacante foi flagrado em 
uma imagem fazendo ges-
tos com o braço na direção 
da arquibancada Sul do 
Maracanã, onde tradicio-
nalmente fica a maioria dos 
tricolores, durante a come-
moração do gol de David 
Braz nos acréscimos, mo-
mento em que o time estava 
sob protestos.

Diferentemente de Mar-
cos Felipe, que não foi fil-
mado ou fotografado du-
rante a comemoração e se 
manifestou dizendo que 
seus gestos foram para um 

único torcedor que, segun-
do o goleiro, estava o xin-
gando desde o início do 
jogo, Lucca não explicou 
a sua reação. O atacante se 
limitou a pedir desculpas e 
dizer que não era para ofen-
der os torcedores:

“Torcida do Flu, desde 
sábado estou recebendo 

mensagens sobre a come-
moração do gol da nossa 
vitória. Peço desculpas a 
quem se sentiu ofendido, 
em nenhum momento tive 
a intenção de ofendê-los. 
Vamos juntos para os pró-
ximos jogos! Saudações 
Tricolores”, escreveu o jo-
gador.

Atacante se manifestou nas redes sociais após críticas da torcida

RePRodução

Botafogo e vasco prometem 
sobra de caixa e receitas maiores
Botafogo e Vasco es-

tão adiantados na adesão 
ao Regime Centralizado 
de Execuções (RCE), um 
mecanismo instituído pelo 
Congresso em 2021 para 
facilitar a renegociação de 
dívidas trabalhistas e cí-
veis.Os clubes tiveram au-
torização da Justiça para 
formular planos de paga-
mento aos seus credores. 

Seus dirigentes mandaram 
ao Judiciário documentos 
nos quais formalizam pro-
messas e expectativas.

No caso do Botafogo, 
são 760 páginas de cartas e 
balanços. O clube é repre-
sentado pelo escritório de 
advocacia Kalache, Chame 
e Costa Braga.

A documentação do Vas-
co soma 311 páginas. O 

clube tem a representação 
jurídica dos escritórios An-
drade Figueira e Ideses.

Ao propor planos para 
credores, esses clubes fi-
zeram projeções financei-
ras para os próximos anos. 
Para demonstrar que têm 
capacidade de honrar os 
acordos, seus dirigentes 
precisaram abrir o fluxo de 
caixa.

Três mil ingressos a R$ 20 são 
disponibilizados para torcida 

do Botafogo contra a Ponte Preta
A torcida do Botafogo poderá 

acompanhar o jogo com a Ponte 
Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, 
em Campinas, às 19h da próxima 
quinta-feira (11). Serão disponibi-
lizados três mil ingressos para os 
torcedores visitantes assistirem à 
partida que pode assegurar o retor-
no do time alvinegro à Série A do 
Campeonato Brasileiro. Os ingres-
sos já estão à venda e custam R$ 
20. Estádio Moisés Lucarelli

RePRodução

Baile de mesquita vence de virada 
e se classifica para a semifinal
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auxílio BRasil

Presidente edita decreto que 
regulamenta o auxílio Brasil

izabeLLe rodrigues 

izabellejornalista@outlook.com

O presidente Jair 
Bolsonaro editou o 
decreto que regu-

lamenta o novo programa 
social do Governo Federal, 
o Auxílio Brasil. O docu-
mento foi publicado em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da União e prevê que 
todas as famílias atendidas 
pelo Bolsa Família serão 
migradas para o Auxílio 
Brasil, sem a obrigatorie-
dade de recadastramento.

No Auxílio Brasil, a ces-
ta de benefício foi alterada 
e passa de seis para três:

Benefício Primeira In-

fância: no valor mensal de 
R$ 130 por pessoa - con-
templa famílias com crian-
ças até 36 meses incomple-
tos. Benefício Composição 
Familiar: no valor mensal 
de R$ 65 por integrante - 
diferente da atual estrutura 
do Bolsa Família, que limi-
ta o benefício aos jovens de 
até 17 anos, será direcio-
nado também a jovens de 
18 a 21 anos incompletos, 
com o objetivo de incenti-
var esse grupo a permane-
cer nos estudos para con-
cluir pelo menos um nível 
de escolarização formal.

No caso desses dois pri-
meiros benefícios, consi-
derados em conjunto, serão 
pagos até o limite de cinco 

benefícios por família.
Benefício de Supera-

ção da Extrema Pobreza: 
calculado por integrante e 
pago no limite de um be-
nefício por família bene-
ficiária - se, após receber 
os benefícios anteriores, 
a renda mensal per capita 
da família não superar a 
linha da extrema pobreza, 
ela terá direito a um apoio 
financeiro sem limitações 
relacionadas ao número de 
integrantes do núcleo fami-
liar.

O valor deste último be-
nefício será o resultado da 
diferença entre o valor da 
linha de extrema pobreza 
(R$ 100), acrescido de R$ 
0,01 (um centavo), e a ren-

da mensal per capita, mul-
tiplicado pela quantidade 
de membros da família, 
arredondado ao múltiplo 
de R$ 2 imediatamente su-
perior, e respeitado o valor 
mínimo de R$ 25 por inte-
grante da família.

Os benefícios básicos 
foram incorporados ao pro-
grama em caráter definiti-
vo e não tem relação com 
o valor mínimo de R$ 400 
por família para o Auxílio 
Brasil em 2022. O paga-
mento deste valor, previsto 
para ser pago em dezem-
bro retroativo a novembro, 
depende da aprovação, 
pelo Congresso Nacional, 
da Proposta de Emenda à 
Constituição 23/2021, a 

PEC dos Precatórios.
O texto-base da PEC 

foi aprovado em primei-
ro turno na Câmara na se-
mana passada e a votação 
dos destaques e do segun-
do turno está prevista para 
hoje. O texto ainda tem que 
passar por duas votações 
no Senado. O valor de R$ 

400 do Auxílio Brasil tem 
caráter temporário com du-
ração até 31 de dezembro 
de 2022.

Os pagamentos do Auxí-
lio Brasil começam em 17 
de novembro para cerca de 
14,6 milhões de famílias, 
seguindo o calendário ha-
bitual do Bolsa Família.

divulgação

Benefícios básicos foram incorporados ao programa 

No último dia, 87 dos 
92 municípios do estado 
do Rio não registraram 
mortes por Covid. As cin-
co cidades que registra-
ram óbitos nesse período 
foram a capital, Volta Re-
donda, Valença, Rio das 
Ostras e Macaé. Foram 15 

mortes ao todo.
Se considerarmos os re-

gistros desde o início do 
mês, 59 cidades não tive-
ram mortes por Covid. E 
33 registraram 163 mortes 
agora em novembro.

Na rede SUS da capital, 
há 78 pessoas internadas 

com Covid. Nas últimas 
24 horas, foram apenas 
4 novas internações em 
todo o estado.

O cenário é resultado 
do avanço da vacinação, 
mas isso não quer dizer 
que é hora de se descui-
dar. 

87 dos 92 municípios do Rio não 
registraram mortes por Covid

Famílias atendidas pelo Bolsa Família migrarão sem recadastramento para o novo auxílio

A Secretaria de Trabalho 
e Renda (SMTE) e a Secre-
taria de Assistência Social 
(SMAS) firmaram parceria 
para promover cursos de 
preparação para o mercado 
de trabalho para pessoas em 
situação de rua que estão em 
abrigos da Prefeitura. 

O Projeto Resgate consis-
te na promoção de aulas de 
aprimoramento profissional 
e pessoal desse público, com 
foco na empregabilidade e 
na geração de renda, além 
do resgate da cidadania atra-
vés da reinserção social.

O curso começou na ter-
ça-feira (9) e será composto 
por mais três encontros. A 
primeira turma será formada 
no prazo de duas semanas. 
As demais – a parceria de-
verá promover um curso por 
mês – terão aulas semanais. 
Todos os participantes serão 
indicados pela SMAS. Serão 
abordados os seguintes te-
mas: apresentação pessoal;  
informações sobre a utiliza-
ção de mídias sociais; ins-
truções para montar um cur-
rículo atrativo; e dicas para 
apresentação em entrevistas 

de emprego.
As aulas serão ministradas 

por profissionais designados 
pela Secretaria de Trabalho 
e Renda e acontecerão terças 
e/ou quintas-feiras, das 9h às 
11h, na sala de treinamentos 
do órgão.

A partir da segunda tur-
ma, também poderão parti-
cipar dos cursos pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social que não estão em si-
tuação de rua, mas vivem na 
linha da pobreza ou da extre-
ma pobreza. Para participar, 
a pessoa deverá ser atendi-

da pelos equipamentos de 
Assistência Social do mu-
nicípio há pelo menos seis 
meses, além de demonstrar 
interesse em regressar ao 
mercado de trabalho.

Ao final do curso, os par-
ticipantes serão encaminha-
dos aos processos seletivos 
para as vagas de emprego 
captadas pela SMTE e dis-
ponibilizadas para o Projeto 
Resgate. Eles terão acompa-
nhamento durante seis me-
ses das assistentes sociais 
da Prefeitura do Rio, após a 
contratação.

Projeto consiste na promoção de aulas 
de aprimoramento profissional

divulgação

Prefeitura capacita população abrigada 
para inserção no mercado de trabalho

O Município do Rio vai 
exigir o passaporte da va-
cina para locais de uso co-
letivo pelo menos até o fim 
do mês. Antes, havia a pre-
visão de suspender a obriga-
toriedade quando a cidade 
atingisse 90% dos cariocas 
totalmente imunizados. Na 
segunda (8), a Prefeitura 
afirmou ter concluído a va-
cinação em 70% da popula-
ção.

O secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
confirmou que o documen-
to continuará sendo pedido 

mesmo depois de o Rio al-
cançar essa meta, que garan-
tiria “a imunidade coletiva”.

Esse comprovante pode 
ser a carteira de vacinação 
digital do ConecteSUS, 
a própria caderneta física 
ou um papel timbrado da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. Quem só tomou a 
primeira dose e aguarda a 
segunda aplicação também 
precisa mostrar que ainda 
não chegou a sua vez — a 
prefeitura apresentou um 
calendário com datas-limite 
da vacinação.

Passaporte da vacina será exigido 
pelo menos até o fim do mês

Daniel Soranz explicou 
que comprovante 

continuará obrigatório

Colégio Pedro II anuncia que retoma as 
atividades presenciais do setor de varejo
O Colégio Pedro II anun-

ciou nesta semana que reto-
mará as atividades presen-
ciais em todos os seus 14 
campi, no Centro de Refe-
rência em Educação Infantil 
Realengo (Creir) e na Rei-
toria no dia a partir do dia 
22 de novembro. A previsão 
anterior era que as aulas só 
voltassem em 2022. Pais de 
alunos chegaram a protestar 
pedindo retorno mais cedo.

