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Tráfico toca
 o terror e

 queima mais 
um ônibus na 

Baixada 
6
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MPRJ: jogador 
Marcinho é 
denunciado 

por homicídio 
6

Ação ousada

Ladrões fazem a
limpa em joalheria

Bando armado entrou na loja, 
fez funcionários reféns, quebrou 
vitrines dos mostruários e deixou 
prejuízo de R$ 30 mil.  Assalto 
aconteceu em avenida movimen-
tada. 

Suposto 
miliciano é 
fuziLAdo

Vítima, que era ex-policial mili-
tar, teria reagido a um assalto e 
levou bala na cabeça. Testemu-
nhas contaram à polícia que ele 
atuava em grupo paramilitar. de-
legacia de Homicídios da Capital 
(dHC) investiga. 

Nova iguaçu 
começa nova 
etapa do ano 
letivo na 2ª

4

Reforma 
completa 
em uPA 

de Meriti 

unidade do Jardim Íris, 
uma das três emergências 
da cidade, está em obras 
e deve ser entregue pelo 
prefeito João ferreira Neto 
nas próximas semanas. 
Além da troca completa 
do pavimento, reforma 
da estrutura, da parte hi-
dráulica e elétrica, a nova 
unidade vai contar com 
urgência e emergência, 
salas vermelha e amarela, 
atendimento clínico e ou-
tras especialidades.

Prefeito Dr. João, acompa-
nhado da secretária munici-
pal de Saúde, Marcia Lucas, 
e do coordenador das emer-
gências do município, Altair 
Soares, visitou as instalações 

da unidade
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Resenha Cultural
Hora
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Baforadas do capeta entre pelados
Chegado a uma 

baforada do capeta, 
o infeliz fumou to-
dos e quase empa-
cotou no ‘baile dos 
pelados’ que pro-
movia em sua casa 
ao de outros perdi-
dos e baforadores 
do demo, como ele. 
“Depois da terceira 

cafungada e quinta 
baforada os ‘pela-
dos’ perdiam a no-
ção e rolava de tudo 
no baile deles”, 
conta o agente aqui 
da coluna Passari-
nho Azul do Bico 
Preto, morador vi-
zinho do cafofo da 
orgia.

Quis saber quem o dedurava

“Muito doidão na 
balada do inferno, 
diz Passarinho, o ex-
-poderoso chefão não 
aguentou e soltou: 
‘preciso saber quem é 
o fdp da minha intimi-
dade que anda contan-
do as coisas do meu 
governo para aquele 

vi... do Sombra’. Não 
sabia o desgraçado, 
que o dedo duro era 
um dos que mais pu-
xavam o saco dele”, 
finaliza nosso agente. 
*O Campeão só não 
acabou na pior, por-
que meteu a mão e fez 
o pé de meia.

Ex-político lambão está sumido da cidade

Aquele ex-manda-
chuva de uma pre-
feitura anda sumido 
da terra que gover-
nou pelas merdas 
que fez. O picareta 
não contava que a 
internet fosse trazer 

de volta a manche-
te que o atormentou 
em seu mandato. A 
publicação diz que o 
sujeito “é um cam-
peão de processos” 
em uma esfera judi-
cial. 

cultura

AQuELE ABRAço!
O abraço especial da Resenha neste sá-

bado, 27/02, vai para Thadeu Camargo, 
do Rio de Janeiro. Músico, compositor, 
vocalista, violonista da Banda Certas 
Canções e aniversariante do dia, ele pro-
mete não deixar a data passar em branco. 
“Sou amante da vida e amo festas. Prome-
to celebrar o momento ao lado da minha família e dos 
amigos mais chegados”, prometeu. Parabéns, Thadeu! 
Aquele Abraço, Fera!!!

o SoMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

LILI
TUDÃO

A Unidos da Ponte 
divulgou na sexta-fei-

ra (26), a nova majes-
tade da bateria “Ritmo 
Meritiense”. Lilian 
Brito (foto), mais co-
nhecida no mundo do 
samba como “Lili Tu-

dão”, fará sua es-
treia à frente dos 

ritmistas do 
Mestre Le-

o n a r d o 
Jorge . 

A 

beldade, que já foi 
musa da escola, é mo-
radora de São João de 
Meriti.

Com passagens em 
outras agremiações e já 
tendo reinado na Inten-
dente Magalhães, Li-
lian estreou como musa 
da Unidos da Ponte no 
último carnaval, escola 
do coração do seu pai, 
o que faz a emoção do 
convite se tornar ain-
da maior. “Meu pai foi 
torcedor e esteve na es-

cola por muitos anos. 
Infelizmente não teve a 
chance de ver sua esco-
la desfilar novamente 
na Sapucaí. Fiz minha 
estreia como musa no 
enredo “Elos da Eter-
nidade” e tinha muito 
a ver com passagens 
de pessoas importantes 
em nossas vidas. Foi 
muito especial”, reve-
lou a Rainha.

A comunidade Meri-
tiense terá uma repre-
sentante raíz à frente da 

bateria da escola. Lilian 
é moradora de São João 
de Meriti e tem uma 
identidade com a Azul e 
Branca da Baixada.

“Assim como a maio-
ria das mulheres do 
mundo do samba so-
nham um dia em ser rai-
nha de bateria, comigo 
não era diferente. Es-
colhi começar a minha 
história com a Unidos 
da Ponte por três gran-
des motivos: pelo meu 
pai que ficaria reali-

zado em ver a filha re-
presentando sua escola, 
por ser da comunidade 
e pela maravilhosa re-
cepção que tive quando 
comecei a frequentar”, 
finaliza Lilian.

A Unidos da Ponte le-
vará para a Marquês de 
Sapucaí em 2022 o en-
redo  “Santa Dulce dos 
Pobres - O Anjo bom da 
Bahia” que será desen-
volvido pelos carnava-
lescos Guilherme Diniz 
e Rodrigo Marques.

A nova Rainha de Bateria da uNidoS dA PoNTE de Meriti
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PAULO SANTOS
fotógrafo promove exposição sobre

 patrimônio cultural da Baixada  

O fotógrafo Paulo Ro-
berto dos Santos, 
através do Coletivo 

Fotografia e Comunicação, 
autor de vários livros sobre 
a região, vai apresentar 38 

fotos de patrimônio his-
tórico e cultural da Baixa-
da Fluminense. O evento, 
“Baixada Fluminense e 
seus Patrimônios”, será no 
Mercadão Popular, centro 
de Nova Iguaçu, a partir 
desta segunda, 1º de mar-
ço. Abertura será às 18h. As 
fotos ficarão em exposição 

até o próximo dia 6.  
A exposição conta com 

o patrocínio da Secretaria 
Especial da Cultura, Minis-
tério do Turismo, Prefeitura 
de Nova Iguaçu, Secretaria 
Municipal de Cultura de 
Nova Iguaçu e Fenig. “É 
mais uma oportunidade de 
mostrar o quanto a Baixa-

da Fluminense tem de pa-
trimônios, especialmente 
Nova Iguaçu. Muitos igua-
çuanos não têm noção do 
quanto a cidade é impor-
tante na História do Brasil. 
Com essas fotos tentamos 
mostrar um pouco dessa 
grandeza histórica”, ressal-
ta o fotógrafo.  

Segundo Paulo, a 
mostra terá 38 fotos 
retratando a grande-
za histórica da região      

DIvULGAçãO
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assessoria de 
imprensa

 maIs saúde 

A Prefeitura de São João 
de Meriti, esclarece que 
na manhã desta sexta-
-feira (26/2), se deparou 
com um grande número 
de pessoas no entorno da 
vila Olímpica Municipal, 
localizada no bairro Gran-
de Rio, que estariam lá 

para receberem supostas 
chaves de algum empre-
endimento habitacional, 
ato desconhecido pelo 
executivo municipal.

Segundo relato das pes-
soas, elas teriam pago uma 
quantia de R$ 500,00 pelo 
suposto empreendimento, 

que seria localizado no 
município de Nova Igua-
çu. Relataram ainda que 
existe um grupo de What-
sApp onde eles conversam 
entre si e que essa reunião 
já foi marcada e remarca-
da várias vezes em lugares 
diferentes, citando o por 

exemplo, o Carrefour de 
Belford Roxo como um 
desses locais.

A prefeitura orientou 
as pessoas que tal evento 
não é de conhecimento do 
município e recomendou 
que procurassem a Polícia 
Civil para registrar o caso.

uPA em Meriti ganha reforma 
Prefeito Dr. João visita obras da UPA de Jardim Íris

O comandante da 
Regional de Defesa 
Civil da Baixada Flu-
minense (Redec Bai-
xada), tenente-coronel 
Adriano Seppa Fiora-
ni, visitou na última 
quinta-feira, a sede da 
Secretaria de Prote-
ção e Defesa Civil de 
São João de Meriti. O 
objetivo foi traçar um 
melhor melhor alinha-
mento com o governo 
do estado. 

 REALiNHAMENTo dE PLANo CoM dEfESA CiViL do RJ 

Para melhor atender 
a população de São 
João de Meriti, a 

UPA de Jardim Íris, uma 
das três emergências da 
cidade, está passando por 
uma reforma completa. O 
local está sendo criterio-
samente avaliado e deve 
ficar pronto nas próximas 
semanas.

A fim de acompanhar o 

andamento das obras de 
perto, o prefeito de Meriti, 
Dr. João Ferreira Neto, es-
teve nesta sexta-feira (26) 
na unidade acompanhado 
da Secretária Municipal de 
Saúde e do Dr. Altair Soa-
res, coordenador das emer-
gências do município.

“Estamos reformando a 
UPA para que volte o mais 
rápido possível a funcio-
nar, dando segurança para 
nossa população e nossos 
profissionais. As obras es-

tão bem adiantadas e, em 
breve, vamos entregar uma 
UPA novinha em folha 
para nossa população, que 
merece nossa atenção”, 
afirmou.

Além da troca completa 
do pavimento, reforma da 
estrutura, da parte hidráuli-
ca e elétrica, a nova unida-
de vai contar com urgência 
e emergência, salas verme-
lha e amarela, atendimento 
clínico e outras especiali-
dades.

DIvULGAçãO/PMSJM

Prefeito Dr. João acompanha 
as obras da unidade que estão 

a todo vapor 

Vacinação no Rio pode ter três dias 
diferentes para imunizar idosos 

Com o avanço da imu-
nização na cidade do Rio 
para idades abaixo de 80 
anos, a prefeitura já tra-
balha com a possibilida-
de de que os moradores 
da cidade de uma mesma 
faixa etária sejam vacina-
dos em até três dias dife-
rentes.

Contudo, ainda não há 
um novo calendário de 
imunização divulgado. A 
retomada da vacinação 
ocorreu na última quinta-
-feira e segue até hoje. 
Nesta etapa, estão sen-
do vacinados idosos de 
82, 81 e 80 anos. “Isso é 
natural, pois conforme a 
idade do público imuni-
zado vai sendo reduzida, 
o número de pessoas a se-
rem vacinadas aumenta“, 
disse o prefeito Eduardo 
Paes em entrevista cole-
tiva, na manhã de ontem, 
no Centro de Operações 
Rio, onde foram divulga-
dos dados atualizados do 
boletim epidemiológico 

da cidade.
Ele destacou que um 

novo calendário para a va-
cinação só será divulgado 
com a confirmação do en-
vio de novas pelo Ministé-
rio da Saúde.

A cidade do Rio já regis-
tou 206.149 casos e 18.762 
óbitos de Covid-19. Em 
uma semana, caiu de seis 
para três o número de re-
giões do Rio com risco 
alto para Covid-19, ainda 
segundo o 8º boletim de 
avaliação da prefeitura: 
São elas: Copacabana, La-
goa e Rocinha, todos na 
Zona Sul. 

As outras 30 regiões da 
capital fluminense estão 
com risco em moderado. 
A escala tem três níveis. 
As restrições continuam, 
como se não tivesse havi-
do melhora nos indicado-
res, por causa da confir-
mação de mais três casos 
de variantes do vírus.

“A gente está vendo va-
rias situações no Brasil 

bastante críticas. Na se-
gunda, o Comitê Cientí-
fico se reuniu e o Daniel 
(Soranz) deu um relato do 
que se passava. Estamos 
felizes por estarmos bem, 
mas tememos pelas no-
vas variantes. A gente não 
pode afrouxar. A realidade 
que estamos vendo é com-
plexa e existe uma chance 
de chegar ao Rio”, disse 
Paes.