A retomada das atividades 
presenciais cumpre decisão 
judicial do Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região 
(TRF2), que concedeu tutela 
de urgência à solicitação do 

Ministério Público Federal 
(MPF), pedindo retorno ime-
diato das aulas presenciais no 
prazo máximo de 15 dias.

Segundo o colégio, o retor-
no ocorrerá “de forma híbri-
da, gradual e cumprindo me-
didas de segurança contra a 

disseminação da Covid-19”. 
Orientações destinadas aos 
estudantes e servidores do-
centes e técnico-administrati-
vos da instituição foram nor-
matizadas em uma portaria, 
publicada na segunda-feira 
(8), com validade até 31 de 

dezembro de 2021.
O retorno presencial das 

atividades acadêmicas e ad-
ministrativas deverá seguir as 
diretrizes do Plano Emergen-
cial de Protocolos do CPII, 
aprovado pelo Conselho Su-
perior (Consup).

O plano traz orientações e 
recomendações relacionadas 
a medidas de distanciamento 
interpessoal; de higienização 
e de segurança sanitária; de 
organização e uso compar-
tilhado dos espaços físicos, 
e de controle em relação a 
casos suspeitos e confirma-
dos de Covid-19, entre outras 
questões.

Previsão anterior era de aulas só em 2022

divulgação

O consumidor do Rio de 
Janeiro tem a oportunidade 
de renegociar suas dívidas, 
de forma rápida e gratuita, 
com grandes empresas até a 
próxima sexta-feira (12). O 
Tribunal de Justiça do RJ está 
promovendo a XVI Semana 
Nacional de Conciliação, das 
11h às 18h, com os advoga-
dos das empresas Oi, Tim, Li-
ght e Oi, Claro, Americanas, 
tanto nas lojas físicas como na 
Americanas.com, Shoptime, 
Submarino e Sou Barato, em 
busca de uma solução ami-
gável. O atendimento é total-
mente gratuito e tem como 

objetivo reduzir e evitar novos 
processos na Justiça. Segundo 
o TJRJ, dessa forma ganham 
os consumidores, que podem 
ter valores de dívidas reduzi-
dos ou até mesmo cancelados, 
dependendo do problema, e o 
Judiciário, que evita a entrada 
de novos processos.

No “Expressinho”, como o 
projeto é chamado, o cliente 
é recebido por um represen-
tante da empresa reclamada 
e tenta resolver o problema 
administrativamente, antes 
que o consumidor ingresse 
com uma ação nos Juizados 
Especiais Cíveis.

Rio faz mutirão de renegociação 
de dívidas com telefônicas 

e gigantes do varejo
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caPtuRado 

suspeito de tortura e matar meninos de 
Belford Roxo vai parar atrás das grades

O traficante suspei-
to de participar do 
desaparecimento e 

morte dos três meninos de 
Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, foi preso pela 
Polícia Civil na manhã de 
ontem, em Cabo Frio, na 
Região dos Lagos.

Victor Hugo dos Santos 
Goulart, conhecido como 
Vitinho ou VT, foi captura-
do por agentes da Delega-
cia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF) 
em uma casa em Unamar 
e não resistiu a prisão. Ele 
será ouivido na especiali-
zada na tentativa de bus-
car mais informações que 
ajudem a esclarecer as cir-

cunstâncias das mortes de 
Lucas Matheus, Alexandre 
e Fernando.

Investigações da espe-
cializada apontam que VT 
era um dos gerentes gerais 
do tráfico da comunidade 
do Castelar. Ele dividia o 
cargo com Willer Castro da 
Silva, o Estala, condenado 
a morte, em setembro, no 
tribunal organizado pelo 
Comando Vermelho (CV) 
para apurar a morte dos 
meninos.

Abelha 
no comando 

Segundo a DHBF, os ge-
rentes gerais atuavam sob 
as ordens dos donos das 
atividades criminosas da 
região, Wilton Carlos Re-
belo Quintanilha, o Abe-
lha, e Edgard Alves de An-

drade, o Doca. Entretanto, 
ao pedirem autorização da 
facção para punir quem 
poderia estar furtando pas-
sarinhos na comunidade, 
eles não informaram que 
os suspeitos se tratavam 

de crianças menores de 12 
anos.

Para escapar do tribu-
nal do tráfico, VT fugiu 
do Castelar e estava se es-
condendo na Região dos 
Lagos. Contra ele foram 

cumpridos dois mandados 
de prisão.

Ele é acusado de ser 
um dos responsáveis pela 
tortura de um homem que 
foi apontado injustamente 
pelo tráfico como respon-

sável pelo desaparecimen-
to das crianças, no dia 12 
de janeiro. O criminoso 
também foi acusado de trá-
fico de drogas em uma in-
vestigação da Polinter, de 
2019, sobre o Castelar.

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

RePRodução 

Victor Hugo dos Santos Goulart foi preso por agentes da DHBH na Região dos Lagos 

Bandidos em fuga atropelam 
quatro pessoas em Seropédica
Uma pessoa morreu e 

três ficaram feridas após 
serem atropeladas por 
bandidos que fugiam de 
uma blitz da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
em Seropédica, na Baixa-
da Fluminense, na tarde 
de ontem. 

No carro, os agentes 
encontraram 10 pistolas e 
alguns pacotes de um ma-
terial que ainda vai passar 
por análise, mas pode ser 

droga.
O fato aconteceu por 

volta das 15h, na altura do 
km 204, da Rodovia BR-

116 (Nova Dutra). Duran-
te a blitz, policiais sus-
peitaram e pediram que o 
motorista parasse no acos-
tamento. Ao tentar fugir, 
ele acabou atropelando 
as pessoas que estavam 
em um ponto de ônibus. 
Uma das vítimas morreu 
no local. O carro acabou 
parando fora da pista, em 
uma vala. O motorista foi 
preso e conduzido para a 
52ª DP (Nova Iguaçu).

Acidente em Seropédica ocorreu 
após tentativa de fuga de blitz

RePRodução/Redes sociais
Por unanimidade, de-

sembargadores da 7ª Câ-
mara Criminal negaram 
ontem o habeas corpus 
para revogar a prisão pre-
ventiva de Jairo Souza 
dos Santos Júnior, o ex-
-vereador DoutorJairinho. 
A sessão que começou 
às 13h20h, foi encerrada 
em pouco menos de meia 
hora.

O primeiro a votar foi 
o relator Joaquim Domin-
gos de Almeida Neto, que 
afirmou que a decisão 
pela prisão preventiva foi 
correta, “em sintonia com 
a gravidade dos crimes” 
praticados por Jairinho.

O magistrado ressaltou 
que a colheita das provas 

de defesa ainda será reali-
zada, justificando por ora 
a manutenção da prisão. 
Os outros desembarga-
dores presentes votaram 
com o relator, negando 
o habeas corpus de Jairi-
nho.

Jairo Souza Santos Jú-
nior e Monique Medeiros 
estão presos desde abril. 
Os dois são acusados da 
morte do menino Henry 
Borel, de 4 anos, filho de 
Monique. Um relatório 
interno da Secretaria de 
Administração Peniten-
ciária cita Jairinho como 
um preso de “alta pericu-
losidade”. Ele aparece na 
lista com outros 17 pre-
sos.

tJ nega liberdade a
 Jairinho: “preso de 

alta periculosidade”

A fuselagem do avião 
bimotor que caiu na zona 
rural de Caratinga, em 
Minas Gerais, e provocou 
a morte da cantora Marí-
lia Mendonça e de mais 
quatro pessoas, foi enca-
minhada para o Rio de Ja-
neiro no início da tarde de 
ontem. 

Já os dois motores da 
aeronave serão levados 
para Sorocaba, no interior 
paulista, onde serão anali-

sados por especialista nes-
ses equipamentos. O trans-
porte dessas peças está 
previsto para hoje. 

Os trabalhos de recolhi-
mento de todas as partes do 
avião foram finalizados na 
última segunda-feira. Os 
dois motores, que estavam 
em locais de difícil acesso, 
foram resgatados por uma 
empresa particular, contra-
tada pela PEC Táxi Aéreo, 
dona da aeronave que caiu.

Peças do avião de Marília 
Mendonça são enviadas para o Rio 

RePRodução 

VT, apontado como um dos gerentes da comunidade do Castelar, foi preso em Unamar 

Um soldado da Polícia 
Militar matou um criminoso 
durante tentativa de assal-
to na madrugada de ontem, 
na saída de um motel na Av. 
Brasi, em Realengo, na Zona 
Oeste do Rio.  Em nota, a Se-
cretaria Estadual da PM disse 
que uma equipe do 14º BPM 
(Bangu) foi acionada para a 
região para uma ocorrência 
de tiros nas proximidades da 
comunidade do Batan. No 
local, constataram que uma 
das vítimas assaltadas era um 
policial.  Aos colegas de far-
da, o PM, lotado no 40º BPM 
(Campo Grande), contou que 
estava saindo do estabeleci-
mento e foi rendido por dois 
bandidos que estavam escon-
didos atrás de uma lixeira. Ao 
perceber que eles estavam 
armados, ele reagiu e conse-
guiu balear um dos assaltan-
tes. O agente não ficou ferido. 
O criminoso não resistiu aos 
ferimentos e morreu. Com ele 
foi apreendido uma pistola 
calibre 9 milímetros com a 
numeração raspada. A Dele-
gacia de Homicídios da Capi-
tal vai investigar o caso.

PM reage 
a assalto 
e mata 
bandidoUm suspeito de envolvi-

mento com o tráfico de dro-
gas foi preso na última sexta-
-feira durante patrulhamento 
de agentes do Batalhão de 
Polícia Militar de Mesqui-
ta (20º BPM) para coibir os 
indicadores do Sistema In-
tegrado de Metas (SIM) em 
Nova Iguaçu, na Baixada. 

De acordo com a corpo-
ração, sob o comando do 
capitão Caldas, os agentes 
patrulhavam a região de Co-
mendador Soares quando, 
ao passar pela Rua Kilvio 
Santos, se depararam mar-
ginais armados. Ao perceber 
a aproximação da viatura, o 
bando atirou contra a guar-
nição e correu para o interior 
da comunidade do Infernini-
nho. 

Após a troca de tiros, os 
PMs realizaram um cerco 
para evitar a fuga dos bandi-
dos. Na ação, a equipe apre-
endem uma pistola Glock 
calibre  40 mm, mais 10 mu-

nições intactas, uma grana-
da, dois radiotransmissores 
e 100 sacolés de cocaína. O 
preso e o material apreendi-
do foram conduzidos a uma 
delegacia da região. 

O material foi apreendido na comunidade do Inferninho 

divulgação

PMs apreendem drogas e prendem 
suspeito em Nova Iguaçu 

Agentes da 28ª DP 
(Campinho) apreenderam 
um fuzil AK47, sete carre-
gadores de fuzil, 229 mu-
nições de grosso calibre, 
granadas, camisas com 
inscrições da polícia, rá-
dios comunicadores, trajes 

camuflados e colete balís-
tico durante uma ação em 
Curicica, na Zona Oeste 
do Rio.

A operação foi realizada 
com base em informações 
do setor de inteligência 
da corporação. O material 

apreendido, segundo os 
agentes, era usado por um 
grupo criminoso para con-
trolar o território e extor-
quir moradores e comer-
ciantes da região e garantir 
o monopólio da venda de 
gás e água.

civil apreende fuzil aK47 em operação

Peças serão levadas para hangar no
 Galeão onde serão periciadas 

RePRodução
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Dois estudos clíni-
cos iniciados no 
Rio de Janeiro 

buscam voluntários que te-
nham testado positivo para 
a covid-19 e estejam na 
fase inicial da doença, com 
sintomas leves, para tes-
tar um novo medicamento 
contra o agravamento da 
infecção. 

Também podem partici-
par pessoas que tenham al-
gum familiar doente, para 
testar se o medicamento 
evita a contaminação. Os 
voluntários devem ter a 
partir de 18 anos de idade 

e serão acompanhados por 
42 dias.

São 29 centros autori-
zados a fazer os testes no 
Brasil, com os tratamentos 
desenvolvidos pelas em-
presas biofarmacêuticas 
americanas Pfizer e Clene 
Nanomedicine.

Na região metropolitana 
do Rio de Janeiro, os estu-
dos serão conduzidos pelo 
Instituto Brasil de Pesquisa 
Clínica (IBPClin). De acor-
do com o diretor médico do 
IBPClin, Luís Russo, os vo-
luntários com sintomas le-
ves participarão do teste da 
Clene Nanomedicine.

O outro tratamento 
utiliza a molécula PF-

07321332, desenvolvido 
pela Pfizer, um antiviral 
da classe dos inibidores 
de protease, associado ao 
ritonavir. Russo explica 
que este estudo clínico é 
destinado a quem está com 
um familiar com covid-19, 
mas que tenha testado ne-
gativo para a doença.

O estudo já foi aprovado 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa), pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa e pela Comis-
são Nacional de Ética em 
Pesquisa do Conselho Na-
cional de Saúde.

A seleção dos voluntá-
rios começou na semana 
passada e segue até o fim 

de novembro. Serão esco-
lhidas 90 pessoas para par-
ticipar do estudo clínico, 
que não tem custo para o 
voluntário. Os participan-

tes recebem recursos para 
alimentação e transporte. 
No Rio de Janeiro, os vo-
luntários devem compa-
recer na sede da IBPClin, 

na rua da Glória número 
344, na Glória, zona sul da 
capital. Mais informações 
pelos telefones (21) 2527-
7979 e (21) 98556-4888.

Pfizer inicia teste de medicamento 
contra covid-19 no Rio de Janeiro

divulgação

covid-19

Podem participar voluntários que tenham testado positivo e estejam na fase inicial 

Estudos serão conduzidos pelo IBPClin

izabeLLe rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

O WhatsApp está libe-
rando para mais usuários 
o recurso que dispensa 
a necessidade de celular 
para acessar a versão web 
do mensageiro. A função 
é testada desde julho e, 
segundo o aplicativo, está 
sendo disponibilizada aos 
poucos.

Com a mudança, os 
usuários podem enviar e 
receber mensagens mes-
mo que o celular esteja 
desconectado. A platafor-
ma poderá ser acessada 
em até quatro compu-
tadores e funcionará de 
forma “independente” em 
cada um deles.

O dispositivo principal 
da conta ainda é o celular, 
mas o aparelho não preci-

sará estar conectado à in-
ternet, nem mesmo ligado 
para permitir o acesso no 
computador.

O WhatsApp indicou 
que “a implantação do re-
curso de acesso em múlti-
plos dispositivos continua 
vagarosamente para mais 
usuários”.

“Este não é um lança-
mento oficial, mas uma 
continuação deste proces-
so iniciado há alguns me-
ses “, disse. “Esta novida-
de permitirá que aqueles 
com seus aplicativos de-
vidamente atualizados 
utilizem a plataforma em 
até quatro dispositivos 
vinculados sem exigir 
que seu telefone seja co-
nectado”, continuou.

Função do Whatsapp 
Web que dispensa 
celular é liberada 

para mais usuários

Recurso é testado desde julho

divulgação

Governo publica metas de redução de 
emissão de gases de efeito estufa

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) publicou 
uma resolução que defi-
ne as metas compulsórias 
anuais de redução de emis-
sões de gases causadores 
do efeito estufa para a co-
mercialização de combus-
tíveis. As metas definidas 
valem para os próximos 
dez anos e estão inseridas 
no âmbito da Política Na-
cional de Biocombustíveis 
(RenovaBio). Em 2022, a 
meta fixada é de 35,98 mi-
lhões de unidades de Cré-
dito de Descarbonização 
(CBIO), emitido para pro-
dutores e importadores de 
combustíveis. Cada unida-

de equivale a uma tonelada 
de gás carbônico que não 
foi liberada na atmosfera, 
ou sete árvores em termos 
de captura de carbono.

Segundo o MME, o 
cálculo para a emissão do 
certificado é feito a partir 
da diferença na emissão 
de gases de efeito estufa 
decorrente do biocombus-
tível produzido, como o 
etanol, o biodiesel e a bio-
querosene, entre outros.

Para receber o crédito é 
preciso comprovar que a 
produção de biocombus-
tíveis é feita de forma efi-
ciente. Cabe à Agência Na-
cional de Petróleo (ANP) 

emitir o certificado.
A normativa também 

estabelece intervalos de 
tolerância, com o limite 
mínimo e máximo das me-
tas, que começam a valer a 
partir de 2023. Para 2023, 
a meta é de 42,35 milhões 
de unidades de CBIO, 
com intervalo inferior de 
33,85 e superior de 50,85. 
Para 2024, a meta é de 
50,81 milhões de CBIOs 
(com intervalos de 42,31 
e 59,3). Para 2025, a meta 
aplicada é de 58,91 mi-
lhões (com intervalos de 
50,41 e 67,41). Em 2031, 
a meta esperada é de 95,67 
milhões de CBIOs, como 

limite inferior de 87,17 e 
superior de 104,17.

A resolução mantém 
ainda as metas compulsó-
rias para os anos de 2019, 
2020 e 2021 estabelecidas 
em uma resolução de agos-
to do ano passado. Para 
este ano, a resolução esta-
beleceu como meta com-
pulsória 24,86 milhões de 
CBIOs.

Criado em 2016, o Re-
novabio tem por objetivo 
expandir a produção de 
biocombustíveis no país, 
com base na previsibili-
dade, na sustentabilidade 
ambiental, econômica e 
social.

governo do estado e BNds lançam edital 
de concessão de saneamento no Rio

O Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro e o 
Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) di-
vulgaram o edital da fase 
2 da concessão do serviço 
de saneamento no estado, 
atualmente prestado pela 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgoto (Cedae).

Na nova fase do leilão, 
referente ao bloco 3, o 
vencedor do leilão deverá 
universalizar o forneci-
mento de água e tratamen-

to de esgoto para mais de 
2,7 milhões de pessoas em 
até 11 anos, de acordo com 
o novo marco legal do sa-
neamento. O leilão está 
programado para 29 de 
dezembro na B3, em São 
Paulo. Após nova rodada 
de negociações com os 
municípios que não ade-
riram ao primeiro leilão, 
o bloco 3 cresceu de sete 
para 21 municípios: Bom 
Jardim, Bom Jesus do Ita-
bapoana, Carapebus, Car-
mo, Itaguaí, Itatiaia, Macu-

co, Natividade, Paracambi, 
Pinheiral, Piraí, Rio Claro, 
Rio das Ostras, Rio de Ja-
neiro (Zona Oeste/AP-5), 
São Fidélis, São José de 
Ubá, Sapucaia, Seropédi-
ca, Sumidouro, Trajano de 
Moraes e Vassouras. Os 
investimentos necessários 
para que sejam atingidos 
99% de abastecimento de 
água e 90% de tratamento 
de esgoto na região são es-
timados em R$ 4,7 bilhões. 
Somados com as outorgas, 
os recursos investidos vão 

gerar cerca de R$ 7,3 bi-
lhões para o estado durante 
os 35 anos de concessão, 
prazo idêntico ao dos ou-
tros três blocos licitados 
anteriormente.

O valor da outorga mí-
nima é de R$ 1,16 bilhão, 
com um total de R$ 1,5 
bilhão de outorga variável 
para os municípios em 35 
anos. Além disso, também 
estão previstos R$ 23,6 bi-
lhões de investimentos em 
operação e manutenção ao 
longo da concessão.

ministro diz que mercado digital é importante para modernizar mercosul
O ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, disse 
que o mercado digital é 
fundamental no proces-
so de modernização do 
Mercosul para ampliar a 
capacidade de resposta a 
novos arranjos de integra-
ção global. “Temos que 
incluir essa pegada digi-
tal”, disse, sobre criar um 
mercado atraente e mo-
derno para os negócios.

Guedes falou na aber-
tura do seminário O Papel 
do Mercosul na Promoção 
do Comércio Eletrôni-
co Transfronteiriço e na 
Construção do Merca-
do Digital Regional, um 
evento virtual promovido 
pela presidência pro tem-
pore do Brasil no bloco, 
em parceria com a Co-
missão Econômica para a 
América Latina e o Caribe 

(Cepal).
Segundo o ministro, os 

países do Mercosul tive-
ram uma visão antecipa-
tória na criação do bloco 
em 1991, para melhorar a 
competitividade de seus 
mercados, mas acabaram 
“perdendo um pouco” na 
corrida global em razão de 
“arranjos obsoletos”. Para 
Guedes, há, agora, uma 
nova oportunidade de re-

lançamento das platafor-
mas do bloco, incluindo o 
mercado digital. “Já esta-
mos saindo da pandemia 
[de covid-19] e continua 
em ritmo acelerado o cres-
cimento dessa dimensão 
digital”.