Os três novos casos são: 
uma idosa de 71 anos, 
que mora no Recreio dos 
Bandeirantes; uma jovem 
de 21 anos, que mora no 
Parque Anchieta; e um ho-
mem de 54 anos, que mo-
rava no Centro e morreu 
no dia 21 de fevereiro no 
hospital Egas Motriz.

Com os novos casos, o 
prefeito decidiu manter 
a cidade em risco alto. 
“Atenção aglomerados na 
Zona Sul. Fiquem esper-
tos. Não arrisquem a vida 
dos seus entes queridos”, 
reforçou o prefeito.

fiocruz: ocupação de uTis
 chega ao pior nível 

A ocupação das 
unidades de terapia 
intensiva dedicadas 
a infectados pelo 
novo coronavírus 
no país chegou ao 
pior nível desde o 
início da pandemia, 
alerta o Boletim 
Observatório Co-
vid-19, da Funda-
ção Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) divulga-
do ontem. 

A proporção de 
leitos ocupados 
passou de 80% em 
12 estados e no 
Distrito Federal, e 
17 das 27 capitais 
do país também es-
tão com percentual 
nesse patamar, cha-
mado de “zona de 
alerta crítica” pelos 
pesquisadores. 

O percentu-
al de leitos ocu-
pados passa dos 
90% no Amazo-

nas (94,6%), Cea-
rá (92,2%), Paraná 
(91,9%), Rondônia 
(97,1%) e Santa 
Catarina (93,4%). 
Entre 80% e 90%, 
estão Acre (88,7%), 
Distrito Fede-
ral (87%), Goiás 
(89,2%), Pernam-
buco (85%), Rio 
Grande do Norte 
(81,4%), Rio Gran-
de do Sul (83,6%) e 
Roraima (82,2%)

As 17 capitais na 
zona de alerta de 
crítica para a ocu-
pação das UTIS 
são: Porto ve-
lho (100,0%), Rio 
Branco (88,7%), 
Manaus (94,6%), 
Boa vista (82,2%), 
Palmas (80,2%), 
São Luís (88,1%), 
Teresina (93,0%), 
Fortaleza (94,4%), 
Natal (89,0%), Re-
cife (80,0%), Sal-

vador (82,5%), Rio 
de Janeiro (85,0%), 
Curitiba (90,0%), 
F l o r i a n ó p o l i s 
(96,2%), Porto Ale-
gre (84,0%), Cam-
po Grande (85,5%) 
e Goiânia (94,4%). 

Os pesquisadores 
lembram que o país 
está desde 17 de 
janeiro com uma 
média móvel de 
mais de mil mortes 
por dia, o que so-
brecarrega profis-
sionais e sistemas 
de saúde e impac-
ta a qualidade dos 
serviços e a saúde 
mental e física dos 
trabalhadores. Pelo 
segundo dia segui-
do, o Brasil bateu 
ontem o recorde de 
mortes diárias por 
covid-19, com uma 
média de 1.148 
mortes por dia nos 
últimos sete dias. 

Ele e o secretário da 
pasta, Evalder Perini 
(na mesa), conversaram 
sobre suas atuações e 
discutiram a respeito 
de apoio e atendimento 
à população meritiense, 

bem como sobre o ser-
viço ininterrupto dos 
acionamentos. Com 
isso, a prefeitura espera 
prestar um serviço ain-
da melhor para nossa 
população.

NoTA dE ESCLARECiMENTo 

Tecnologia 5G em todas as capitais até julho de 2022
A tecnologia do 5G es-

tará disponível em todas 
capitais brasileiras até ju-
lho de 2022. O edital para 
o leilão do 5G foi aprova-
do na última quinta-feira 
pelo Conselho Diretor da 
Agência Nacional de Te-

lecomunicações (Anatel), 
que também decidiu pela 
obrigatoriedade da ado-
ção imediata do padrão 
em formato standalone, o 
que demanda a implanta-
ção de uma rede indepen-
dente do atual 4G. O edital 

agora será encaminhado 
para análise do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Essa tecnologia permite 
o tráfego de dados até 100 
vezes mais rápido que o 
padrão de quarta geração 
(4G), por utilizar um es-

pectro de rádio mais abran-
gente, o que permite que 
mais aparelhos móveis se 
conectem simultaneamen-
te, com mais estabilidade 
do que as redes atuais.

Além disso, a tecnologia 
favorece a uso de ferra-

mentas inteligentes, inter-
conexão de equipamentos 
e máquinas em tempo real 
e da chamada chamada In-
ternet das Coisas (IoT).

“A tecnologia do 5G é 
um catalizador de novas 
tecnologias como inteli-

gência artificial, realida-
de aumentada e realidade 
mista”, disse hoje (26) o 
presidente da Anatel, Le-
onardo de Morais, duran-
te entrevista coletiva para 
falar sobre a aprovação do 
edital.
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O município de Nova 
Iguaçu iniciou o ano letivo 
de 2021 em 4 de fevereiro, 
com atividades remotas de 
acolhimento voltadas não 
só para os alunos, mas 
também para seus res-

ponsáveis e professores 
da rede. Foram realiza-
das ações que envolveram 
questões socioemocio-
nais, isto é, habilidades 
desenvolvidas para lidar 
com as emoções duran-

te os desafios cotidianos, 
especialmente em meio 
a pandemia da Covid-19. 
O objetivo da Secretaria 
Municipal de Educação é 
fortalecer as relações in-
terpessoais e desenvolver 

a empatia entre a escola e 
a família.

Fevereiro também foi 
destinado à realização de 
reuniões pedagógicas para 
planejamento e adequação 
do currículo, a fim alinhar 

as ações a serem pos-
tas em prática, de acordo 
com regime de Progressão 
Continuada adotado no 
município, que tem como 
objetivo minimizar as per-
das pedagógicas e a eva-

são escolar. Além disso, 
ao longo deste mês as uni-
dades escolares se dedica-
ram a identificar os alunos 
não alcançados nas ati-
vidades remotas de 2020 
através do Busca Ativa.

 ATiVidAdES REMoTAS TiVERAM iNÍCio EM fEVEREiRo

Amazônia em contagem regressiva 
O satélite Amazônia 

1 que está em conta-
gem regressiva para 
ser lançado ao espaço 
na madrugada de ama-
nhã, tem produção e 
operação totalmente 
nacional. A missão é 
acompanhar de perto 
a Terra, em especial, a 
região amazônica, com 
monitoramento de áre-
as desmatadas, agríco-
las, além de desastres 
ambientais.

De acordo com o 
Instituto Nacional 
de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), o satélite, 
que será lançado pela 
Agência Espacial In-
diana, em Sriharikota, 
às 1h54, no horário 
de Brasília, é parte da 
Missão Amazônia e 
abre espaço para a pro-
jeção do Brasil. 

Em entrevista exclu-
siva à Radioagência 
Nacional, o presidente 
da Agência Espacial 
Brasileira (AEB), Car-

los Moura, que acom-
panha a comitiva na 
Índia, disse que o mo-
mento é de expectativa 
e também de projeção 
do Brasil. “Os sistemas 
espacias, os satélites 
que observam a Terra 
a partir de um ponto 
de vista privilegiado, 
nos permitem conhe-
cer melhor os nossos 
oceanos, os nossos 
biomas, a nossa at-
mosfera, compreender 
melhor esse conjunto 
de fatores fazem com 
que este planeta, até 
onde se saiba, seja o 
que contém as melho-
res condições de vida 
na forma como nós a 
conhecemos. Entender 
melhor nosso planeta é 
uma questão que afe-
ta o nosso dia a dia e 
afeta também as gera-
ções futuras. Por isso, 
é importantíssimo para 
a sustentabilidade da 
Terra e da humanida-
de”, destacou. 

 educação 

Em greve desde o dia 13, os servidores do Detran-RJ retornaram 
ao trabalho ontem, cumprindo determinação da Justiça, que decla-
rou a greve ilegal. O descumprimento da medida previa o paga-

mento de multa de R$ 500 mil por dia. 

Em visita ao Ceará onde participou de um evento, o presidente Jair 
Bolsonaro provocou aglomeração. O estado enfrenta um aumento de 
casos de coronavírus. O  governador Camilo Santana (PT) não partici-

pou da cerimônia. 

Pelo Youtube

O governador em exer-
cício Cláudio Castro 
(PSC) afirmou que o esta-
do do Rio não vai precisar 
comprar vacinas contra a 
Covid-19. Segundo ele, 
o Plano de Imunização 
Nacional, do Ministério 
da Saúde, vai suprir a de-
manda do RJ. 

O subprocurador-ge-
ral da República, Paulo 
Gustavo Branco, apre-
sentou parecer favorável 
à lei 8.120/18, do presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa (Alerj), André 
Ceciliano (PT), que li-
bera manifestações cul-
turais nos de transportes 
públicos 

STANd-By

LiBERAdo

O parecer foi enviado 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), que julga 
a constitucionalidade da 
lei após um recurso ela-
borado pela Alerj contra 
decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio 
de revogar a norma. 

O Tribunal de Justiça do RJ (TJRJ) 
criou o Núcleo de Inovação do Poder 
Judiciário (LabLexRio), que funciona-
rá como um laboratório de inovações 
em diferentes áreas, como a de tecno-
logia e gestão de pessoas, entre outras.

CoNSTiTuCioNALidAdE 

iNoVAção 

EdiToRiAL

Branco considerou que a autorização 
constitui mecanismo de promoção dos 
direitos fundamentais culturais e artís-
ticos. Destacou ainda que a iniciativa 
serve à proteção da liberdade de ex-
pressão artística.

MECANiSMo 

AGêNCiA BRASiL 

Biuscar uma forma 
da Assembleia poder 
ajudar na melhoria dos 
serviços das barcas. 
Esss foi a pauta princi-
pal discutida no encon-
tro entre o presidente da 
Assembleia Legislativa 
do RJ (Alerj), deputado 
André Ceciliano, do PT 
(c), o secretário estadu-

al de Transportes, Del-
mo Pinho, e o deputado 
Flávio Serafini (PSOL), 
na última quinta-feira. 

Segundo Pinho, com 
a pandemia o número 
de passageiros dimi-
nuiu de 75 mil usuários 
para 20 mil, em um ano. 
“Houve uma queda até 
maior do que nos outros 

modais. O Governo do 
Estado do Rio já sub-
sidia cerca de R$ 400 
milhões, por ano, o bi-
lhete único intermunici-
pal, mas o esforço tem 
que ser maior”, disse o 
secretário, observando 
que em 2023 termina a 
concessão das Barcas 
S/A.

Alerj discute melhorias nas barcas 

assessoria de impresa

Atividades remotas terão o auxílio de 
livros didáticos e apostilas via internet 

 DIvULGAçãO/PMJ

A Secretaria Muni-
cipal de Educação 
de Nova Iguaçu 

(SEMED) começa, na 
próxima semana, uma 
nova etapa do ano letivo 
de 2021. A partir do dia 
1º de março, as atividades 
remotas junto aos mais 
de 65 mil alunos da rede 
terão o auxílio de livros 
didáticos e apostilas e po-
derão ser feitas via inter-
net. A Prefeitura de Nova 
Iguaçu ainda não definiu 
data para a retomada das 
aulas presenciais.

O ano letivo no municí-
pio teve início em 4 de fe-
vereiro, também de forma 
remota, com o acolhimen-
to de professores, alunos 
e responsáveis. Neste se-
gundo momento, as ati-
vidades continuam sendo 
somente remotas, com en-
trega de material impresso 
nas escolas e acompanha-
mento à distância, a exem-
plo do ocorrido ao longo 
de praticamente todo o 
ano de 2020, em função 

da pandemia da Covid-19.

Apostilas mensais 
Enquanto as aulas pre-

senciais não são retoma-
das, todos os alunos da 
rede – da Educação Infan-
til à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) – receberão 
apostilas mensais com ati-
vidades e exercícios que 
deverão ser resolvidos em 
casa e devolvidos às es-
colas para que sejam cor-
rigidos pelos professores. 
Além do material impres-
so, os estudantes poderão 
acessar o conteúdo de-
senvolvido pela SEMED 
via internet. Eles também 
receberão kits com livros 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE).

Quando as atividades 
nas escolas retornarem, 
os estudantes, professo-
res e demais profissionais 
que trabalham nas escolas 
terão um ambiente mais 
confortável e seguro. Mais 
de três mil ventiladores 
estão sendo instalados nas 
141 escolas e creches da 
rede municipal. Cada uma 

Nova iguaçu inicia nova 
etapa do ano letivo 

Os mais de 65 mil alunos da rede municipal começam atividades na segunda-feira 

delas terá também um be-
bedouro de torneira para 
que não haja contato da 
boca dos usuários com o 
equipamento. Além disso, 
cada estudante receberá 
um squeeze e máscaras de 
proteção.

“Nossos alunos só volta-
rão a ter aulas presenciais 
quando houver vacinação 

para todos, o que garan-
tirá a segurança deles, de 
suas famílias e dos pro-
fissionais de educação”, 
afirma o prefeito Rogerio 
Lisboa. “Sabemos dos 
problemas causados pela 
pandemia em nossos alu-
nos, que estão sem fre-
quentar as escolas desde 
16 de março do ano pas-

sado, mas o importante é 
a preservação e a valori-
zação das vidas”.

Auxílio alimentação 
O auxílio alimentação 

dado pela Prefeitura de 
Nova Iguaçu _ que duran-
te o ano letivo de 2020 foi 
um dos municípios que 
mais distribuiu este tipo 

de ajuda e que foi reali-
zada em oito etapas _, re-
torna agora com o início 
das aulas para cada uma 
das famílias dos cerca de 
65 mil alunos da rede. Os 
cartões-alimentação, no 
valor de R$ 70, terão duas 
recargas em março. A pri-
meira será dia 12 e a outra 
no fim do mês.
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maIs um pra conta

esporte

Ceni revela atletas que jogaram
 sem condições ideais

CARLoS ViToR celebra volta
 do Nova iguaçu à elite

vITOR MELLO / DIvULGAçãO    

O time da Baixada está 
de volta à fase principal 
do Campeonato Carioca 
após três anos. Depois de 

lidar com a queda no 
ano passado, o Nova 
Iguaçu encarou a 
dura e extinta Série 
B1, foi campeão, e 
passou à fase pre-

liminar. Nela, 
a p r e s e n t o u 

uma cam-
panha para 
n i n g u é m 
c o l o c a r 
defei tos: 
a lcançou 
23 pontos 

de 30 pos-
síveis, mantendo 

a invencibilidade no 
Laranjão. Apesar dos 

números atestarem a su-
premacia, o Nova Iguaçu 
só garantiu o acesso aos 49 
minutos da segunda etapa, 
através do gol de cabeça 
de Gilberto, arrancando o 
empate no jogo final con-
tra a Cabofriense.

Treinador da equipe nas 
primeiras rodadas da Se-
letiva 2020, pode-se dizer 
que Carlos vitor está de 
alma lavada. E no ano em 
que completou 28 anos 
de casa, não poderia ter 
ganho presente melhor: a 
tão desejada vaga na Taça 
Guanabara.

“você é muito feliz quan-
do fala que retornamos ao 
local que nunca devería-
mos ter saído. Esse êxito 
a gente deixa com toda a 

direção, que teve sabedo-
ria em entender as coisas 
da melhor maneira possí-
vel, para que realmente se 
mantivesse um ambiente 
bom, uma continuidade de 
todo o trabalho, que a gen-
te sabe que foi bem feito. 
E nós costumamos dizer 
que a gente só sequenciou 
o trabalho, essa é a verda-
de. Essa coisa de sequen-
ciar, de ter sabedoria, isso 
foi muito bom. Mérito de 
toda a comissão, atletas, 
presidente, todos os envol-
vidos”, disse o treinador.

“A B1 foi um nível, a 
Seletiva foi outro, e o Ca-
rioca está num nível top 
dentro do que nós esta-
mos falando. É claro sem 
desmerecer as fases que 

o Nova Iguaçu disputou. 
Agora é ter sabedoria, en-
tender a competição, como 
funciona a competição. A 
gente sabe da importância 
que é para o Nova Iguaçu 
se manter na primeira di-
visão do Carioca. Seremos 
muito estratégicos com 
relação a isso, para que a 
gente dê continuidade ao 
nosso trabalho, sem perder 
nossa identidade, humil-
dade, alma. vamos buscar 
fazer um Carioca digno 
daquilo que sabemos que 
somos capazes”, finalizou 
o comandante laranja.

O Nova Iguaçu estreia 
na Taça Guanabara na 
terça-feira (2), às 21h30, 
no Maracanã, contra o Fla-
mengo.

ALExANDRE vIDAL / FLA

Gabigol e o treinador Ro-
gério Ceni vibram com a 
taça do  octacampeonato

 De alma lavada, 
técnico reconhece: 
“Mérito de toda a 
comissão, atletas, 
presidente, todos 

os envolvidos”    

fluminense fez a melhor campanha de 2021 no Campeonato Brasileiro
O Fluminense fez a 

melhor campanha do 
Campeonato Brasilei-
ro desde que virou o 
ano. Foram 24 pontos 
de 33 possíveis em 
2021. Em 11 partidas, 
foram sete vitórias, 
três empates e apenas 
uma derrota. Foram 
18 gols marcados e 11 
sofridos. Os números 
se aproximam muito 
da grande arrancada 
contra o rebaixamen-
to, do famoso Time de 
Guerreiros de 2009.

Uma campanha 
de mais de 72% de 

aproveitamento, um 
número muito alto,  
principalmente, em 
fim de temporada 
atípica e mais cansa-
tiva, pelo calendário 
apertado em tempos 
de pandemia da Co-
vid-19.

>> Em 11 jogos em 
2021: 1. Fluminense 
- 24 pontos; 2. Inter-
nacional - 23 pontos; 
3. RB Bragantino - 22 
pontos; 4 - Athletico - 
19 pontos;

5 - Atlético-MG - 19 
pontos; 6 - Flamengo 
- 19 pontos; 7 - Atlé-

tico-GO - 16 pontos; 
8 - Bahia - 16 pontos; 
8 - Ceará - 16 pontos; 
10 - Santos - 15 pon-
tos.

Em 2009, na famo-
sa arrancada do Time 
de Guerreiros, o Flu-
minense conquistou 
7 vitórias e 4 empates 
em 11 jogos, somando 
25 pontos e se livran-
do da zona do rebai-
xamento. Um ponto a 
mais do que a campa-
nha do time de Mar-
cão nas últimas 11 ro-
dadas do Campeonato 
Brasileiro 2020.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Com a com-
binação de 
resultados, o 

Flamengo se sagrou 
campeão brasileiro 
da temporada 2020. 
Devido à pandemia 
de Covid-19, o ca-
lendário do futebol 
brasileiro foi atípi-
co e a competição 
nacional terminou 
no fim deste feve-
reiro. Com as datas 
apertadas e diversos 
campeonatos, Ro-
gério Ceni revelou 
que alguns atletas 
jogaram no limite 
na última partida 
contra o São Paulo.

Cinco dias após 
o encerramento do 
Brasileiro, o Fla-
mengo já tem data 
marcada para es-
treia do Campeo-
nato Carioca. Em 
entrevista coletiva, 

Ceni comentou so-
bre o planejamen-
to para o início da 
temporada de 2021. 
Segundo o treina-
dor, o elenco rubro-
-negro vai receber 
um intervalo de 15 
dias. O Mengão co-
meçará o Estadual 
com um time alter-
nativo.

“Teremos um in-
tervalo para esses 
jogadores. Teve 
pandemia e não 
teve futebol durante 
a pandemia. Foi um 
dos brasileiros mais 
equilibrados, pela 
maneira como tudo 
aconteceu. Esses 
jogadores terão al-
guns dias de folga. 
A curto prazo po-
dem sentir, alguns 
jogos, algumas der-
rotas, mas a médio 
e longo prazo esses 
dias que vão ficar 
parados tendem a 
reverter em coisas 

boas. Se a gente 
aglomerar essa tem-
porada já para o pri-
meiro jogo, a longo 
prazo a gente tende 
a perder”, disse.

“Diego com mui-
ta dor na posterior, 
Rodrigo Caio jogou 
lesionado, não fez 
uma arrancada para 
frente no ataque por 
isso, Gabriel com 
dores no tornoze-
lo. O time chegou 
em uma situação de 
limite. Se a gente 
não parar com esses 
atletas alguns dias, 
não vamos conse-
guir fazer com que 
tenham um momen-
to de baixa para ter 
a retomada em 14 
ou 15 dias”, finali-
zou.

A estreia na Taça 
GB será na terça-
-feira (2), contra 
o Nova Iguaçu, às 
21h30, no Maraca-
nã. 

 Rodrigo Caio lesionado, Gabigol e diego com dores ‘foram pro sacrifício’   

 Equipe comandada por 
Marcão conquistou 24 pontos 

no período

LUCAS MERçON/FFC



sábado, 27 de fevereiro de 2021Hora6

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

caIu no bote 
polícia

Bando rouba joalheria na zona Sul
Ação foi rápida, durou cerca de dois minutos. os ladrões levaram cerca de R$ 30 mil em peças 

Jogador é denunciado
 por homicídio culposo 

Numa ação 
ousada, sete 
c r i m i n o s o s 

armados roubaram na 
tarde de ontem a Casa 
Alberto Joias, na Rua 
visconde de Pirajá, 
em Ipanema, na Zona 
Sul do Rio. A ação du-
rou aproximadamente 
dois minutos e o pre-
juízo do estabeleci-
mento está estimado 
em R$ 30 mil. O roubo 
está sendo investigado 
por agentes da 14ª DP 
(Leblon). Câmeras de 
segurança do estabele-
cimento mostram um 

dos criminosos com 
uma pistola entrando 
na loja às 14h37m. O 
bandido, que veste cal-
ça jeans, casaco e tênis 
e está com máscara de 
proteção, retira dois 
funcionários de suas 
mesas e os leva para o 
fundo do salão.

Fizeram a limpa 
Os vídeos mostram 

que o bandido e um 
comparsa, que ves-
te roupa semelhante, 
quebram as vitrines de 
dentro da loja com as 
pistolas e levam as pe-
ças que estava expos-
tas em mostruários.

Uma câmera de se-

 REPRODUçãO/ARQUIvO PESSOAL

gurança posiciona-
da em outro ângulo 
mostra outras vitrines 
sendo quebradas. Os 

criminosos colocam as 
peças roubadas dentro 
dos bolsos. Outros ví-
deos que circulam em 

redes sociais flagram 
dois dos bandidos fu-
gindo em uma moto 
pela Rua visconde de 

Pirajá. Policiais mi-
litares do 23º BPM 
(Leblon) foram acio-
nados.

O jogador Márcio Al-
meida de Oliveira, o 
Marcinho, foi denuncia-
do pelo Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro 
(MPRJ por homicídio 
culposo (quando não há 
intenção de matar), com 
o agravante de não ter 
prestado socorro.

O atleta atropelou um 
casal de professores do 
Cefet no dia 30 de de-
zembro, na Avenida Lú-
cio Costa, no Recreio 
dos Bandeirantes, Zona 
Oeste do Rio. Alexandre 
Silva de Lima morreu 
na hora; a mulher, Ma-
ria Cristina José Soares, 
ficou internada uma se-
mana, mas não resistiu.

A denúncia foi ofere-
cida na última segunda-
-feira (22) à 34ª vara 

Criminal da Capital. 
Marcinho jogou 2020 
pelo Botafogo e foi dis-
pensado no fim do ano.

De acordo com o 
MPRJ, Marcinho trafe-
gava acima da veloci-
dade permitida quando 
atropelou os dois pro-
fessores. Um laudo da 
Polícia Civil atestou que 
o carro do jogador esta-
va a 98 km/h — quando 
o limite da via é de 70 
km/h.

A denúncia cita ainda 
que, após o impacto, o 
atleta seguiu com seu 
veículo. Câmeras de se-
gurança mostram Mar-
cinho parando o carro 
perto do local do aci-
dente e indo para a casa 
de um amigo.

Em depoimento, Mar-

cinho afirmou que di-
rigia a 60 km/h e que 
tentou desviar do casal. 
Testemunhas já tinham 
contestado a versão do 
jogador, afirmando que 
o Mini Cooper estava 
em alta velocidade e 
“costurando o trânsito”.

A pena prevista para 
esse caso é de até seis 
anos de prisão.

Imagens de câmeras 
de segurança mostram 
Marcinho tomando cho-
pe em um restaurante 
no dia do acidente. De 
acordo com a polícia, 
o jogador bebeu cinco 
chopes e uma água. O 
jogador se apresentou à 
polícia cinco dias depois 
do atropelamento, o que 
não permitiu exame to-
xicológico. 