O Mercosul completa 
30 anos em 2021. O bloco 
é composto por Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai 
e outros países associados.

divulgação

Paulo Guedes falou durante abertura de seminário em Brasília
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Não jogue  lixo nas ruas. 
A população agradece!

ingredientes

modo de preparo

Bolo gelado fácil

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

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma de 
30cm de diâmetro untada e 
enfarinhada.
Leve ao forno médio, prea-
quecido, por 30 minutos, ou 
até que enfiando um palito, 
ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na água e 
dissolva em banho maria.
Bata no liquidificador com os 
ingredientes restantes, me-
nos o coco.
Forre a fôrma em que assou 
o bolo com papel alumínio, 
alisando bem, e despeje me-
tade do líquido na Fõrma for-
rada.
Coloque o bolo sobre o líqui-
do.
Cubra com papel alumínio e 
leve à geladeira por 2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe o 
coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

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

ingredientes

modo de preparo

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

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 2656 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.928,08

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 14.928,08 ( Quatorze Mil, 
Novecentos e Vinte e Oito Reais e Oito Centavos ) para atender as programações 
constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior de-
correrão das anulações de dotações orçamentárias constantes do ANEXO II desde 
Decreto, conforme dispositivo no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Anexo I

Ficha Unidade Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplemen-
tação

0025 15.01.00 08.243.0022-2.065 3.3.90.36.00 1.001.0000 14.928,08

Total R$ 
14.928,08

Anexo II

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0048 15.04.00 08.241.0026-2.068 4.4.90.52.00 1.001.0000 10.000,00

0064
15.05.00

08.122.0101-2.060
3.3.90.30.00
1.001.0000

9.023,68

Total R$ 
14.928,08

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

 1.001.0000 - Recursos Ordinários

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

pORTARiA nº 0562 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021.

nomeia os membros do  Conselho Municipal de Cultura de porto Real - RJ

 O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas atribuições legais e 
com fundamento na Lei Orgânica do município.

                                                                                                                    RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir desta data, as pessoas abaixo listadas para compor o 
Conselho Municipal de Cultura criado  pela Lei nº 617 de 26/03/2018.
01 – Representante da área musical  
Titular – Flávio Silva Celso
Suplente – Ari Alves Lagoa
02 – Representante de cultura  popular
Titular – Evandra Aneliza Cândida
Suplente – Gledson Nascimento Silva
03 – Representante de profissionais ligados ao acervo cultural 
- Titular – Humberto Ettore Neto
- Suplente – Silvia Helena dos Santos
04 – Representante  de artes visuais e plásticas
Titular – Luiza Faria Rodrigues 
Suplente – Thais Gonçalves de Lima
05 – Representante da área de Literatura e Teatro
Titular – Alessandra Muniz Mendonça
Suplente – Sarah Tavares Pimenta Mesquita
06 – Representante dos artesãos e produtores caseiros
Titular – Silvana Maria de Almeida Polidoro Alexandre
Suplente – Vera das Dores Silva Cesário
07 – Representante da Associação de Moradores
Titular – Tamara da Silva
Suplente – Miguel Maria de Almeida
08 – Representante da Associação Centro Cultura Arte em Cena
Titular – Emília Prota Bernardelli
Suplente – Silas Lopes
09 – Representante da Associação Vitório Emmanuele II
Titular – Sebastião Mauro Cezar Avelar
Suplente – Maristela Conceição da Fonseca e Silva
10 – Representante  da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo
Titular – Marcello Azenha da Silveira Araújo Stocco
Suplente – Daniele Delfino Francisco

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
portaria 302  de 07 de Julho de 2020.

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito Municipal

pORTARiA nº 0560 DE 08 DE nOVEMBRO 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

Republicada por incorreção

pORTARiA nº 0561 DE 08 DE nOVEMBRO 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

Republicada por incorreção

pORTARiA nº 0563 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021. 
Dispõe sobre a nomeação dos membros das Coordenadorias que constitui-se a Di-
retoria Municipal de Trânsito – DIMUTRAN, do Município de Porto Real, e dá outras 
providências.

O prefeito do Município de porto Real no uso de suas atribuições legais,
Considerando as prescrições dos artigos 16 e 17 da Lei nº. 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando o Decreto Municipal nº. 1839, de 13 de novembro de 2014, que 
criou a Diretoria Municipal de Transito – DIMUTRAN, deste Município de Porto Real, 

                                                                                                                   RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros das Coordenadorias que constitui-se a Dire-
toria Municipal de Transito de Porto Real; a saber:

 - Coordenadoria de Engenharia e Sinalização: Denys Alves Pio Pereira;
- Coordenadoria de Fiscalização, Tráfego e Sinalização: Anderson Luis dos Santos 
Rosa;
- Coordenadoria de Educação de Transito: Grace Kelly de Almeida;
- Coordenadoria de Controle e Análise de Estatística de Transito: Thiago Domingues 
Moreira;

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias da Prefeitura Municipal de Porto Real.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Por-
taria 0589 de 26 de Setembro de 2017.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

DECRETO Nº 2657 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 759.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 759.000,00 ( Setecentos e 
Cinquenta e Nove Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I 
deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior de-
correrão das anulações de dotações orçamentárias constantes do ANEXO II desde 
Decreto, conforme dispositivo no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.



quarta-feira, 10 de novembro de 2021Hora10 atos ofiCiais

ingredientes

modo de preparo

stoleN

Etapa 1
Cerca de 300g de fa-
rinha de trigo
125 ml de leite ligei-
ramente morno
30g de fermento bio-
lógico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa) 
de sal
120g de manteiga
Casca ralada de li-
mão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento em 
pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) de 
rum
100g de chocolate 
meio-amargo picado
100g de frutas crista-
lizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moí-
das
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

Etapa 1
Misture bem os in-
gredientes, forman-
do uma massa pe-
quena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa etapa 
na massa fermenta-
da e misture delica-
damente, até ficar 
homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de tri-
go e o fermento em 
pó à mistura da eta-
pa 2 e misture bem, 
até a massa ficar 
bem homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a massa 
crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamente, 
no papel de assar, 
por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em forno 
baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quente, 
pinte com manteiga 
e polvilhe açúcar.
Repita até que aca-
bem a manteiga e o 
açúcar, de forma que 
o Stollen fique com 
uma casca branca.
Sirva em seguida.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Anexo I

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplementação

0018 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.13.02 1.001.0000 600.000,00

0026 03.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.47.00 1.001.0000 159.000,00

Total R$ 759.000,00

Anexo II

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0013 02.01.00 04.122.0101-2.003 3.3.90.39.00 1.001.0000 133.000,00

0072 07.01.00 04.334.0004-2.006 3.3.90.39.00 1.001.0000 76.000,00

0014
02.01.00

04.122.0101-2.003
3.3.90.39.00
1.530.4000

10.000,00

0077 08.01.00 18.541.0008-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 33.500,00

0080 08.01.00 18.541.0008-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 43.000,00

0121 09.01.00 04.452.0101-2.001 3.3.90.36.00 1.001.0000 24.000,00

0122 09.01.00 04.452.0101-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 1.000,00

0124 09.01.00 04.452.0101-2.001 4.4.90.52.00 1.001.0000 22.000,00

0125 09.01.00 15.452.0004-2.006 3.3.90.30.00 1.001.0000 118.000,00

0111 09.01.00 17.452.0010-1.095 3.3.90.30.00 1.001.0000 39.000,00

0115 09.01.00 17.152.0010-1.095 4.4.90.51.00 1.001.0000 50.000,00

0109 09.01.00 17.512.0010-1.094 3.3.90.39.00 1.001.0000 100.000,00

0117 09.01.00 18.451.0008-1.096 3.3.90.39.00 1.001.0000 50.000,00

0264 20.01.00 20.606.0101-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 11.600,00

0267 20.01.00 20.606.0101-2.001 4.4.90.52.00 1.001.0000 7.000,00

0222 14.01.00 06.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 2.700,00

0225 14.01.00 06.122.0101-2.001 3.3.90.92.00 1.001.0000 7.000,00

0232 14.01.00 06.181.0015-2.019 3.3.90.39.00 1.001.0000 9.000,00

0233 14.01.00 06.181.0015-2.019 4.4.90.52.00 1.001.0000 4.000,00

0216 12.01.00 27.122.0101-2.001 4.4.90.52.00 1.001.0000 1.000,00

0103 09.01.00 15.451.0010-1.058 4.4.90.51.00 1.001.0000 9.000,00

0095 08.01.00 18.452.0010-2.059 3.3.90.39.00 1.001.0000 8.200,00

Total R$ 
759.000,00 

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

1.001.0000 - Recursos Ordinários
1.530.4000 - Royalties

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 076/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 24 de novembro 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 076/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQui-
SiÇÃO DE GÁS DE COZinHA GLp, BOTiJÃO DE 13KG COM COMODADO DOS 
VASiLHAMES E RECARGA DE BOTiJÃO DE 45KG para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DIRETOS HUMANOS E HABITAÇÃO conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 4761/2021. 
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de 
papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXI-
MO ADMITIDO: R$ 90.959,67 (noventa mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta e sete centavos)

Porto Real, 09 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 077/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 11:00 horas, do dia 24 de novembro 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 077/2021 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQuiSiÇÃO 
DE DiETAS EnTERAiS pARA ATEnDER AS nECESSiDADES DO HOSpiTAL Mu-
niCipAL SÃO FRAnCiSCO DE ASSiS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são parte 
integrante do Processo Administrativo nº 4897/2021. O Edital poderá ser retirado 
no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interes-
sados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 bran-
co e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 108.675,64 
(cento e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Porto Real, 09 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 078/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 24 de novembro 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 078/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQuiSi-
ÇÃO DE MATERiAL pARA LiMpEZA E MAnuTEnÇÃO DE piSCinA para atender 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E 
HABITAÇÃO conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são par-
te integrante do Processo Administrativo nº 3320/2021. O Edital poderá ser retirado 
no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interes-
sados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 bran-
co e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 6.688,12 
(seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Porto Real, 09 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 079/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 25 de novembro 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 079/2021 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQuiSiÇÃO 
DE KiTS DE MATERiAL ESCOLAR pARA SEREM uTiLiZADOS nAS uniDADES 
DE EnSinO MuniCipAiS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO, CULTURA E TURISMO conforme especificações contidas no edital e seus 
anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 2874/2021. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e 
Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sul-
fite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMI-
TIDO: R$ 747.675,88 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco 
reais e oitenta e oito centavos)

Porto Real, 09 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 080/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 25 de novembro 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 080/2021 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQuiSiÇÃO 
DE KiT HiGiEnE pARA ATEnDER AS uniDADES ESCOLARES E CRECHES Mu-
niCipAiS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E TURISMO conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são 
parte integrante do Processo Administrativo nº 2982/2021. O Edital poderá ser re-
tirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.
rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tama-
nho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
644.850,22 (seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte 
e dois centavos)

Porto Real, 09 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

pORTARiA nº 0564 DE 09 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 -  COnTRATAR,  por prazo determinado e a título precário pelo período de 
12(doze) meses, as servidora abaixo relacionada, para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e 
classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021(SMS), a vista do 
Processo Administrativo nº 1330/21.

          nomes            Função   Dt. Contratação
Cibeli Duque Marcondes     Psicólogo     08/11/2021
Heliete Aparecida da Silva              Nutricionista     10/11/2021

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

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

pORTARiA nº 0565 DE 09 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 -  COnTRATAR,  por prazo determinado e a título precário pelo período 
de 06(seis) meses, as servidora abaixo relacionada, para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e 
classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021(SMECT), a vista do 
Processo Administrativo nº 1487/21.

          nomes            Função   Dt. Contratação
Catia Cristina de Almeida  Doc. I - Educação Infantil       08/11/2021
Catia Aparecida Martins Lima Silva Doc. I - Educação Infantil    08/11/2021

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

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

pORTARiA nº 0566 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO ARTIGO 78 DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                                                                             R E S O L V E:

Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no quadro permanente de 
cargos da Prefeitura Municipal de Porto Real, ROSELAinE MAiA CAnDiDO DE 
AnDRADE, para ocupar o cargo de Docente i - Educação Especial, em virtude da 
aprovação e classificação no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos, 
Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação em Diário Oficial de 20 de 
março de 2019. 

Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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ingredientes

modo de preparo

miNi aBóBoRas 
RecHeadas com 

caRNe moída

 1 colher de sopa azeite 
de oliva; ½ cebola pica-
da em cubinhos; 1 den-
te de alho picado; 200g 
de carne bovina moída; 
Sal a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extrato 
de tomate; ½ maço de 
salsinha picada; 2 abo-
brinhas de tronco redon-
das.

 Refogar a cebola e o 
alho no azeite de oliva.
Juntar a carne moída. 
Temperar com sal e pi-
menta a gosto.
Adicionar o extrato de 
tomate, em seguida a 
salsinha. Misturar e re-
servar.
Em uma panela, com 
água fervente, dispor as 
abobrinhas e deixar co-
zinhar por 15 minutos. A 
casca e o miolo devem 
ficar macios. Cuidar 
para não se desman-
charem.
Com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte de 
cima da abobrinha e 
com uma colher, retirar 
as sementes de dentro.
Rechear com a carne 
moída e servir.

estRogoNoFe 
de FRaNgo

500 gramas de peito de 
frango cortado em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) de 
manteiga 1 unidade de 
cebola picada 1 colher 
(sobremesa) de mos-
tarda 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 1 
pitada de pimenta-do-
-reino 1 unidade de to-
mate sem pele picado 1 
xícara (chá) de cogume-
lo variado | variados es-
corridos 1 lata de creme 
de leite • sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

Derreta a manteiga e re-
fogue a cebola até ficar 
transparente.
Junte o frango e tempe-
re com o sal.
Mexa até o frango dou-
rar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, 
o catchup, a pimenta-
-do-reino e o tomate pi-
cado.
Cozinhe até formar um 
molho espesso.
Se necessário, adicione 
água quente aos pou-
cos.
Quando o molho estiver 
encorpado e o frango 
macio, adicione os co-
gumelos e o creme de 
leite.
Mexa por 1 minuto e re-
tire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de arroz 
e batata palha.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
disposições em contrário.
      

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

pORTARiA nº 0567 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO 
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                                R E S O L V E:

Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no 
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal 
de Porto Real, REnATA DA SiLVA ALVES, para 
ocupar o cargo de Docente i - Ensino Fundamental, 
em virtude da aprovação e classificação no Concurso 
Público Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº 
001/2018, homologado mediante publicação em Diário 
Oficial de 20 de março de 2019. 

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

 Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

    
pORTARiA nº 0568 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO 
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                               R E S O L V E:

Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no 
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal 
de Porto Real, ROBSOn FLOREnZAnO THOMÁZ 

DE SÁ, para ocupar o cargo de Docente i - Educação 
infantil, em virtude da aprovação e classificação no 
Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos, 
Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação 
em Diário Oficial de 20 de março de 2019. 

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

pORTARiA nº 0569 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO 
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                               R E S O L V E:

Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no 
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal 
de Porto Real, TERESA CRiSTinA DA SiLVA E 
CunHA, para ocupar o cargo de Docente i - Educação 
infantil, em virtude da aprovação e classificação no 
Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos, 
Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação 
em Diário Oficial de 20 de março de 2019. 

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

pORTARiA nº 0570 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO 

ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                                R E S O L V E:

Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no 
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal 
de Porto Real, VALQuiRiA BATiSTA DOMinGOS, 
para ocupar o cargo de Docente iV  - Artes, em virtude 
da aprovação e classificação no Concurso Público 
Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº 001/2018, 
homologado mediante publicação em Diário Oficial de 
20 de março de 2019. 

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

    
pORTARiA nº 0571 DE 09 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(o) servidor (o) abaixo 
relacionado(o):

•	 AnA FLAViA pARREiRA SOuZA matricula 
9243,  a partir de 08/11/2021, ocupante do cargo de 
Docente I - Educação Infantil, do quadro permanente da 
Secretaria Municipal de  Educação, Cultura e Turismo, 
a vista do Processo nº 7123/21.

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

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

 09 DE nOVEMBRO puBLiCADO EM 10/11/2021

LEi COMpLEMEnTAR nº 275 DE 09 DE nOVEMBRO 
DE 2021

Autor: Prefeito Municipal

“Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da Pre-

feitura Municipal de Belford Roxo, alterando parcial-

mente a Organização e Estrutura definida na Lei Com-

plementar nº. 268, de 31 de março de 2021” 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado 
do Rio de Janeiro, aprovou e eu, Marcelo Correia da 
Silva, Prefeito em Exercício, usando das atribuições 
que me são conferidas por Lei, sanciono e promulgo a 
seguinte

LEi COMpLEMEnTAR:

Art. 1º - O art. 2º passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:
 
Art. 2º. A Administração Pública Municipal Direta tem 

sua estrutura básica integrada pelos seguintes órgãos 

municipais:

I - Gabinete do Prefeito;

II - Casa Civil;

III - Controladoria Geral do Município;

IV - Procuradoria Geral do Município;

V – Secretaria Municipal de Comunicação Social; 

VI - Secretaria Municipal de Administração;

VII – Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher; 

VIII – Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;

IX - Secretaria Municipal de Governo;

X - Secretaria Municipal de Conservação;

XI - Secretaria Municipal de Educação;

XII - Secretaria Municipal de Cultura; 

XIII - Secretaria Municipal de Ordem Pública;

XIV - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

XV - Secretaria Municipal de Fazenda;

XVI - Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;

XVII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

XVIII - Secretaria Municipal de Segurança Pública;

XIX - Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação 

de Recursos e Convênios;

XX – Secretaria Municipal de Saúde;

XXI – Fundo Municipal de Saúde; 

XXII – Secretaria Municipal de Agricultura; 

XXIII – Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 

XXIV – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio;

XXV - Secretaria Municipal de Trabalho;

XXVI – Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico; 

XXVII – Secretaria Municipal de Defesa dos Animais;

XXVIII – Secretaria Municipal de Defesa Civil: 

XXIX – Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários; 

XXX – Gabinete do Vice Prefeito;

XXXI – Secretaria Municipal de Saneamento; 

XXXII – Secretaria Municipal de Envelhecimento 

Saudável e Qualidade de Vida; 

XXXIII – Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência; 

XXXIV – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; e

XXXV – Secretaria Municipal de Compras.

Art. 2º - O Artigo 3º, incisos II e IV, passam a figurar com 
a seguinte redação:

“Art. 3º. Para a execução de serviços de responsabili-

dade do Município, em observância ao disposto no art. 

1º, os órgãos municipais estão agrupados:

...
II - Órgãos de gestão estratégica:

a) Secretaria Municipal de Administração;

b) Secretaria Municipal de Fazenda;

c) Secretaria Municipal de Governo;

d) Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação 

de Recursos e Convênios;e

e) Secretaria Municipal de Compras.

...

IV - IV - Órgãos colegiados de assessoramento:

a) Comissão Permanente de Licitação, vinculada à 

Secretaria Municipal de Compras;

b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação;

c) Conselho Municipal de Assistência Social, à 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 

e da Mulher;

d) Conselho Municipal de Cultura, vinculado à Secretaria 

Municipal de Cultura;

e) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

f) Conselho Municipal de Educação, vinculado à 

Secretaria Municipal de Educação;

g) Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, 

vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e 

Economia Solidária;

h) Conselho Municipal de Gerenciamento do FUNDEB, 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação;

i) Conselho Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria 

Municipal de Saúde;

j) Conselho Municipal de Turismo, vinculado à Casa 

Civil;

k) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, vinculado ao Gabinete do Prefeito;

l) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, vinculado 

à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 

e da Mulher;

m) Conselho Tutelar, vinculado ao Gabinete do Prefeito;

n) Conselho de Segurança Municipal, vinculado à 

Secretaria Municipal de Segurança;

o) Conselho Municipal do Idoso, vinculado à Secretaria 

Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de 

Vida;

p) Conselho Municipal da Igualdade Racial, vinculado à 

Secretaria Municipal de Cultura;

q) Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, vinculado 

à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;

r) Conselho Municipal da Juventude, vinculado ao 

Gabinete do Prefeito;

s) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico;

t) Conselho Municipal de Segurança Alimentar, 

vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher; e

u) Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 

vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher.

Art. 3º - Altera a redação do art. 28 da SEÇÃO IX da Lei 
Complementar 268 de 31 de março de 2021;

(...)

Seção IX
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A homenagem feita 
pelo Napoli a Ma-
radona pode sair 

cara ao clube italiano. No-

vembro marca o aniversá-
rio de um ano da morte do 
argentino, maior jogador 
da história do clube e, por 
isso, os azzuri decidiram 
usar em seus três jogos 
deste mês um uniforme 

especial com uma imagem 
enorme da impressão digi-
tal do craque e o rosto dele 
estampado.

Contudo, o gesto não foi 
bem recebido pela família 
do ídolo. Diego Júnior, um 

dos filhos de Maradona, 
garantiu que a autorização 
foi concedida por Stefano 
Ceci, ex-agente do argen-
tino, e não pelos herdeiros.

“A camisa de home-
nagem ao meu pai é um 

motivo de orgulho, mas 
lamento a falta de consi-
deração do Napoli. Nós, 
herdeiros legítimos, nunca 
estivemos envolvidos nis-
to e não demos o aval para 
esta operação”, disse Die-

go Júnior, filho de Diego 
Maradona.