Suspeito de integrar milícia é
 morto em assalto no Rio 

Um homem identifica-
do apenas como ‘Mimi’ 
foi morto a tiros na últi-
ma quinta-feira, duran-
te um suposto assalto 
na Rua José Lopes, no 
bairro Cordovil, na Zona 
Norte do Rio. Testemu-
nhas contaram que a víti-
ma era ex-policial militar 

e atuava na milícia que 
do Morro do Dourado. 
Ele foi reconhecido por 
criminosos da região du-
rante a abordagem.

Agentes do 16º BPM 
(Olaria) foram aciona-
dos. A área foi isolada e 
a perícia acionada. Po-
liciais da Delegacia de 

Homicídios da Capital 
(DHC) fazem buscas por 
imagens de câmeras de 
segurança da região para 
tentar encontrar os atira-
dores. A informação de 
de que ele tinha envolvi-
mento com o grupo para-
militar não foi confirma-
da pela especializada. 

Os criminosos fizeram os funcioná-
rios reféns e quebraram vitrines dos 

mostruários 

Marcinho, ex-lateral do Botafogo e 
seu pai, Sérgio Lemos de Oliveira, em 

depoimento na 42ª DP (Recreio)

ESTEFAN RADOvICZ/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADãO CONTEÚDO

Civil prende nove em operação contra 
traficantes e ladrões de carga 

Bombeiros frustram plano de
 assalto a banco da corporação

O Serviço Reservado 
do Corpo de Bombei-
ros descobriu um plano 
para assaltar o banco do 
Quartel do Comando 
Geral (QCG) do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janei-
ro, no Centro do Rio. O 
crime será investigado 
pela Delegacia de Polícia 
Judiciária Militar da cor-
poração e também pela 
Polícia Civil.

No Camarista Méier, 
no Lins, um carro com 
material dos bombeiros, 
inclusive com fardamen-
to, adesivos, um simula-
cro de fuzil e granadas 
foram interceptados pelo 
setor de inteligência.

O veículo foi levado 
para a Delegacia de Rou-
bos e Furtos (DRF), na 

Nove pessoas foram 
presas ontem em uma 
operação da Polícia Ci-
vil contra traficantes e 
ladrões de carga em São 
Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio.

O alvo da operação 
“Estrada Segura”, teve 
como alvo três comu-
nidades para cumprir 
mandados de prisão 
contra criminosos en-
volvidos com tráfico, 
roubos e sequestros.

Os policiais da 74ª DP 
(Alcântara) recupera-

ram nove motos rouba-
das e apreenderam ainda 
grande quantidade de 
drogas, uma pistola e 
uma arma de fogo falsa.

O objetivo da ação 
também era apreender 
veículos irregulares 
usados pelos acusados, 
reprimir a atuação de 
mototaxistas associados 
ao tráfico de drogas e 
retirar barricadas que 
dificultam a livre circu-
lação dos moradores da 
região.

Os suspeitos são in-

vestigados em diversos 
casos, como roubos de 
carga cometidos princi-
palmente na BR-101 e 
na RJ-104, vias que dão 
acesso a comunidades 
de São Gonçalo. Eles 
também são acusados 
de sequestrar pessoas 
e mantê-las presas en-
quanto realizam saques 
com cartões delas.

A operação contou 
com apoio da Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF) e da Guarda Mu-
nicipal de São Gonçalo.

 Serviço Reservado dos Bombeiros desco-
briu material da corporação com criminosos 

Tráfico ateia fogo em ônibus 
após confronto com PMs 

Um ônibus da Auto 
viação Flores foi incen-
diado no Jardim Reden-
tor, na localidade Três 
Pontes, limite entre São 
João de Meriti e Belford 
Roxo, após um confron-
to entre traficantes e po-
liciais militares, na tarde 
da última quinta-feira. 

Segundo informações, 
os passageiros foram 
obrigados a descer do 
coletivo, que fazia a li-
nha Pavuna/vale do Ipê.  
Ninguém ficou ferido. 

Esse é o quinto ônibus 

incendiado da Trans-
porte Flores apenas este 
ano. A estimativa da em-
presa é de que o ônibus 
da linha 724I (Pavuna x 
vale do Ipê) transporta 
cerca de 15 mil pessoas 
por dia. 

O custo estimado para 
a reposição do ônibus 
incendiado é de aproxi-
madamente R$ 600 mil. 
Nos últimos 12 meses, o 
prejuízo acumulado da 
empresa por causa de 
incêndios criminosos foi 
de R$ 6 milhões.

Cidade da Polícia, no Ja-
carezinho, na Zona Nor-
te, que vai investigar se 
o carro foi utilizado para 
algum grande roubo.

“Essa investigação vem 
se desenrolando há cer-
ca de três meses”, con-
tou o coronel Glauber 
Wellington, do setor de 

inteligência do Corpo de 
Bombeiros. Ele acrescen-
tou: “Sabíamos que eles 
entrariam com viaturas 
clonadas, a fim de entrar 
de forma desapercebida 
no quartel central. Con-
seguimos nos antecipar e 
logramos êxito em fazer 
essa apreensão”.

REPRODUçãO

REPRODUçãO

Veículo ficou totalmen-
te destruído
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• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
Acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
Adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
Abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°C por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

Retire o miolo do aba-
caxi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
Espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

ingredientes

BiSCoiTiNHoS 
dE NATA

ABACAxi EM CALdA

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLuÇÃO nº 811 DE 24 DE FEVEREiRO DE 2021,
ORiunDA DO pROJETO DE RESOLuÇÃO nº 09/2021.

Dá nova redação ao artigo 165 do Regimento Interno, alteran-
do o horário das sessões.
Autoria: Mesa Diretora

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUA-

ÇU-RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU 
E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º O art. 165 do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu passa a vigorar com a seguinte redação:
 Art. 165 As Sessões Plenárias serão realizadas às 
terças e quartas-feiras, com início às 10 horas, sendo as quin-
tas-feiras reservadas, preferencialmente, para a realização de 
audiências públicas pelas Comissões Permanentes.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 24 de fevereiro de 2021.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Dudu Reina
Presidente

Republicado por incorreção.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 007/2021 DE 26 DE FEVE-

REIRO DE 2021.

Designar os servidores para composição dos responsá-
veis pela fiscalização dos contratos firmados e dá ou-
tras providências.
V. Exa. SIDNEY CORREIA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio 
da publicidade;

R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar os responsáveis pela fiscalização 
do Contrato Nº 001/2021, para que na qualidade de re-
presentante desta Casa Legislativa, acompanhe e fis-
calize a fiel execução do objeto, conforme preconiza o 
Art. 67 da Lei 8.666/93.

FISCAL DE CONTRATO TITULAR

1º Fiscal Carlos Eduardo da Silva Nunes

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO

2º Fiscal Adeilton da Silva Oliveira

Artigo 2º - Ficam Designados a partir desta publicação 
os funcionários públicos: Carlos Eduardo da Silva Nu-
nes, matricula nº. 115602011 para atuar como Fiscal 
de Contrato e Adeilton da Silva Nunes, matricula nº. 
115752011, para atuar como Fiscal substituto na au-
sência do primeiro. O fiscal terá a atribuição de acom-
panhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos 
termos contratuais.
Artigo 3º - Ficam os fiscais da administração obrigados 
a comunicar a Diretoria Geral todas as ocorrências rela-
cionadas com o fornecimento e/ou execução do contra-
to, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultra-
passam a competência dos fiscais deverão ser solicita-
das ao Diretor Geral em tempo hábil para a adoção das 
medidas saneadoras.
Artigo 4º - Este Ato entra em vigor a contar do dia 05 de 
fevereiro de 2021.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA) 

Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 008/2021 DE 26 DE FEVE-
REIRO DE 2021.

Designar os servidores para composição dos responsá-
veis pela fiscalização dos contratos firmados e dá ou-
tras providências.
V. Exa. SIDNEY CORREIA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio 
da publicidade;

R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar os responsáveis pela fiscalização 
do Contrato Nº 002/2021, para que na qualidade de re-
presentante desta Casa Legislativa, acompanhe e fis-
calize a fiel execução do objeto, conforme preconiza o 
Art. 67 da Lei 8.666/93.

FISCAL DE CONTRATO TITULAR

1º Fiscal Marcia Andrade da Silva

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO

2º Fiscal Carlos Eduardo da Silva Nunes

Artigo 2º - Ficam Designados a partir desta publicação 
os funcionários públicos: Marcia Andrade da Silva, ma-
tricula nº. 115702011 para atuar como Fiscal de Con-
trato e Carlos Eduardo da Silva Nunes, matricula nº. 
115602011, para atuar como Fiscal substituto na au-
sência do primeiro. O fiscal terá a atribuição de acom-
panhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos 
termos contratuais.
Artigo 3º - Ficam os fiscais da administração obrigados 
a comunicar a Diretoria Geral todas as ocorrências rela-
cionadas com o fornecimento e/ou execução do contra-
to, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultra-
passam a competência dos fiscais deverão ser solicita-
das ao Diretor Geral em tempo hábil para a adoção das 
medidas saneadoras.
Artigo 4º - Este Ato entra em vigor a contar do dia 05 de 
fevereiro de 2021.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA) 

Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 009/2021 DE 26 DE FEVE-
REIRO DE 2021.

Designar os servidores para composição dos respon-
sáveis pela fiscalização de Ata de Registro de Preços 
firmada e dá outras providências.
V. Exa. SIDNEY CORREIA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio 
da publicidade;

R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar os responsáveis pela fiscalização 
da Ata de Registro de Preços Nº 002/2021, para que 
na qualidade de representante desta Casa Legislativa, 
acompanhe e fiscalize a fiel execução das contratações 
advindas da referida Ata de Registro de Preços, confor-
me preconiza o Art. 67 da Lei 8.666/93.

FISCAL DE CONTRATO TITULAR

1º Fiscal Micheline Soares Pereira

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO

2º Fiscal Magda Angélica Alves de Souza

Artigo 2º - Ficam Designados a partir desta publicação os 
funcionários públicos: Michelini Soares Pereira, matricula 
nº. 101531997 para atuar como Fiscal da referida Ata de 
Registro e Magda Angélica Alves de Souza, matricula nº. 
101541997, para atuar como Fiscal substituto na ausência 
do primeiro. O fiscal terá a atribuição de acompanhar e fisca-
lizar a correta execução do objeto aos termos da referida Ata 
de Registro de Preços nas futuras e eventuais contratações.
Artigo 3º - Ficam os fiscais da administração obrigados 
a comunicar a Diretoria Geral todas as ocorrências rela-
cionadas com o fornecimento e/ou execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultra-
passam a competência dos fiscais deverão ser solicita-
das ao Diretor Geral em tempo hábil para a adoção das 
medidas saneadoras.
Artigo 4º - Este Ato entra em vigor a contar do dia 08 de 
fevereiro de 2021.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA) 

Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
p R E F E i T u R A  M u n i C i pA L  D E  B E L F O R D 

R O x O
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

26 DE JAnEiRO DE 2021. puBLiCADO EM 
27//01/2021 .

DECRETO n° 5043, DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), EM DECORRÊNCIA DA 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE NO MUNI-
CÍPIO DE BELFORD ROXO, CONSOLIDA MEDIDAS 
RESTRITIVAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta-
ção, no Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal no 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novem-
bro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional - ES-
PIN e a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 
2020 e  a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declara-
ção de Emergência em Saúde pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Huma-
na pelo novo Coronavírus (COVID-19), especialmente 

a obrigação de articulação dos gestores do SUS como 
competência do Centro de Operações de Emergências 
em Saúde Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde pública de Im-
portância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), especial-
mente a obrigação de articulação dos gestores do SUS 
como competência do Centro de Operações de Emer-
gências em Saúde Pública (COE-nCoV)
CONSIDERANDO a classificação pela Organização 
Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do Novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO que o Município de Belford Roxo re-
conheceu a situação de emergência em saúde por meio 
do Decreto nº 4860, de 18 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4882, de 16 de abril de 
2020, que decretou Estado de Calamidade Pública no 
âmbito do município de Belford Roxo; 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 09/2020, 
de 16 de junho de 2020, que reconheceu o Estado de 
Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrenta-
mento da pandemia de coronavírus no âmbito do muni-
cípio de Belford Roxo;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Consti-
tuição da República; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 47428, de 29 

de dezembro de 2020, que renovou o Estado de Cala-
midade Pública no Estado do Rio de Janeiro até 1º de 
julho de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto n° 5.010, de 30 de dezem-
bro de 2020, que prorrogou o Estado de Calamidade 
Pública no âmbito do município de Belford Roxo até 1º 
de julho de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 47.454, de 21 
de janeiro de 2021, que atualizou as medidas de enfren-
tamento da propagação do novo coronavírus (covid-19) 
no Estado do Rio de Janeiro;
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor,

DECRETA:

Art. 1º - Este Decreto estabelece novas medidas tempo-
rárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 
emergência em saúde pública de importância interna-
cional, decorrente da COVID-19, bem como reconhece 
a necessidade de manutenção da situação de emer-
gência no âmbito do Município de Belford Roxo.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no âmbito do Mu-
nicípio de Belford Roxo, enquanto vigorar a situação 
de emergência em saúde em virtude da pandemia da 
COVID-19, o uso de máscara de proteção respiratória, 
seja ela descartável ou reutilizável, de forma adequada, 
em qualquer ambiente público, assim como em estabe-
lecimentos privados com funcionamento autorizado de 
acesso coletivo.
§1º - Compreende- se entre os locais descritos no caput 
deste artigo, dentre outros: ruas, praças, parques, meios 
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Modo de preparo

ingredientes

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

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

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

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

LASANHA 
VEGETARiANA

fEiJoAdA 
VEGETARiANA

Modo de preparo

de transporte coletivo e individual de passageiros, 
repartições públicas, hospitais, supermercados, 
farmácias, padarias, agências bancárias, além de 
outros estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de máscaras 
as pessoas que sofrem de patologias respiratórias 
e as pessoas com deficiência severa nos membros 
superiores, mediante apresentação de documento 
médico que ateste o risco de utilização de máscaras 
nos casos aqui especificados.
Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado público 
ou contratado por empresa que presta serviço para o 
Município de Belford Roxo, que apresentar febre ou 
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar 
e batimento das asas nasais) passa a ser considerado 
caso suspeito e deverá adotar o protocolo de atendi-
mento específico expedido pelo Secretário de Saúde do 
Município de Belford Roxo.
Parágrafo único - Os gestores dos contratos de pres-
tação de serviços deverão notificar as empresas con-
tratadas quanto à responsabilidade destas em adotar 
todos os meios necessários para conscientizar seus 
funcionários quanto aos riscos da COVID-19 e quanto 
à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas 
de febre ou sintomas respiratórios, estando as empre-
sas passíveis de responsabilização contratual em caso 
de omissão que resulte em prejuízo à Administração 
Pública.
Art. 4º - Fica autorizada manutenção das atividades 
presenciais dos servidores da Administração Direta e 
Indireta, observado o uso obrigatório de máscaras e 
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre os 
servidores em cada setor, excetuando-se das ativida-
des presenciais os lotados nas unidades escolares da 
rede municipal de ensino e os classificados no §2o deste 
artigo.
§1º - Para atendimento do público externo, as 
Secretarias e órgãos municipais deverão adotar 
regras para assegurar o distanciamento adequado e 
evitar a aglomeração de pessoas, ficando vedado o 
atendimento, o ingresso e a presença de pessoas que 
não estiverem usando as máscaras.
§2º Os servidores públicos maiores de 60 (sessenta 
anos), gestantes e lactantes, e indivíduos que 
apresentem condições clínicas que o tornem 
extremamente vulneráveis, devidamente comprovadas 
através de laudo médico, poderão exercer suas funções 
laborais fora das instalações físicas do órgão de lotação, 
em trabalho remoto (regime home office), cabendo à 
autoridade superior expedir ato de regulamentação 
do trabalho remoto em atenção à manutenção da 
continuidade e essencialidade das atividades da 
Administração Pública.
I - Entende-se como condições clínicas extremamente 
vulneráveis:
a) os receptores de transplante de órgão;
b) os portadores de câncer: em tratamento quimioterá-
pico e em tratamento radioterápico; hematológico ou 
de medula óssea em qualquer estágio do tratamento, 
como leucemia, linfoma ou mieloma;
c) em imunoterapia ou outros tratamentos contínuos 
com anticorpos;
d) em tratamento direcionado que pode afetar o sistema 
imunológico;
e) os transplantados de medula óssea ou células-tronco 
nos últimos seis meses ou que ainda estejam tomando 
medicamentos de imunossupressão;
f) aqueles com problemas respiratórios graves, incluin-
do a fibrose cística, asma grave e doença pulmonar 
obstrutiva crônica;
g) os portadores de doenças: do baço e aqueles sub-
metidos à esplenectomia;
h) renais crônicas com tratamento de diálise;
i) os submetidos a terapias de imunossupressão sufi-
cientes para aumentar significativamente o risco de in-
fecção;
j) o portador de síndrome de Down;
k) os indivíduos muito obesos (IMC de 40 ou acima).
l) os outros critérios mediante laudo médico específico.
Art. 5º - Com o único objetivo de resguardar o interesse 
da coletividade na prevenção do contágio e no comba-
te da propagação da COVID-19, diante do número de 
mortes já confirmadas, DETERMINO A SUSPENSÃO, 
até 31 de março de 2021, da visita a pacientes diagnos-
ticados com o COVID-19, internados na rede pública ou 
privada de saúde.
Parágrafo único - O período de suspensão previsto no 
caput poderá ser estendido a depender da evolução 
dos casos de enfermidade.
Art. 6º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o município, 
a prática, o funcionamento e a reabertura das seguintes 
atividades e estabelecimentos:
I - as aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção 
do calendário recomendado pelo Ministério da Educa-
ção, nas unidades da rede pública e rede privada de 
ensino, inclusive nas unidades de ensino superior, cur-
sos e atividades extracurriculares, profissionalizantes e 
de capacitação, observado os devidos protocolos au-
torizados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro e das Diretrizes constantes do Anexo I do 
Decreto 4.990, de 30 de novembro de 2020.
a) As deliberações específicas sobre o retorno 
das aulas presenciais da rede pública de ensino, ficarão 
a cargo da Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
e da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, que re-
gulamentarão o assunto através de ato normativo pró-
prio (Resolução).
II - atividades esportivas de alto rendimento sem pú-

blico, respeitados os devidos protocolos e autorizadas 
pela Secretaria de Estado de Saúde;
III- de atividades esportivas individuais ao ar livre, prefe-
rencialmente próximo a sua residência;
IV - nas unidades de serviços públicos essenciais a po-
pulação, com atendimento presencial, deverão ser res-
peitados as normas de utilização de máscaras, disponi-
bilização de álcool gel, ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar e distanciamento mínimo 
de 1 (um) a 2 (dois) metros;
V - bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimento 
congêneres, limitando o atendimento ao público a 2/3 
(dois terços) da sua capacidade de lotação, A música 
ao vivo é permitida, proibido pista e espaço de dança. 
Autorizados os serviços de consumo de bebidas alcoó-
licas apenas para os clientes devidamente acomodados 
e sentados em mesas e cadeiras nas áreas internas e 
externas, respeitando o distanciamento mínimo de 1 
(um) metro a 2 (dois) metros. 
VI - feiras livres que realizem a comercialização de pro-
dutos de gênero alimentício e que tenham papel fun-
damental no abastecimento local, desde que cumpram 
as determinações da Secretaria de Saúde e, ainda, as 
barracas mantenham distanciamento mínimo de 1 (um) 
metro, e disponibilizem álcool 70%, ou preparações an-
tissépticas ou sanitizantes de efeito similar, aos feiran-
tes e público.
VII - lojas de conveniência, mercado de pequeno por-
te, açougue, aviário, padaria, lanchonete, hortifruti e 
demais estabelecimentos congêneres que se destinam 
à venda de alimentos, bebidas, materiais de limpeza 
e higiene pessoal, vedada a aglomeração de pessoas 
nesses locais;
VIII - de forma irrestrita, todos os serviços de saúde, tais 
como: hospitais, clínicas, laboratórios e estabelecimen-
tos similares, ainda que esses funcionem no interior de 
shopping centers, centros comerciais e estabelecimen-
tos congêneres, observado todos protocolos e medidas 
de segurança recomendados pelas autoridades sanitá-
rias, incluindo-se os previstos no artigo 11º.
IX - a retomada antecipada de atividades práticas nos 
cursos da área da saúde em instituições privadas de 
ensino superior, em especial Medicina, Enfermagem, 
Farmácia, Odontologia e Fisioterapia. Durante as ati-
vidades práticas, fica à critério de cada instituição de 
ensino superior, de acordo com seu plano de retorno, o 
fornecimento dos equipamentos de proteção individual 
- EPI a seus respectivos alunos, bem como a orientação 
para seu uso adequado, em conformidade com os pro-
tocolos formulados pela Secretaria de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro e das Diretrizes constantes do Anexo 
I do Decreto 4.990, de 30 de novembro de 2020.
X - de forma plena e irrestrita, de supermercados, mer-
cados e demais estabelecimentos comerciais que pos-
suam em seu CNAE os serviços de varejo e comerciali-
zação de produtos alimentícios.
§1º - os estabelecimentos comerciais de que trata o 
presente artigo, deverão atentar sobre a necessidade 
de afastamento entre os consumidores com distância 
mínima de 1 (um) metro entre as pessoas, e sem 
aglomeração de pessoas.
§2º - cada estabelecimento deverá dispor de quantidade 
suficiente de colaboradores para assegurar o pleno 
funcionamento de suas atividades.
§3º - os estabelecimentos deverão disponibilizar, 
sabonete líquido, papel toalha e água corrente para a 
correta assepsia de clientes e funcionários.
Art. 7º - Fica autorizado o funcionamento de shopping 
centers e centros comerciais, no horário de 10 horas às 
22 horas ou em horário ampliado, até o limite de 3/4 de 
sua capacidade total, desde que:
I - garantam o fornecimento de equipamentos de pro-
teção individual e álcool em gel 70%, ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos 
os empregados, colaboradores, terceirizados e presta-
dores de serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping center ou 
centro comercial e das lojas e elevadores, álcool em gel 
70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar, a todos clientes e frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior do esta-
belecimento, apenas a clientes, frequentadores, empre-
gados e prestadores de serviço que estiverem utilizando 
máscara de proteção respiratória, seja ela descartável 
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso ao inte-
rior do estabelecimento com vistas a manter o distan-
ciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada cliente ou 
frequentador;
V - áreas de recreação infantil com 1/2 da capacidade,
VI – limitem a capacidade de utilização de praças e 
quiosques de alimentação a um distanciamento míni-
mo de 1,5 m entre as mesas, com manutenção da nor-
malidade de entrega e retirada de alimentos no próprio 
estabelecimento;
VII – seja proibido o uso de provadores pelos clientes;
VIII -  limitem o uso do estacionamento a 2/3 da capa-
cidade;
IX - garantam a qualidade do ar dos ambientes clima-
tizados, seguindo os protocolos de manutenção dos 
aparelhos e sistemas de climatização, realizando a tro-
ca dos filtros do conforme determinação da vigilância 
sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de suas ativi-
dades, de forma imediata, todos os colaboradores sin-
tomáticos respiratórios, conforme recomendação do 
Ministério da Saúde.
Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento de templos re-