O herdeiro de Maradona 
afirmou que a ação deveria 
envolver os familiares di-
retos e que, por isso, medi-
das legais serão tomadas.

redação
horahmunicipios@gmail.com

Filhos do argentino alegam que não aprovaram o uniforme feito em memória ao ídolo

divulgação

Família de 
maRadoNa pode 

processar o Napoli por 
homenagem ao craque
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Art. 28. A Secretaria Municipal de Governo exerce as seguintes funções básicas:

I - coordenar atividades de apoio às ações do Governo Municipal oferecendo suporte 

à sua ação junto do Poder Legislativo Municipal;

II - assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua representação política e nos 

assuntos de natureza técnico-legislativa;

III - gerenciar o atendimento aos pedidos de informação do Poder Legislativo e de 

outras comunicações interinstitucionais;

IV - promover a articulação entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo, as 

esferas estadual e federal de governo, municípios, entidades da sociedade civil e 

conselhos instituídos por Lei, com atuação em áreas temáticas ou setoriais das 

Políticas Públicas;E

V - promover o entrosamento e a integração entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo e, inclusive, acompanhar, na Câmara Municipal e no âmbito federal, a 

tramitação das proposições de interesse do Poder Executivo.

Paragrafo único. A Secretaria Municipal de Governo compreende em sua estrutura 

interna as seguintes unidades:

I – Departamento de Articulação Institucional e Legislativa
II – Secretaria Municipal Especial de Articulação Política;

.

Art. 3º - Fica criada a Seção XXXV – Da Secretaria Municipal de Compras, com as 
seguintes atribuições, organização e estrutura:

(...)

SEÇÃO XXXV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
  
  Art. 56- B -  A Secretaria Municipal Compras exerce as seguintes 
funções:
I – conduzir todas as atividades relacionadas às compras e prestação de serviços, 

através de procedimentos licitatórios, dispensa e demais formas contidas na 

legislação vigente;

II - executar a política de orçamento do Município;

III - elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, o Plano Plu-

rianual, os Anteprojetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, 

a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de 

acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal e as normas em vigor;

IV – coordenar, elaborar, ou assessorar quando for o caso, os órgãos da Administra-

ção Pública, quando da confecção dos Projetos Básicos e todos os seus elementos, 

mediante solicitação do titular da pasta. 

§ 1º - A Secretaria Municipal de Compras e compreende em sua estrutura interna as 

seguintes unidades:

I – Secretaria Municipal Especial de Compras e Licitações;

II – Secretaria Municipal Especial de Orçamento;

III – Departamento de Compras e Licitações; e

IV – Departamento de Planejamento.

§ 2º. Ao Departamento de Compras e Licitação incumbe: 

I - promover, apoiar e acompanhar a realização de licitações para compra de mate-

riais e contratação de serviços necessários às atividades da Prefeitura;

II - executar os processos licitatórios dos órgãos da administração indireta, tais como 

empresas públicas, fundações, agências e autarquias, quando solicitado pelos ór-

gãos e autorizado pelo Chefe do Executivo Municipal;

III - coordenar e elaborar os expedientes, normas, editais, convocações, comunica-

ções, relatórios, pareceres e documentos afins, relativos à preparação, comunicação 

de resultados, manifestação em recursos e impugnações, e demais providências de-

correntes de procedimentos licitatórios, bem como, de dispensas e inexigibilidades 

da Administração Municipal;

IV - executar atividades relativas à padronização e aquisição, do material utilizado 

na Prefeitura, inclusive dos órgãos da administração indireta, sempre que possível;

V - organizar, regulamentar e gerir o cadastro de fornecedores do Município de Bel-

ford Roxo;

VI - regulamentar, implantar e gerir o sistema de registro de preços;

VII - prestar apoio técnico e administrativo à Comissão Permanente de Licitação e 

Comissão de Pregão;

VIII - promover a prestação de contas e os procedimentos jurídicos necessários ao 

cumprimento da legislação aplicável às licitações públicas; ; e

IX - desempenhar outras atividades afins.

§ 3º. O Departamento de Compras e Licitações compreende em sua estrutura interna 

as seguintes unidades:

I - Departamento de Licitações:

a) Divisão de Licitações e Pregões:

a.1. Secretaria de assuntos jurídicos de compras; e

a.1.1. Assessoria técnica de assuntos jurídicos de compras.

a.2. Setor de Pregões:

a.2.1. Superintendência Pregão Presencial;

a.2.1.1. Seção de pregão presencial; 

a.2.2. Superintendência de Pregão Eletrônico; e

a.2.2.1.Seção de Pregão eletrônico.

a.3 Setor de Licitação:

a.3.1. Superintendência da Comissão Permanente de Licitação; e

a.3.1.1. Seção da Comissão Permanente de Licitação.

II - Departamento de Compras:

a) Direção de divisão de Cadastro de Fornecedores;

b) Direção do departamento de Cotação e Economicidade;

c) Seção de dispensa de licitação; e

d) Seção de Controle de Registro de Preços e Convênios.

III - Comissão Permanente de Licitação.

§ 4º. À Secretaria Municipal Especial de Orçamento compete:

I - executar a política de orçamento do Município;

II - elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, o Plano Plurianu-

al, os Anteprojetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, a pro-

gramação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de acordo 

com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal e as normas em vigor;

§ 5º – A Secretaria Municipal Especial de  Orçamento compreende em sua 
estrutura:
a) Divisão de Informação; 

b) Divisão de Programação e Acompanhamento Orçamentário; e

c) Divisão de Governança.

§6º - O Departamento de Planejamento compreende em sua estrutura:

a) Superintendência de Projetos; e

b) Gerência de elaboração de Projetos, Termos de Referência e Editais. 

§ 7º.  As Secretarias Especiais terão suas atribuições e competências disciplinadas 

por Decreto e se utilizarão da estrutura da própria Secretaria Municipal de Compras 

ou de outras Secretarias Municipais, quando for o caso, para exercerem suas 

atividades.

ART. 4º - Altera a redação do art. 57 da Lei Complementar 268 de 31 de março de 
2021

“...
Art. 57.   Fica Delegada competência aos Secretários Municipais de Compras, Edu-

cação, Saúde,  Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Cultura, ao Presidente do 

Fundo Municipal de Saúde, ao Secretário Municipal Especial do Tesouro, ao Secre-

tário Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recurso e Convênios, ao Secretário 

Municipal de Conservação e ao Controlador Geral do Município para emissão de 

empenhos e autorização de pagamentos na forma prevista nesta Lei.”

ART. 5º - Altera a redação do art. 59, do Capítulo V, Seção II, da Lei Complementar 
268 de 31 de março de 2021

“CAPÍTULO V
...

Seção II
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMPRAS

Art. 59. Compete ao Secretário Municipal de Compras, observada a legislação apli-

cável e as normas em vigor:

I – Abrir, movimentar e encerrar conta corrente; 

II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos; 

III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o Secretário Especial de Admi-

nistração Financeira do Departamento de Administração Financeira;

IV – Autorizar débitos relativos a operações; 

V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, assinando-as em conjunto com 

o Secretário Especial de Administração Financeira do Departamento de Administra-

ção Financeira;

VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações financeiras; 

VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 

VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive por meio eletrônico; 

IX – Emitir comprovantes; 

X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, de aplicações financeiras, de 

investimentos e de operações de crédito, podendo delegar. 

Parágrafo Único - O Secretário Municipal de Compras  fica responsável civil e cri-

minalmente por todos os atos praticados no exercício das atribuições descritas no 

art. 59 desta Lei.
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seguNdo cadeRNo

ingredientes

Bolo de ceNouRa 
FoFiNHo

MASSA:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) de 
óleo/3 ovos/1/2 xícara (chá) 
de amido de milho MAIZE-
NA®/1 e 1/2 xícara (chá) 
de farinha de trigo/1 colher 
(sopa) de fermento em pó/1 
xícara (chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de chocola-
te ao leite derretido (ainda 
quente)/1/2 xícara (chá) de 
creme de leite

modo de preparo

Preaqueça o forno em tem-
peratura média (180°C)
Unte e enfarinhe uma forma 
de furo central média (20 cm 
de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidificador, 
coloque a cenoura, o óleo e 
os ovos, e bata até ficar ho-
mogêneo
Em uma tigela, peneire o 
amido de milho MAIZENA®, 
a farinha de trigo, o fermen-
to e o açúcar, junte a mistu-
ra de cenoura reservada, e 
mexa com o auxílio de uma 
espátula até que vire uma 
massa uniforme
Disponha a massa na forma 
reservada e leve ao forno 
por 35 minutos, ou até que 
um palito, depois de espeta-
do na massa, saia limpo
Retire do forno e deixe 
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe por 
toda a superfície do bolo e 
sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 cm 
de diâmetro)

ingredientes

modo de preparo

WaFFle clÁssico

2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo/2 colher (sopa) de açú-
car/2 colheres (chá) de fer-
mento em pó/1/2 colher (chá) 
de sal/2 colheres amido de 
milho/3 ovos batidos/4 colhe-
res (sopa) de manteiga sem 
sal derretida/1 e 3/4 de xícara 
(chá) de leite/1 colher (sopa) 
de essência de baunilha

Peneire em um recipiente 
a farinha de trigo, o açúcar, 
o amido, o fermento e o sal
Reserve
Em outro recipiente mistu-
re os ovos batidos com o 
leite, a manteiga derretida 
e a essência de baunilha
Despeje sobre a mistura 
de farinha e rapidamente 
incorpore os ingredientes
Aqueça o aparelho para 
Waffles
Coloque uma concha rasa 
de massa e espalhe até 
cobrir o molde do apare-
lho, feche a tampa e deixe 
assar até a massa ficar 
bem dourada
Retire com espátulas de 
silicone
Sirva com mel, frutas ou 
geleia



quarta-feira, 10 de novembro de 2021Hora14

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Art. 6º  - Altera a redação da Tabela II.9 do Anexo II da Lei Complementar 268 de 31 
de março de 2021.

Tabela ii.9

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO   

CARGO SiMBOLO ESTRuTuRA

Secretário Municipal de Governo SM 1

Secretário Municipal Especial de Articulação Política SME 1

Subsecretário de Governo SS 1

Assessor Especial DAS-3 2

Assessor de Gabinete DAS-8 5

Art. 7º - Inclui a Tabela II.35 ao Anexo II da Lei Complementar 268 de 31 de março 
de 2021.