ligiosos de qualquer natureza, observadas as seguintes 
prescrições:
I - o uso de máscara facial, obrigatório para ingresso e 
permanência;
II - disponibilização de álcool gel 70% (setenta por 
cento), oferecido quando ingresso e disponibilizado no 
interior dos templos e em suas dependências de livre 
acesso ao público;
III - distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre os 
presentes, inclusive quanto a ocupação dos assentos 
disponibilizados.
Parágrafo único: As medidas de que trata este artigo se 
estendem no que couber, aos cultos ou rituais realiza-
dos fora dos templos, bem como aos envolvidos na gra-
vação ou transmissão de celebrações não presenciais.
Art. 9º - Ficam autorizadas, a prática, o funcionamento 
das seguintes atividades e estabelecimentos, além dos 
dispostos no Art. 7º:
I - lojas de comércio de rua, incluindo galerias, com am-
pliação de horário de funcionamento, 
II - salões de beleza, barbearias e congêneres, com 
agendamento prévio, observando os protocolos defini-
dos pelas autoridades sanitárias;
III - atividades por ambulantes legalizados;
IV - o funcionamento de academias, centros de ginás-
tica e estabelecimentos similares, com limitação de 2/3 
da capacidade do estabelecimento, com a devida sani-
tização dos equipamentos de uso coletivo com solução 
de hipoclorito após a utilização, restringir atividades em 
grupos até 12 participantes, exceto para atividades de 
alto rendimento e ampliação de horário de funciona-
mento.
V - o funcionamento de Kidsroom com 1/2 da capacida-
de com acompanhamento de recreador, sendo vedado 
o compartilhamento de objetos;
VI - as atividades presenciais de cursos livres regular-
mente em funcionamento no município;
VIII - as atividades em sala de teatros, concerto, mu-
seus e centros culturais, que terá sua ocupação limitada 
a ½ de sua capacidade, respeitadas as orientações e o 
Protocolo de Segurança Sanitária em vigor.
IX - as atividades culturais dos Circos Itinerantes, des-
de que respeitada a limitação de público em 1/2 da ca-
pacidade interna. Ocupação de assentos intercalados, 
admitido o uso limítrofe quando se tratar de pessoas 
de convívio próximo, além de seguir as orientações e 
as normativas do Protocolo de retomada dos circos 
itinerantes do RJ, proposto pela Associação Brasileira 
dos Produtores de Eventos - ABRAPE e Secretaria de 
Saúde; 
X - as atividades dos Parques de Diversões Itinerantes, 
desde que respeitadas rigorosamente as normativas de 
distanciamento social, utilizando-se para isso de 3/4 de 
sua capacidade de ocupação máxima, com a ampliação 
do horário de funcionamento, além de seguir as orien-
tações e as normativas do Protocolo de retomada dos 
Parques de Diversões do RJ, proposto pela Associação 
das Empresas de Parques de Diversões do Brasil - ADI-
BRA e pela Secretaria de Saúde.
XI - a realização de eventos culturais, de entretenimen-
to e lazer, com prévio cumprimento de medidas preven-
tivas e protocolos de segurança sanitária estabelecidos 
para resguardar o distanciamento seguro para seus 
participantes.
§1º - Estes eventos poderão acontecer em espaços 
abertos e fechados.
§2º - Eventos de entretenimento, tais como shows, 
festivais culturais, festas etc, assim como os eventos de 
recreação infantil deverão cumprir a limitação de ½ da 
capacidade de público dos locais onde venham a ocor-
rer. Nestes eventos será permitido o consumo de ali-
mentos prontos e bebidas somente sentados em seus 
lugares e acessos controlados para entrada e saída do 
público garantido que não ocorram aglomerações.
§3º - Casas de Shows e espetáculos, boates e arenas 
fechadas preferencialmente deverão priorizar o 
atendimento mediante reserva previamente agendada, 
respeitando a limitação de 50% de sua capacidade de 
público. Será permitida música ao vivo, porém vedada 
pista e espaço de dança para evitar concentração de 
público nestes locais.
§4º - Feiras de negócios e exposições estão permitidas, 
respeitando a limitação de 2/3 da capacidade de público 
dos locais onde venham a ocorrer.
§5º - Eventos corporativos, congressos, encontros 
de negócios, assembleias, workshops, conferências, 
seminários, simpósios, painéis e palestras serão 
permitidos, respeitando a presença de 2/3 da capacidade 
de público dos locais onde venham a ocorrer.
§6º - Eventos de caráter social, tais como casamentos, 
bodas, aniversários, formaturas, coquetéis, 
confraternizações, inaugurações, lançamentos, 
cerimônias oficiais, entre outros que sigam este mesmo 
formato, serão permitidos com a limitação de 50% 
da capacidade de público dos locais onde venham a 
ocorrer.
§7º - Casa de Festas Infantis e espaços de recreação 
infantil estão autorizados a receber eventos com a 
limitação de 50% da capacidade de público dos locais 
onde venham a ocorrer.
§8º - Eventos em ambientes abertos, tais como parques 
e praças deverão delimitar de forma prévia a área de 
realização do evento, promovendo o controle de acesso 
do público e demarcando lugares de forma a limitar ¾ 
da capacidade interna do estabelecimento.
§9º - As “Rodas de Samba” e “Rodas de Rimas” serão 
permitidas em ambientes abertos e fechados sem 
ultrapassar a delimitação de ¾ e 2/3 da capacidade do 
estabelecimento, respectivamente.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

PEixE CoM AçAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara 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 farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente 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 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos 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 camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

CANJiCA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
Adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHAdA

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

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

§10º - As Quadras de Escolas de Samba e sedes 
de Blocos Carnavalescos poderão realizar eventos, 
desde que venham a seguir orientação de protocolos 
apresentados pela Secretaria de Saúde e das 
autoridades sanitárias. Estes eventos deverão acontecer 
com mesas e cadeiras numeradas e serão permitidas 
apresentações de música ao vivo, porém vedada pista 
e espaço de dança para evitar concentração de público 
nestes locais.
§11 º - Os eventos realizados em Food Parks estão 
autorizados, desde que não ultrapassem a delimitação 
de 4m² por pessoa, permitindo a comercialização e 
manipulação de alimentos e bebidas.
§12º - O planejamento de acesso e saída de público e 
orientações de operação de funcionamento dos eventos 
acima citados, tais como utilização de banheiros e 
comercialização de bebidas e alimentos deverão 
seguir as orientações e normativas de protocolos pré-
estabelecidos pela Secretaria de Saúde
§13º - Para os eventos fechados (convidados) e abertos 
(pagamento de ingresso), nos quais a capacidade do 
público seja superior a 2.000 pessoas, deverá ser 
elaborado protocolo específico para o evento em 
questão.
§14º - Este decreto não exime os realizadores de obter 
as licenças obrigatórias dos órgãos municipais;
Art. 10 - Em todos os estabelecimentos que se mantive-
rem abertos, impõe-se a observância de todos os pro-
tocolos e medidas de segurança recomendados pelas 
autoridades sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) metro entre as 
pessoas e uso obrigatório de máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção individual, a serem 
fornecidos pelo estabelecimento, todos os empregados, 
colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;
III - proibir a participação nas equipes de trabalho de 
pessoas consideradas do grupo de risco, tais como ido-
sos, gestantes e pessoas com outras comorbidades;
IV - priorizar, no atendimento aos clientes, o agenda-
mento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglo-
merações;
V - disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos 
os clientes e frequentadores;
VI - manter os banheiros e demais locais do estabe-
lecimento higienizados e com suprimentos suficientes 
para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, 
colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e 
consumidores;
VII - utilizar adequadamente máscaras de proteção 
facial, devendo impedir a entrada ou permanência de 
pessoas sem a sua utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de suas ativi-
dades, de forma imediata, todos os colaboradores sin-
tomáticos respiratórios, conforme recomendação do 
Ministério da Saúde.
Art. 11 – Ficam determinados os seguintes horários de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais, indus-
triais e de prestação de serviços, conforme abaixo es-
pecificado:
I - Do Comércio de produtos essenciais, tais como 
supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, 
mercearias, açougues, peixarias, padarias, lojas de 
panificados, comércio especializado em produtos na-
turais, suplementos e fórmulas alimentares, postos de 
Combustíveis e suas lojas de conveniências, comér-
cio de produtos farmacêuticos, clínicas e consultórios 
médicos, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas, 
clínicas veterinárias, comércio da Construção Civil, fer-
ragens, madeireiras, serralheiras, pinturas e afins, co-
mércio atacadista, atividades industriais de necessário 
funcionamento contínuo, serviços industriais de utilida-
de pública, agências de viagens, limitados a 50% da 
sua capacidade de lotação, o horário de funcionamento 
de 00h00 às 23h59;
II - Da Indústria e Serviços em Geral, tais como indús-
trias extrativas, indústrias de transformação, atividades 
gráficas, atividades financeiras, seguros e serviços re-
lacionados, atividades imobiliárias, atividades jurídicas, 
de contabilidade e de auditoria, atividades de empre-
sas, de consultoria e de gestão empresarial, atividades 
de arquitetura e engenharia, atividades de publicidade 
e comunicação, atividades administrativas e serviços 
complementares lotéricas e correspondentes bancá-
rios, bancas de jornais e revistas, salão de beleza, bar-
bearias e congêneres,  o horário de funcionamento de 
09h00 às 18h00; 
III - Do Comércio varejista em geral, exceto shoppings 
centers e centros comerciais, tais como atividades de 
lavanderias, tinturarias e toalheiros, comércio de com-
bustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustí-
veis, atividades da cadeia automobilística: oficinas, me-
cânicas, lanternagem, pintura e afins, serviços de Corte 
e Costura e demais estabelecimentos não previstos nos 
parágrafos anteriores, o horário de funcionamento de 
09:00h às 23:00h;
IV – Da Indústria e Serviços da Construção Civil, o ho-
rário de funcionamento de 07h00 às 17h00.
Art. 12 - As demais Secretarias do Município de Belford 
Roxo e os demais órgãos integrantes da Administração 
Pública poderão expedir atos infralegais em conjunto 
com a Secretaria de Saúde do Município de Belford 
Roxo para regulamentar o presente Decreto, nos limites 
de suas atribuições.
Art. 13 – A desobediência aos comandos previstos 
neste Decreto sujeitará ao infrator à aplicação das se-
guintes penas, sem prejuízo às demais sanções civis 
e administrativas: advertência, apreensão, inutilização 

e/ou interdição, suspensão de venda e/ou de fabrica-
ção, cancelamento do registro, interdição parcial ou to-
tal, cancelamento de autorização para funcionamento, 
cancelamento do alvará de licenciamento, proibição de 
propaganda e aplicação de multa, que será enviada ao 
infrator, de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.  Em caso de 
reincidência a multa será aplicada em dobro, observado 
ainda as medidas previstas no Decreto 1729/2002, que 
regulamenta o Código Municipal de Saúde Pública.
Art. 14. As medidas previstas no presente Decreto po-
derão ser prorrogadas, de acordo com a evolução da 
pandemia e das orientações das autoridades de saúde, 
podendo inclusive ser revistas, a qualquer momento, as 
autorizações para funcionamento de estabelecimentos 
e realização de atividade, caso haja piora dos indicado-
res atinentes à pandemia no município de Belford Roxo.
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor a contar da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
pREFEiTO MuniCipAL

DECRETO nº 5044 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021

   O prefeito do município de Belford 
Roxo, no uso de suas atribuições constitucionais e le-
gais, e vista das disposições contidas na Portaria MPS 
nº170, de 25 de abril de 2012, do Ministério da Previ-
dência Social, e na Resolução CMN nº3922 de 25 de 
novembro de 2010, do Conselho Nacional,
       
    DECRETA:

Art. 1º- Fica instituído o Comitê de Investimento que 
será composto pelos seguintes membros:

a) O Diretor Presidente do PREVIDE;
b) O Diretor Administrativo e Financeiro; 
c) O Diretor de Contabilidade do PREVIDE;
 
Art. 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário. 

 Retroagindo seus efeitos a partir de 01 de ja-
neiro de 2021. 

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021
     

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
pREFEiTO MuniCipAL

DECRETO N° 5045 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por 
prazo determinado da Secretaria 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 dos servidores com as matrículas 
abaixo relacionadas, oriundas do Processo Seletivo 
Simplificado nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos inci-
sos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 
2017, publicada em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/076034 26/02/2021

25/080243 24/02/2021

25/080364 24/02/2021

25/080369 26/02/2021

25/080471 26/02/2021

25/081252 17/02/2021
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO nº   , 26 DE FEVEREiRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de Conselheiros da Socie-
dade Civil e Governamentais, Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal de Belford Roxo (COMSEA -BR) e dá outras provi-
dências.

COnSiDERAnDO o disposto na Lei Federal nº 11.346 
de setembro de 2006, o Decreto nº 6.272 de 2007, o 
Decreto nº 6.273 de 2007 e o Decreto nº 7.272 de 2010.
COnSiDERAnDO a Lei Municipal nº 1.565 de 21 de 
novembro de 2017.
COnSiDERAnDO a Lei Municipal nº 1.601 de 12 de 
novembro de 2019, que revoga a Lei Municipal de nº 
1.564 de 21 de novembro de 2017.