Tabela ii.35

SECRETARiA MuniCipAL DE COMpRAS   

CARGO SiMBOLO ESTRuTuRA

Secretário Municipal de Compras SM 1

Secretário Municipal Especial de Compras SME 1

Subsecretário de Compras SS 1

Secretário Especial de Compras SE 2

Assessor Especial DAS-3 3

Secretário Executivo DAS-2 2

Diretor Executivo DAS-3 3

Consultor Jurídico Especial DAS-1 2

Presidente CPL DAS-1 1

Analista Administrativo da CPL DAS-2 1

Coordenador Administrativo da CPL DAS-3 1

Consultor Administrativo da CPL DAS-3 1

Superintendente do Pregão  Presencial DAS-1 1

Analista administrativo do Pregão DAS-2 1

Coordenador administrativo do Pregão DAS-3 1

Consultor administrativo do Pregão DAS-3 1

Superintendente do Pregão  Eletrônico DAS-1 1

Analista administrativo do Pregão Eletrônico DAS-2 1

Coordenador administrativo Pregão Eletrônico DAS-3 1

Consultor administrativo – membro do Pregão Eletrônico DAS-3 1

Superintendente do Departamento de Cotação e Economi-
cidade DAS-1 1

Diretor Executivo de Cadastro do Fornecedor DAS-3 1

Chefe de Seção – DCE DAS-4 1

Coordenador Administrativo do Departamento de Cotação e 
Economicidade DAS-3 1

Analista de Dispensa de Licitação DAS-2 1

Chefe de Seção de Controle de RP DAS-4 1

Assessor Executivo de Compras DAS-4 4

Gerente de Expediente FG-1 2

Supervisor FG-2 2

Encarregado FG-3 1

Superintendente de Planejamento DAS-1 1

Secretário Executivo Especial de Planejamento DAS-2 4

Secretário Municipal Especial de Orçamento SME 1

Analista Administrativo do Departamento de Planejamento 
e Projetos DAS-2 1

Analista Administrativo do Departamento de Elaboração e 
Execução Orçamentária DAS-2 1

Diretor da Divisão de Planejamento DAS-3 1

Diretor da Divisão de Elaboração e Execução Orçamentária DAS-3 1

Diretor da Divisão de Informação DAS-3 1

Diretor da Divisão de Programação e Acompanhamento 
Orçamentário DAS-3 1

Diretor da Divisão de Governança DAS-3 1

Diretor da Divisão de Projetos DAS-3 1

Art. 8º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

MARCELO CORREiA DA SiLVA
prefeito em Exercício

DECRETO n° 5.290 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado do servi-
dor com a matrícula abaixo relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 
especificado abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 
de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

PSS MATRÍCULA A CONTAR DE

Nº 007/2021 - SEMUS 25/090609 08/11/2021

Nº 007/2021 - SEMUS 25/090633 08/11/2021

Nº 007/2021 - SEMUS 25/090722 08/11/2021

Nº 006/2021 - SEMUS 25/090877 10/11/2021

Nº 001/2021 - SEMUS 25/086772 10/11/2021

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO CORREiA DA SiLVA
prefeito em Exercício

pORTARiA nº 075/Gp/2021 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, SIMONE CRUZ DA SILVA, do cargo em comissão de Se-
cretária Municipal de Governo, Símbolo SM, na Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº 076/Gp/2021 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, ANDRÉ LUIZ SANTANA LEAL, para exercer o cargo em co-
missão de Secretário Municipal de Governo, Símbolo SM, na Secretaria Municipal 
de Governo.

pORTARiA nº 077/Gp/2021 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, SIMONE CRUZ DA SILVA, para exercer o cargo em co-
missão de Secretária Municipal de Compras, Símbolo SM, na Secretaria Municipal 
de Compras.

MARCELO CORREiA DA SiLVA
prefeito em Exercício

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

ERRATA:
nA pORTARiA nº3405/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: ELIANE LIMA DE ARAÚJO
Leia-se: ELIANE LIMA DA SILVA ARAUJO

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0004/2021
COnTRATO n°: 020/SEMED/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: pEDRO pAuLO DE OLiVEiRA ROZEnO ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
VALOR: R$ 229.365,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E SES-
SENTA E CINCO REAIS).
pRAZO: 15 (QUINZE) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2.040.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00.
FOnTE: 05- SALÁRIO EDUCAÇÃO 
nOTA DE EMpEnHO: 821/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 25 de OuTuBRO de 2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 55/0020/2021
COnTRATO n°: 018 /SEMED/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 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER-
VIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM FORNECIMENTO 
DE COMBUSTIVEIS E SEM CONDUTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO/RJ. 
VALOR: R$ 408.600,00 (QUAROCENTOS E OITO MILE SEISCENTOS   REAIS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2040
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.30.00
FOnTE: 05
nOTA DE EMpEnHO: 871

ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) de 
açúcar• 1 colher (sopa) 
de manteiga• 2 gemas• 
1 copo americano de 
nata• 1 colher (café) 
de sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Raspas 
de limão (ou de laranja 
ou canela em pó)

modo de preparo

Em uma tigela, bata o 
açúcar e a manteiga 
até obter um creme.
Junte as gemas baten-
do.
Acrescente a nata e o 
sal e mexa até obter 
uma mistura homogê-
nea.
Adicione o amido aos 
poucos, amassando 
bem, até que a massa 
desgrude das mãos.
Junte raspas de limão 
(ou o sabor de sua pre-
ferência) e misture.
Abra a massa e enrole 
formando anéis ou use 
cortadores de formatos 
diversos e pressione de 
leve com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno preaque-
cido a 180°C por 15 
minutos ou até que os 
biscoitos comecem a 
dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em recipien-
tes bem fechados para 
manter a textura.

modo de preparo

• 1 abacaxi cortado em 
rodelas (ou picado)• 1 
pau de canela• 5 cra-
vos-da-índia• 3 xícaras 
de açúcar

Retire o miolo do abaca-
xi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar me-
lhor acabamento (use 
as aparas no preparo de 
suco ou geleia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e o 
açúcar por cerca de cin-
co minutos, mexendo 
sempre.
Junte o abacaxi e cozi-
nhe até a calda ferver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vidro 
esterilizados (com cui-
dado, ferva-os por dez 
minutos, retire com uma 
pinça e coloque sobre 
papel absorvente ou 
pano de prato).
Espere esfriar completa-
mente, feche bem e con-
serve na geladeira.

ingredientes

BiscoitiNHos 
de Nata

aBacaxi em calda

ATOS OFICIAIS QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 202114
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ingredientes

modo de preparo

Peixe com açaí

200 g de filé de pescada 
/ sal a gosto / pimenta a 
gosto / 1 xícara de fari-
nha de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 1 xí-
cara de farinha de rosca 
/ óleo quente para fritar 
/ 500 g de polpa de açaí

Corte os filés de peixe 
em gurjões e tempere-
-os com sal e pimenta a 
gosto
disponha a farinha de 
trigo, os ovos e a fari-
nha de rosca em reci-
pientes separados
em seguida, passe cada 
pedaço de peixe na fa-
rinha de trigo, nos ovos 
e na farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma fri-
gideira ou panela com 
óleo e frite os pedaços 
até que estejam doura-
dos
À parte, bata a polpa de 
açaí no liquidificador 
até que forme um cre-
me
transfira a polpa ba-
tida para o recipiente 
em que será servida ou 
despeje sobre o peixe 
frito

FilÉ de meRluza com 
Batata ao FoRNo

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em ro-
delas, sem casca)
1 pimentão (cortado 
em rodelas)
2 tomates (cortados em 
rodelas - as sementes 
ficam à preferência)
1 cebola (cortada em 
rodelas)
molho de tomate de 
boa qualidade
orégano
azeite para untar

ingredientes

modo de preparo

tempere os filés à seu 
gosto e reserve por 10 
minutos
unta um refratário com 
azeite e faça uma ca-
mada de batata, em 
seguida arrume os filés 
sobre a batata
acrescente a cebola, 
o tomate, o pimentão, 
orégano a gosto, regue 
com o molho de toma-
te (1/2 lata)
Cubra com o restante 
das batatas
Cubra com papel alu-
mínio e leve ao forno 
alto até que as batatas 
fiquem macias

ingredientes

modo de preparo

PicadiNHo de avestRuz

400g de filé de aves-
truz picado/ 1 cenou-
ra média cortada em 
fatias finas/ 1 batata 
média cortada em fa-
tias finas/ 10 vagens 
cortadas em fatias fi-
nas/ 1 cebola peque-
na cortada em fatias 
finas/ 2 colheres de 
sopa de alho poró 
cortado em fatias fi-
nas/ 1 colher de sopa 
rasa de manteiga com 
sal/ 1 colher de sopa 
de azeite/ 2 colheres 
de sopa de sumo de 
limão
1/3 xícara de aceto 
balsâmico de fram-
boesa/ 1/2 xícara de 
água/ Sal e páprica 
picante a gosto

Em uma panela co-
loque a manteiga e o 
azeite, leve ao fogo 
alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, frite 
um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa para 
doura-los um pouco
Coloque a água, ace-
to balsâmico, páprica, 
limão e o sal
Cozinhe em fogo bai-
xo até secar toda a 
água
Sirva bem quente

JacaRÉ À moda Rio 
NegRo

2 kg de rabo de jacaré/ 
2 copos de vinagre/ 4 
limões do tipo rosa/ 2 
cebolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de fa-
rinha de trigo/ Sal a 
gosto/ 1/2 litro de óleo

ingredientes

modo de preparo

Corte a carne fresca 
do jacaré em tiras
Coloque em uma va-
silha refratária com vi-
nagre e 2 limões
Reserve por aproxi-
madamente 12 horas 
para aliviar o cheiro 
da carne
Tempere com sal, ce-
bola e alho batidos no 
liquidificador, misture 
os ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha de 
trigo para “empamo-
na-los”
Leve ao fogo o óleo e 
frite as tiras empamo-
nadas de jacaré
Por fim acrescente 1 
limão e sirva

FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 29 de OuTuBRO de 2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0004/2021
COnTRATO n°: 019/SEMED/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  CONFIANTE ANDRADE COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE CO-
MUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO 
VALOR: R$ 97.650,00 (NOVENTA E SETE MIL E SEIS-
CENTOS E CINQUENTA REAIS).
pRAZO: 15 (QUINZE) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2040.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
FOnTE: 05- SALÁRIO EDUCAÇÃO 
nOTA DE EMpEnHO: 820/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA:  25 de OuTuBRO de 2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

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

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0153/2021
COnTRATO n°: 083/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: JESBAN SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÕES LTDA.
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, NO BAIRRO 
BOM PASTOR, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR: R$ 5.075.621,26 (CINCO MILHÕES, E SE-
TENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM 
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
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,

Captação de Recursos e Convênios.

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL CiDADAniA E DA MuLHER

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 55/0020/2021
COnTRATO n°: 006 /SEMASCM/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 EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS 
E SEM CONDUTORES, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PRE-
FEITURA DE BELFORD ROXO/RJ. 
VALOR: R$ 272.400,00 (DUZENTOS E SETENTA E 
DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.045.2024
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.30.00
FOnTE: 17
nOTA DE EMpEnHO: 118
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 04 de nOVEMBRO de 2021.

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO

Secretária Municipal de Assistência Social Cidada-
nia e da Mulher

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0004/2021
COnTRATO n°: 007/SEMASCM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: pEDRO pAuLO DE OLiVEiRA ROZE-
nO ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER. 
VALOR: R$ 63.096,60 (SESSENTA E TRÊS MIL E NO-
VENTA E SEIS REAIS).
pRAZO: 15 (QUINZE) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.045.2024
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00.
FOnTE: 17 (FNAS)
nOTA DE EMpEnHO: 112/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 25 de OuTuBRO de 2021.

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social Cidada-

nia e da Mulher

SECRETARiA MuniCipAL DE COMuniCAÇÃO SO-
CiAL

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0004/2021
COnTRATO n°: 010/SECOM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: pEDRO pAuLO DE OLiVEiRA ROZE-
nO ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
VALOR: R$ 252.825,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E 
DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).
pRAZO: 15 (QUINZE) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.04.131.081.2063
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00.
FOnTE: 00- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS.
nOTA DE EMpEnHO: 822/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 25 de outubro de 2021.

AnDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 45/0004/2021
COnTRATO n°: 009/SECOM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CO-
MUNICAÇÃO SOCIAL. 
VALOR: R$ 125.550,00 (CENTO E VINTE E CINCO 
MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).
pRAZO: 15 (QUINZE) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.04.131.081.2063
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
FOnTE: 00- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS.
nOTA DE EMpEnHO: 823/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA:  22 de OuTuBRO de 2021.

AnDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social

SECRETRiA MuniCipAL DE GOVERnO

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 113/2021

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 pos-
teriores 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 pRAÇA, 
SiTuADO nA RuA ALDOFO DE OLiVEiRA - BAiRRO 
JARDiM pATRÍCiA - BELFORD ROxO – RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 29 de novembro de 2021 às 10:00 
horas. PROCESSO: 52/000346/2021.

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 inte-
ressada. 

Belford Roxo/RJ, 09 de Novembro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 114/2021

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 pos-
teriores 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 COnS-
TRuÇÃO DE pRAÇA, SiTuADA nA RuA AnAJÁS 
COM A RuA ARuCuÃ - BAiRRO HinTERLÂnDiA 
- BELFORD ROxO – RJ.  Podem participar do Proces-
so licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 29 
de novembro de 2021 às 13:00 horas. PROCESSO: 
52/000234/2021.

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 inte-
ressada. 

Belford Roxo/RJ, 09 de Novembro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 115/2021

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 pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Pre-
feitura Municipal de Belford Roxo que tem como objeti-
vo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA 
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ingredientes

modo de preparo

BoliNHo de
BacalHau

1,5 kg de bacalhau/1,5 
kg de batata/1 gema/
Bastante salsa e ceboli-
nha (picados)/1 dente de 
alho amassado/2 colhe-
res de sopa de farinha de 
mesa/5 colheres de sopa 
de azeite/Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo e 
desfiar, reserve o para 
esfriar.

Cozinhe as batatas 
e amasse-as, faça um 
purê, espere esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfiado, 
acrescente os outros 
ingredientes, (salsa e 
cebolinha, alho, azeite 
e a farinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para tempe-
rar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

toRta iNtegRal 
de atum

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xícara 
de leite/1/2 xícara de 
óleo de girassol/1 xíca-
ra de aveia fina/1 co-
lher (sopa) de fermen-
to/sal a gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 to-
mate picado/2 ovos co-
zidos picados/2 lata de 
atum natural moído/1 
colher de cheiro-verde/
sal e pimenta a gosto.

ingredientes

modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no liqui-
dificador menos o fer-
mento e bata tudo até 
ficar bem homogêneo

Depois acrescente o 
fermento e bata rapi-
damente só para mis-
turar a massa com o 
fermento

RECHEIO:

Misture todos os in-
gredientes numa tigela 
e mexa ate todos se 
encorporarem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite co-
loque metade da mas-
sa espalhe o recheio 
todo por ela, acrescen-
te o restante da mas-
sa, polvilhe se quiser 
orégano por cima para 
dar um gostinho espe-
cial

Leve ao forno médio 
por mais ou menos 40 
a 45 minutos

Bom apetite!

pARA ExECuÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE pRAÇA, SiTuADO nA RuA 
niLTOn CAMpOS, nº524 - BAiRRO pARQuE DOS FERREiRAS - BELFORD 
ROxO – RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo 
pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 29 de novembro 
de 2021 às 15:00 horas. PROCESSO: 52/000345/2021.

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, 09 de Novembro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 116/2021

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, Proje-
tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo 
que tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA pARA 
ExECuÇÃO DE OBRAS DE pRAÇA, SiTuADO nA RuA nOSSA SEnHORA 
DO CARMO - BAiRRO LOTE xV - BELFORD ROxO – RJ.  Podem participar do 
Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA 
E HORÁRIO DE ABERTURA: 29 de novembro de 2021 às 16:00 horas. PROCES-
SO: 52/000325/2021.

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, 09 de Novembro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS

SECRETARiA MuniCipAL DE CuLTuRA

pORTARiA nº 0018/SMC/2021 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre a composição da Comissão de fiscalização de projetos e inciso II da 
lei de Auxílio Emergencial da Cultura” 

A Secretaria Municipal de Cultura no município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Comissão de fiscalização de Projetos e Inciso II da lei de auxílio 
emergencial da cultura, regida pela lei federal nº 14.017/2020 Aldir Blanc, que trata 
do auxílio financeiro emergencial para os trabalhadores da cultura, para manutenção 
dos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. 

Art. 2º Substituir a comissão de acompanhamento publicada na portaria 003/2021 de 
16 de julho de 2021 e publicada em dezesseis de julho de 2021;

Art.3º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão:

• Mariane da Silva de Lima Anunciação – matrícula 60/80060 - Presidente
• Ivson Lemos Daher de Oliveira – matrícula 88/88997 – 1º Secretário
• Roberta felipe de Jesus – matrícula 60/80106 – 2ª secretária

Art 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRunO DO nASCiMEnTO nunES 
Secretário Municipal de Cultura

pORTARiA nº 0019/SMC/2021 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre a composição da execução de projetos e inciso II da lei de Auxílio 
Emergencial da Cultura” 

A Secretaria Municipal de Cultura no município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º Comunicar e solicitar as contemplados dos Projetos e Inciso II que compare-
çam a reunião marcada na sexta feira no dia 12 de novembro de 2021, ás 18 horas, 
na sede da Secretaria de Cultura, cito o endereço Avenida Bob kennedy s/nº para 
tratar das seguintes pautas:

•	 Cronograma de execução.
•	 Divulgação dos projetos.
•	 Execução dos projetos e Inciso II.

Art 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRunO DO nASCiMEnTO nunES 
Secretário Municipal de Cultura

pORTARiA nº 0020/SMC/2021 DE 09 DE nOVEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre a “Homologação de Mapa de Turismo” 

A Secretaria Municipal de Cultura no município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Mapa de Turismo em cerimônia marcada na sexta feira no dia 
03 de dezembro de 2021, ás 19 horas, na sede da Secretaria de Cultura, cito o en-
dereço Avenida Bob kennedy s/nº para tratar das seguintes pautas:

•	 Entrega dos certificados de homologação.
•	 Chamada da 1ª COnFERÊnCiA MuniCipAL DE TuRiSMO
•	 Apresentação do Regimento Interno da Conferência.

Art.2º Relação dos homologados:

nOME ATiViDADE

  

VICENTUR TRANSPORTE E TURISMO

LENA DA ELICENTUR AGENCIA DE TURISMO

NOVA ELICEN AGENCIA DE TURISMO

JENIFER DE MIRANDA SILVA GUIA DE TURISMO

PATRÍCIA DA MOTA ROCHA GUIA DE TURISMO  

AP TURISMO AGENCIA DE TURISMO

BEATRIZ SANTANA FORMANDA - GESTÃO DE TURISMO

JÉSSIXA CARVALHO DA SILVA GUIA DE TURISMO

RENATO FERREIRA DE AZEVEDO HISTORIADOR EM TURISMO

VINÍCIUS PIMENTEL TORRES GUIA DE TURISMO

GILIARD GONÇALVES DO NASCIMENTO GUIA DE TURISMO

EI EVA TURISMO AGENCIA DE TURISMO

IGREJA BELFORD ROXO - MINISTÉRIO 
NOVA JERUSALÉM

ESPAÇO RELIGIOSO COM PAPEL 
HITÓRICO,CULTURAL E TURÍSTICO

LOPESTUR AGENCIA DE TURISMO

FÁBIO SANTOS DA COSATA GUIA DE TURISMO

VF PASSEIUOS E TURISMO AGENCIA DE TURISMO

BELFORD ROXO COUNTRY CLUB PROPRIEDADE HISTÓRICA,CULTURAL E TURÍSTICA

CENTRO CULTURAL DONANA PROPRIEDADE HISTÓRICA,CULTURAL E TURÍSTICA

VALE DO IPÊ COUNTRY CLUB PROPRIEDADE HISTÓRICA,CULTURAL E TURÍSTICA

A.L TOUR AGENCIA DE TURISMO

MP MULHERES GESTOR EM TURISMO

MÁRCIO OLIVEIRA DE ASSIS TRANSFERS

MARIA CAROLINA BARROSO TOMÉ FORMANDA - TURISMÓLOGA

ROSEMERE SANTOS DA FONSECA GUIA DE TURISMO

ALESSANDRA DE CASTRO GOMES BARES COM ATRATIVO MUSICAL

ISABELA DE OLIVEIRA SOUZA FORMANDA - TURISMÓLOGA

ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO 
CRESCENDO NA GRAÇA DE CRISTO

ESPAÇO RELIGIOSO COM PAPEL 
HITÓRICO,CULTURAL E TURÍSTICO

Art. 3º Relação dos não homologados:

NOME ATIVIDADE MOTIVO

   

MPL TURISMO TRANSFER DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

FRANCIELE FERREIRA GUIA DE TURISMO COMPROVANTE DE RESIDENCIA 
FORA DE DOMICÍLIO MUNICIPAL

RENATA ELIDI OPERADOR TURÍSTICO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

CELSO PRODUÇÕES E 
EVENTOS

BARES COM ATRATIVO MU-
SICAL NÃO COMPROVA ATIVIDADE

BAR DO MANCHADO BARES COM ATRATIVO MU-
SICAL NÃO COMPROVA ATIVIDADE

ALEXANDRE GOMES CAM-
POS OLIVEIRA TRANSFER NÃO COMPROVA ATIVIDADE

Art 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALAn LESSA
Subsecretário Municipal de Turismo

60/80152

BRunO DO nASCiMEnTO nunES 
Secretário Municipal de Cultura

60/69331
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