O pREFEiTO DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, 
no uso das suas atribuições constitucionais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes Conselheiros da 
Sociedade Civil e Governamentais com seus respecti-
vos Suplentes ao Conselho Municipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional de Belford Roxo (COMSEA -BR), 

na forma dos incisos I e II, do artigo 4º, § 3º, da Lei 
Municipal nº 1601 de 12 de novembro de 2019:

COnSELHEiROS REpRESEnTAnTES SOCiEDADE 
CiViL:

1. Centro de Terapia para Dependente Químicos – 
QG DA pAZ  
  Titular: Eliézer Lima  
  Suplente: Francisco José Arigone Guimarães

2. Associação Vida no Crescimento e na Solidarie-
dade – AViCRES

  Titular: Keila Rick de Farias Groba 
  Suplente: Lídia da Silva Cantuária Coelho

3. Associação Brasileira de Reabilitação e Assistên-
cia aos Cegos e Surdos – ABRACES

  Titular: Iris Paschoal Leandro
  Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais 
- ApAE
  Suplente: Maria Aparecida Moreira Nascimento 

4. Associação Cultural e Recreativa Afoxé Raízes 
Africanas

  Titular: Maria Isabel Vitorino
  Suplente: Valéria Cristina Ramalho da Silva

5. Associação Beneficente Resgatando Vidas 

  Titular: Marcia Santos da Silva 
  Suplente: Aline Santos da Silva 

6. Associação Movimento permanente de Mulheres 
de política da Baixada Fluminense e Território na-
cional –  
  Mp Mulheres

 Titular: Leda Maria Domingues Figueiredo
 Suplente: Elen Cristina de Jesus de Moraes 

7. instituto nova Esperança 

 Titular: Manuel Martins Guedes 
 Suplente: Shayene Mendes Bastos

8. Associação Deus Cuida de Mim

 Titular: João Feitosa Cavalcante
 Suplente: Maria Alice da Silva

9.  Grupo da Fraternidade Júlio Forain

 Titular: Sandra Lucia da Silva 
 Suplente: Madalena de Souza Cabral Rocha

COnSELHEiROS REpRESEnTAnTES GOVERnA-
MEnTAiS

1. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cida-
dania (SEMASC)
   Titular: Marise Fontes de Carvalho
   Suplente: Carla Cristina Fernandes Teixeira da Silva 

2. Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA)     
     
   Titular: Doriane Sousa Silva Vieira
   Suplente: Alef da Silva Brandão 

 3.  Secretaria Municipal de Saúde – (SEMuS)

   Titular: Amanda Pio de Abreu Miranda 
   Suplente: Taiana Cardoso da Silva de Jesus 

 4. Secretaria Municipal de Educação – (SEMED)

   Titular: Luiz Ed Valani 
   Suplente: Roberta Xavier Mendonça Dias 

 5. Secretaria Municipal de Agricultura – (SMA)

   Titular: David Lima Santos 
   Suplente: Alexssandro de Araújo Leite 

6.Secretaria Municipal de Cultura - (SMC) 

   Titular: Felipe Mercandelli Ramos de Almeida 
   Suplente: Bruno do Nascimento Nunes  

Art.2º - Os membros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COM-
SEA) serão nomeados por Decreto Municipal, conforme 
o Art. 3º, § 4º da lei 1.601 de 12 de novembro de 2019;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando quaisquer disposições em con-
trário;

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
Prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

CARNE RÁPidA

1/2 kg de patinho moído/1 
pitada de cominho/3 den-
tes de alho amassados/1 
colher de sopa de óleo/3 
tomates picados sem pele 
e sementes/10 azeitonas/2 
colheres de sopa de sal-
sa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a 
gosto.

Misture todos os ingredien-
tes, coloque em um refra-
tário.
Cubra com um prato e 
leve ao microondas por 12 
minutos na potência alta, 
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sir-
va com arroz branco.
Pode-se congelar por até 
3 meses.

ingredientes

Modo de preparo

fiLÉS Ao CREME

8 bifes pequenos e grossos 
(cerca de meio quilo)/2 
colheres de sopa de man-
teiga/1 cebola grande 
cortada em gomos/1 lata 
de creme de leite.

Tempere os bifes com sal 
a gosto.
Frite-os em uma frigideira 
grande com metade da 
manteiga, até que este-
jam dourados.
Retire e reserve em local 
aquecido.
Na mesma frigideira, junte 
o restante da manteiga e 
junte a cebola também.
Deixe refogar por cerca 
de 3 minutos ou até que 
tenha murchado leve-
mente.
Junte o creme de leite, 
misture bem e deixe no 
fogo até aquecer.
Sirva sobre os bifes reser-
vados.

BifE A RoLÉ

5 bifes pequenos passa-
dos na máquina/5 fatias 
de baicon/1 cenoura cor-
tada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gos-
to.

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os bifes a seu 
gosto.
Coloque no centro de 
cada um uma fatia de 
baicon, cebola e uma tira 
de cenoura.
Enrole e amarre com bar-
bante grosso.
Aqueça o azeite em uma 
panela de pressão e colo-
que os bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresen-
tando um pouco de água 
para que amoleça e se 
transforme em um molho 
delicioso.

BEiJiNHo dE CoCo

1 lata de leite moça/150g 
de coco ralado/2colheres 
de margarina ( sem sal)/
Açúcar granulado.

ingredientes

Modo de preparo
Coloque o leite moça, 
coco e a manteiga em 
uma panela em fogo 
médio e mexa até que o 
doce fique consistente e 
solte do fundo.
Deixe esfriar, faça bolinhas 
e passe no açúcar ou 
coco.

pORTARiA n.º 535/SEMAD/2021 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021. 
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, ALinE pinTO DA FOnSECA, para 
exercer o cargo de comissão de Secretária Executiva, símbolo DAS-2, na Secreta-
ria Municipal de Saúde. 

pORTARiA n.º 536/SEMAD/2021 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021. 
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, EVELin DE OLiVEiRA E SiLVA, 
para exercer o cargo de comissão de Secretaria Executivo de Atenção Domiciliar, 
símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Saúde. 

pORTARiA n.º 537/SEMAD/2021 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021. 
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, pAOLLO GOMES BiSpO nASCiMEn-
TO, para exercer o cargo de comissão de Assessor Especial de Serviço, DAS-8, na 
Secretaria Municipal de Saúde. 

pORTARiA n° 538/SEMAD/2021 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021.
Exonerar, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SANDRA PAULINO LOPES
 no cargo em comissão de Assessor Especial de Serviços, símbolo DAS-8, na Secre-
taria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA n° 539/SEMAD/2021 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021.
Exonerar, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GLORIA FERNANDA DE OLIVEIRA 
MARZANO
do cargo em comissão de Chefe Regional de Equipamento da Assistência Social, 
símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mu-
lher.

pORTARiA n° 540/SEMAD/2021 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021.
Exonerar, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
do cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº541/SEMAD/2021 DE 26 DE FEVEREiRO DE 2021.
EXCLUIR, RAYANE CRISTINE OLIVEIRA DA SILVA, DA PORTARIA N° 359/SE-
MAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, publicado em 24/02/2021

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRATA:

nA pORTARiA n°341/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCA-
DO EM 24/02/2021 
ONDE SE LE: ANA CAROLINA SHUETT DA SILVA,
LEIA-SE: ANNA CAROLINA SUHETT DA SILVA

pORTARiA  422/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCADO EM 
24/02/2021
ONDE SE LE: SUZANA GONDINO DA ROCHA
LEIA-SE: SUZANA GONDIM DA ROCHA

nA pORTARiA 424/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCADO 
EM 24/02/2021
ONDE SE LE: ALEXANDR+B290:B315E GONÇALVES GOMES
LEIA-SE: ALEXANDRE GONÇALVES GOMES

nA pORTARiA 400/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCADO 
EM 24/02/2021
ONDE SE LE: THAIS ANGÉLICA FEITOSA CARVALHO ARAÚJO
LEIA-SE: THAIS ANGELICA FEITOSA CARVALHO ARAÚJO OLIVEIRA

nA pORTARiA 424/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCADO 
EM 24/02/2021
ONDE SE LE: GUILIANE COSTA SOARES
LEIA-SE: GIULIANE COSTA SOARES

nA pORTARiA 423/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCADO 
EM 24/02/2021
ONDE SE LE: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA
LEIA-SE: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA TEÓFILO

NA PORTARIA 412/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADO 
EM 24/02/2021
ONDE SE LE: GISELE BATISTA DE SOUZA
LEIA-SE: GISELI BATISTA DE SOUZA

NA PORTARIA Nº489/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICA-
DO EM 24/02/2021.
OnDE SE LÊ: PATRICK FERREIRA GONÇLVES
LEiA-SE:  PATRICK FERREIRA GONÇALVES

NA PORTARIA Nº455/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICA-
DO EM 24/02/2021.
OnDE SE LÊ: MATEUS SANTANA OLIVEIRA
LEiA-SE:  MATHEUS SANT’ANA OLIVEIRA

NA pORTARiA nº406/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021. PUBLICADO 
EM 24/02/2021
ONDE SE LE: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
LEIA-SE: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

nA pORTARiA nº407/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021. PUBLICADO 
EM 24/02/2021
ONDE SE LE: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
LEIA-SE: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO – SEMED

AViSO DE ADiAMEnTO

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, COMuniCA que devido 
ao elevado número de inscritos, resolve adiar a divulgação do resultado final 
dos classificados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2021, confor-
me novo calendário

ATiViDADES DATAS E pRAZOS LOCAL 

Divulgação da Classificação 
Preliminar 06/03/2021 Diário Oficial

Apresentação de Diplomas e 
Certificados 08, 09 e 10/03/2021

Ciep Municipalizado Constantino Reis, 
situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 
s/n, São Bernardo – Belford Roxo/RJ. Cep.: 

26.100-000.

Entrevistas 08, 09 e 10/03/2021
Ciep Municipalizado Constantino Reis, 

situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 
s/n, São Bernardo – Belford Roxo/RJ. Cep.: 

26.100-000.

Divulgação dos candidatos 
classificados 13/03/2021 Diário Oficial do Município

Período de interposição de 
recursos 15 e 16/03/2021 Secretaria M. de Educação, das 08:00h às 

17:00h

Resultado da interposição de 
recursos 17/03/2021 Diário Oficial do Município

Divulgação do Resultado 
Final 17/03/2021 Diário Oficial do Município

Assinatura dos contratos 22 e 23/03/2021

Cargo: professor ii (1º ao 5º ano)

Ciep Municipalizado Constantino Reis, 
situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 
s/n, São Bernardo – Belford Roxo/RJ. Cep.: 

26.100-000.

Das 09:00h às 17:00h

Assinatura dos contratos 24/03/2021

Cargos: professor i, Orientador Educa-
cional , Supervisor Escolar, instrutor 

surdo/libras, Secretário Escolar, nutricio-
nista, Fonoaudiólogo e psicólogo.

Ciep Municipalizado Constantino Reis, 
situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 
s/n, São Bernardo – Belford Roxo/RJ. Cep.: 

26.100-000.

Das 09:00h às 17:00h

Assinatura dos contratos 25 e 26/03/2021

Cargos: Estimulador, Agente de Apoio à 
Educação inclusiva e Auxiliar de Educa-

ção infantil.

Ciep Municipalizado Constantino Reis, 
situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 
s/n, São Bernardo – Belford Roxo/RJ. Cep.: 

26.100-000.

Das 09:00h às 17:00h

Assinatura dos contratos 27/03/2021

Cargos: zelador, vigia, inspetor de disci-
plina, merendeira, motorista, ajudante de 

caminhão e Auxiliar Administrativo.

Ciep Municipalizado Constantino Reis, 
situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 
s/n, São Bernardo – Belford Roxo/RJ. Cep.: 

26.100-000.

Das 09:00h às 17:00h

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO

DEpARTAMEnTO COMpRAS E LiCiTAÇÃO
COMiSSÃO DO pREGÃO

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pROCESSO ADMiniSTRATiVO n° 07/0516/2020

pREGÃO pRESEnCiAL (SRp) - nº 002/2021

OBJETO:  – A presente licitação tem por objeto futura e eventual fornecimento par-
celado de gás liquefeito de petróleo GLP- P13 KG (botijões que serão substituído 
quando esgotamento de gás) para preparo de merenda escolar de 86(oitenta e seis 
)Unidades escolares, unidades de Ensino do Município de Belford Roxo, conforme o 
Termo de Referência Anexo I que integra o presente Edital.

CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO:  MEnOR pREÇO uniTÁRiO pOR iTEM

DATA, HORA E LOCAL: Dia 10 de março de 2021 às 11:00h, na sala Departamento 
de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Bel-
ford Roxo/RJ.

EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-
diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de 
transparência do município pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
pregoeiro

DEpARTAMEnTO COMpRAS E LiCiTAÇÃO
COMiSSÃO DO pREGÃO

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pROCESSO ADMiniSTRATiVO n° 64/005/2020

pREGÃO pRESEnCiAL –nº 003/2021
ExCLuSiVO pARA MiCROEMpREEnDEDOR inDiViDuAL, MiCROEMpRESA E 
EMpRESA DE pEQuEnO pORTE – MEi/ME/Epp.
OBJETO: – O objeto da presente licitação é a aquisição de mobiliário de escritório, 
conforme especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I que integra o presente Edital.

CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO: MEnOR pREÇO pOR iTEM.
DATA, HORA E LOCAL: Dia 10 de março de 2021 às 14:00h, na sala Departamento 
de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Bel-
ford Roxo/RJ.
EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-
diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de 
transparência do município pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
pregoeiro

DEpARTAMEnTO COMpRAS E LiCiTAÇÃO
COMiSSÃO DO pREGÃO

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pROCESSO ADMiniSTRATiVO n° 07/0317/2020

pREGÃO pRESEnCiAL - nº 004/2021

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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ATOS OFICIAIS

OBJETO:  – A presente licitação tem por objeto Loca-
ção de Veículos Utilitário, tipo Van para atender aos alu-
nos com necessidades especiais, conforme o Termo de 
Referência Anexo I que integra o presente Edital.

CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO:  MEnOR pREÇO uni-
TÁRiO 
DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de março de 2021 às 
11:00h, na sala Departamento de Compras e Licitação, 
situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comer-
cial ou através do portal de transparência do município 
pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
pregoeiro

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 08.0638/2019, APENSO 07.448/2019.

COnTRATO n°: 001/SEMED/2021.

COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: LASTRO INSDUSTRIAS GRÁFICAS 
EIRELI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
VALOR: R$ 2.042.370,00 (dois milhões, quarenta e 
dois mil, trezentos e setenta reais).
pRAZO: 15 (quinze) dias.
pROGRAMA TRABALHO: 1.12.361.017.2.040.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00.
 nOTA DE EMpEnHO: 142/2021. 
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 18/02/2021

DEniS DE SOuZA MACEDO
SECRETÁRiO MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 55/091/2019

COnTRATO n°: 001/SEMUSPMOB/2021

COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: MXE CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E 
COMERCIO EIRELI.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA IMPLAN-
TAÇÃO EM PRAÇAS, CALÇADAS E DEMAIS LO-
CALIDADES ONDE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E 
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ABIRGOS DE 
ÔNIBUS.
VALOR: R$ 1.499.000,00 (um milhão, quatrocentos e 
noventa e nove mil reais).
pRAZO EnTREGA: 30 (trinta) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.52.00
nOTA DE EMpEnHO: 126
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 26/02/2021.

JOÃO SAnT’AnnA JÚniOR
SECRETÁRiO MuniCipAL DE SEGuRAnÇA pÚ-

BLiCA E MOBiLiDADE uRBAnA

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 25/033/2020.

COnTRATO n°: 001/SEMSEP/2021.

COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES, RESÍDUOS PÚBLICOS, 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS 
VERDES E RESÍDUOS VOLUMOSOS, BEM COMO, A 
COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SER-
VIÇOS DE SAÚDE.

VALOR: R$ 17.163.093,36 (dezessete milhões, cento 
e sessenta e três mil, noventa e três reais e trinta e 
seis centavos).

pRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

pROGRAMAS TRABALHO: 01.15.452.015.2054 E 
01.10.302.028.2010.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00.
nOTA DE EMpEnHO: 110 e 55/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 09 de fevereiro de 2021.

CHRiSTiAnO MiRAnDA pOnTES
Secretaria Municipal de Serviços públicos

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 008/ COMiSSÃO DE pROCESSO SE-
LETiVO SiMpLiFiCADO DO EDiTAL nº 001/2020 DE 
26 DE FEVEREiRO DE 2021

Dispoe sobre a convocação dos candidatos classifica-
dos e aprovados para as vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo simplificado do edital nº 001/2020. 

Considerando que o presente edital tem como objeto 
contratação temporária por tempo determinado, confor-
me o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal 
e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, para 
as funções constantes do ANEXO I do edital, para aten-
derem a necessidade das unidades de saúde Hospital 
Municipal de Saúde, Unidade Mista do Lote Xv e UPA 
24 H do Bom Pastor.

Considerando a necessidade de manter o atendimento 
à população do Município de Belford Roxo, em todos 
os aspectos quanto aos preceitos do Sistema Único de 
Saúde regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990, 

Considerando a necessidade de manter a promoção da 
eficiência no atendimento aos pacientes, sendo indis-
pensável o atendimento de urgência e emergência no 
âmbito do Município de Belford Roxo, sendo essencial 
a manutenção das atividades no Hospital Municipal de 
Belford Roxo, na Unidade de Atendimento 24 H do Bair-
ro Bom Pastor e na Unidade Mista do Lote XV manten-
do-se a prestação dos serviços públicos relevantes na 
Área da Saúde, incluindo as atividades decorrentes da 
pandemia da COVID-19 e as atividades não relaciona-
das ao COVID-19, de modo a não sufocar o sistema 
de saúde local e ocasionar filas de espera para aten-
dimento,
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 001/2020, no uso de suas atribuições legais, com 
base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE 
2021, expede a seguinte portaria: 

Art.1º Fica divulgada a convocação dos candidatos 
classificados e aprovados para as vagas remanescen-
tes, bem como o cargo e a unidade que prestarão ser-
viço (ANEXO I), para exercerem as seguintes funções: 

I- Auxiliar em Saúde Bucal
II- Dentista Bucomaxilofacial

Art. 2º Os classificados deverão comparecer na Sede 
da Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, à 
Av. Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – 
Belford Roxo – RJ, no período de 01 a 02 de março de 
2021, das 09:00 às 16:00 hs.

Art. 3º- É de responsabilidade exclusiva do candidato 
acompanhar por meio do diário oficial deste município 
as publicações correspondentes às fases deste Proces-
so;

Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Atenciosamente,

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021.

RiCARDO FRiED
presidente da Comissão 

Matrícula nº 60/80.694

AMERiCO DELMiRO JOAO ALMEiDA DA SiLVA 
Matrícula nº 11/025621 

AnTOniO CARLOS pinHO
Matrícula nº 60/077201

LuiZ SOARES DA SiLVA
Matrícula nº 11/020239

ERiCA LiMA COuTO 
Matrícula nº 60/079948

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DOS CAnDiDATOS CLASSiFiCADOS

upA – BOM pASTOR

inscrição Cargo inscrição

9694
Auxiliar em Saúde Bucal

36703

upA – BOM pASTOR

inscrição Cargo inscrição

16271
Dentista Bucomaxilofacial

42196

pORTARiA nº 034/GDp/2021, 26 DE FEVEREiRO DE 
2021
ApOSEnTAR, voluntariamente, por Idade e Tempo de 
Contribuição, a servidora   CARMEn LuCiA COSTA 
DOS SAnTOS RAnGEL,  matrícula nº 10/020.068,  
efetiva no cargo de Auxiliar Administrativa, admitida no 
Município em 03/11/2000, lotada na SEMAD, com fun-
damento no art. 6º da EC 41/03 c/c art. 40, §1º, iii, da 
CF/88 e art. 62, incisos i, ii, iii da LC nº 083/06, com 
proventos mensais e integrais no valor de R$ 2.021,33 
(dois mil, e vinte e um reais e trinta e três centavos),  
tendo como vencimento base R$ 1.554,87 (um mil, 
quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos) com previsão na LC nº 129/12, mais a im-
portância de R$ 466,46 (quatrocentos e sessenta e seis 
reais e quarenta e seis centavos), a título de triênio, no 
equivalente a 30% (trinta por cento), benefício garanti-
do na LC nº 14/97, conforme contido nos autos do pro-
cesso administrativo PREVIDE nº 00675/2017  e PMBR 
nº 04/0006810/2017. Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação.
pORTARiA nº 035/GDp/2021, 26 DE FEVEREiRO DE 
2021
ApOSEnTAR, Voluntariamente, por Idade, a servidora 
ALAÍ MEnDES FERnAnDES, matrícula nº10/007.496,  
efetiva no cargo de Merendeira, admitida no Município 
em 21/07/1995, lotada na SEMED, com fundamento no 
art. 40, §1º, III, “b” da CF/88 c/c art. 63, incisos I, II, 
III da LC nº 083/06, com proventos mensais e propor-
cionais no valor de R$ 1.486,87 (um mil, quatrocentos 
e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos),  com 
vencimento base previsto na LC nº 131/12, conforme 
contido nos autos do processo administrativo PREVIDE 
nº 2017/00611 e PMBR nº 04/0006461/2017.  Esta por-
taria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021

pEDRO pAuLO DA SiLVEiRA
Diretor – presidente
Matrícula: 60/362.17

 

COnSELHO MuniCipAL DE SEGuRAnÇA ALiMEn-
TAR E nuTRiCiOnAL DE BELFORD ROxO - COM-

SEA

RESOLuÇÃO nº 001/2021 – COMSEA-BR

“Dispõe sobre a posse da Mesa Diretora referente 
ao mandato 2020/2022 do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Belford Roxo 
– COMSEA.”

COnSiDERAnDO o disposto na Lei Federal nº 11.346 
de setembro de 2006, o Decreto nº 6.272 de 2007, o 
Decreto nº 6.273 de 2007 e o Decreto nº 7.272 de 2010.

COnSiDERAnDO a Lei Municipal nº 1.565 de 21 de 
novembro de 2017.

COnSiDERAnDO a Lei Municipal nº1.601 de 12 de no-
vembro de 2019, que revoga a Lei Municipal de nº 1.564 
de 21 de novembro de 2017.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
nutricional de Belford Roxo – COMSEA/BR, órgão 
consultivo e formulador das políticas e ações na área 
de Segurança alimentar e nutricional, conforme as Leis 
Municipais nº 1.565 de 21 de novembro de 2017 e a 
Lei nº 1.601 de 12 de novembro de 2019, em reunião 
ordinária no dia 24 de fevereiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Eleger e empossar os membros para compor 
a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Belford Roxo referente ao 
mandato 2020/2022.

Art. 2º - Ficam eleitos e empossados os seguintes 
membros: 

I – PRESIDENTE: MANUEL MARTINS GUEDES – 
NÃO GOVERNAMENTAL;
II – VICE-PRESIDENTE: LEDA MARIA DOMINGUES 
FIGUEIREDO – NÃO GOVERNAMENTAL;
III – 1º SECRETÁRIA: ELEN CRISTINA DE JESUS 
CARMO DE MORAES – NÃO GOVRERNAMENTAL;
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de publicação.

Belford roxo, 26 de fevereiro de 2021

MAnuEL MARTinS GuEDES
presidente do COMSEA/BR

aToS oFiciaiS

ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

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

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

Repolho refogado

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

ingredientes

Modo de preparo

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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brasILeIrão

Atacante Bruno Henrique marcou o 
gol do Fla na partida em Sampa 

 ABR  

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

NaçÃO em fesTa!
“Deus é Rubro-Negro”, diria Nelson Rodrigues   

Nem a derrota impediu octa Brasileiro do Mengão 

A Nação rubro-
-negra pôde sol-
tar o grito de 

octacampeão brasilei-
ro. Na última rodada 
do Brasileirão 2020, o 
Flamengo foi derrota-
do pelo São Paulo por 2 
a 1 na noite da quinta-
-feira (25), no estádio 
do Morumbi, ficou com 

a taça. O gol do Men-
gão foi marcado por 
Bruno Henrique. Ape-
sar do revés, o time co-
mandado por Rogério 
Ceni fez história e con-
quistou seu oitavo títu-
lo nacional e o bicam-
peonato consecutivo 
2019/2020. Vale ressal-
tar que o Internacional 
ficou no empate contra 
o Corinthians, no Beira 
Rio, decretando o título 

do Fla.
Com uma 

c a m p a n h a 
de altos e bai-
xos, o Rubro-
-Negro engre-
nou na reta final 
do campeonato 
e alcançou cin-
co vitórias nos 
últimos seis 
jogos. “A for-
ça e a união 
da equipe 

rubro-negra 
foram fatores 

determinantes 
na conquista de 

mais um título 
nacional que enri-
quece ainda mais 
a linda história do 
Clube de Regatas 
do Flamengo”, 

vibrou o presi-
dente Rodolfo 

Landim, após 
o apito final 

e a certeza do 0 a 0 
em Porto Alegre. “Foi 
um ano difícil, marca-
do com tantas perdas 
devido à pandemia da 
Covid-19, que assolou 
o mundo inteiro. Nosso 
time conseguiu propor-
cionar um momento de 
felicidade à sua imensa 
Nação, que hoje pinta o 
Brasil inteiro de verme-
lho e preto, com muito 
orgulho, raça, amor e 

paixão”, acrescentou o 
dirigente.

Após a partida, Ro-
gério Ceni disse que os 
principais jogadores 
do elenco ganharão 15 
dias para descansar.   

O Mengão estreia na 
Taça Guanabara, do 
Cariocão, nesta terça-
-feira (2), contra o 
Nova Iguaçu, às 21h30, 
no Maracanã.


