
sábado, 13 de fevereiro de 2021Hora1

facebookjornalhorah
www.jornalhorah.com.br

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU RJ  SExTA-fEIRA, 09 DE NOVEMbRO DE 2020     ANO xxxII     Nº9958 R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU RJ  SábADO, 13 DE fEVEREIRO DE 2021     ANO xxxII    Nº10.050

PRF: Operação 
Carnaval 2021 

começa nas 
rodovias federais

7

7

7

PelO CelulaR PResO ameaça tia 
POR maCumba Feita PaRa ele

RepRodução

Novo auxílio 
emergencial

pode começar
mês que vem 

3

tentou 
assaltar 
Pm e foi 
pro além 
Pistola do bandido falhou na hora 

de atirar contra o policial militar, 
que reagiu. Comparsa conseguiu 
fugir. 

mugãO é mORtO 
pela polícia

integrante do escritório do Crime, ex-Pm que usava car-
teira falsa da Civil, foi surpreendido por agentes em favela 
do Rio.

7

Prefeituras 
fecham o cerco 
contra folia na 

baixada 

COvid 

3



sábado, 13 de fevereiro de 2021Hora2

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360  |   WHATSApp: 21 98037-1338                

SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

presidente
José de Lemos
Diretor presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)
Editoria
Hélio Martins 
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

BAixADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 
Itaguaí. SuL FLuMinEnSE:  Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra 
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin. 
COSTA VERDE:  Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGiÃO SERRA-
nA: Teresópolis, Nova Friburgo. RiO DE JAnEiRO:  Centro e Áreas Metropolitanas.

CirCulação

Rua Alexandre Gama Correia, 37 - 
Rancho novo - RJ

CEp: 26013-190

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com

          jornalhorah

aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Resenha Cultural
Hora
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babado e cornice no mandato todo

“No pombal, será mon-
tada comissão para visi-
tar o ex-mandão da ou-
tra cidade, que, além de 
gostar do babado, ainda 
virou cornão a partir do 
terceiro ano de execu-

tivo. Temos muito a ga-
nhar com o colega. Tem 
experiência dupla. É um 
mito”, disse a liderança 
gay do pombal, Nandi-
nho Boquinha de Veludo. 
então tá. Risos.

além de corno devia ao sombra
o pior: o malandro 

que joga das duas po-
sições, logo assim que 
sentou na cadeira con-
tratou um time de 11 
seguranças. “Agora, 
sou a maior autoridade 
da minha cidade e não 
posso marcar bobeira”, 
dizia ele aos ex-colegas 
de vida pobre. Certa vez 

o SoMBRA foi até a 
prefeitura e tentou falar 
com o deslumbrado. ele 
mandou um dos segu-
ranças dizer que poderia 
atender dois dias depois 
e com hora marcada. o 
SoMBRA foi lá cobrar 
a grana emprestada ao 
então candidato durante 
a campanha.

O ex-prefeito chegado às ‘monas’
o conjunto de apar-

tamentos conhecido 
por pombal Chifre de 
ouro, naquela cida-
de do chefe frouxão 
com cara de assusta-
do, vai inovar e pegar 
experiência com um 
ex-prefeito cuja sim-
patia pelos ‘rapazes 
alegres’ não escondia 

de ninguém. No go-
verno do simpatizan-
te, a parada Gay era 
obrigatória todo ano. 
ele passou os quatro 
anos do mandato ti-
rando fotos em cima 
do trio elétrico. “Amo 
muito tudo isso”, di-
zia eufórico e cercado 
pelas monas.

cultura

aquele abRaçO!
produtor cultural dos bons, Vicente 

Freire recebe o abraço especial da Rese-
nha Cultural & Cia deste sábado, 13 de 
fevereiro. A mais nova da fera: ele será o 
curador do evento “Rio Reggae Festival”, que vai  ro-
lar na sexta (19) e sábado (20), às 14h30, ao vivo no 
canal Youtube, http://bit.ly/rioreggaefestival/ direto do 
Galpão 252, em Nilópolis. Sucesso, Vicentinho! Aquele 
Abraço irmão!!!

Repúdio do império 
em nome de toda a 

Família Imperiana, a di-
retoria do Grêmio Recre-
ativo escola de Samba 
Império Serrano vem a 
público repudiar vee-
mentemente a atitude do 
participante do BBB21, 
Nego di, que zombou do 
estado de saúde do sam-
bista Arlindo Cruz, como 
mostra um vídeo que cir-
cula nas redes sociais. o 
fato aconteceu durante 
um programa de rádio 
retransmitido via you-
tube, antes da entrada 
do humorista na casa do 
BBB, que só veio à tona 
neste momento, sendo 
que na oportunidade o 
mesmo chegou a imitar o 
que dizia ser a feição do 
cantor.

o Império Serrano 
como uma escola de 
samba embasada nos 
princípios de respeito às 
raízes familiares e mora-
lidade, demonstra total 
apoio e solidariedade à 
Família Cruz, ao ponto 
que pede providências 
aos órgãos competentes.

O sOmbRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Balanço Geral”

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Formada por Beto Sa-
vanna, Índio da Mangueira 
e de deus, que juntos so-
mam mais de 70 anos de 
estação primeira de Man-
gueira, a parceria de núme-
ro 45 entra na concorrida 
disputa da Verde e Rosa 
para o carnaval de 2022 
com um reforço importan-
te. o mais novo membro da 
parceria é o ator e sambis-
ta Ailton Graça (foto) que, 
pela primeira vez, irá par-
ticipar de uma disputa de 

samba-enredo.
“estou em estado de gra-

ça. Eu já desfilava na man-
gueira em uma ala só de 
compositores a convite do 
meu grande amigo Índio, 
mas quando recebi o con-
vite para integrar a parceria 
confesso que me assustei, 
mas está sendo um gran-
de aprendizado. participar 
da composição deste sam-
ba foi mágico, estar nessa 
disputa de samba-enredo é 
mágico” – disse o ator.

por conta da pandemia 
do novo coronavírus e por 
morar em São paulo, o pro-
cesso de criação do samba 
também foi uma novidade 
para a parceria.

“Todo o processo de cria-
ção do samba foi através do 
aplicativo de mensagens. 
pedi desculpas aos meus 
colegas compositores, mas 
eu aproveitei o momento 
para aprender ainda mais. 
Em várias ocasiões eu fi-
quei apenas ouvindo eles 

criarem essa obra genial e 
eu ali, no meio de compo-
sitores gigantes, só posso 
agradecer por me permiti-
rem fazer parte dessa histó-
ria, de poder vivenciar esse 
momento único que é uma 
disputa de samba enredo, 
ainda mais em uma escola 
tão especial quanto a Man-
gueira”, contou emociona-
do Ailton.

A apresentação oficial 
do samba de Ailton graça 
e cia acontecerá no dia 15 

de fevereiro durante a live 
do “Viradão do Carnaval 
Verde e Rosa”, a partir 
das 15 horas, no canal da 
agremiação no Youtube. o 
intérprete Gilsinho é quem 
defenderá a permanência 
do samba ao longo da dis-
puta da Mangueira.

Clipe - https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=VyhHQSFkSX4

Ailton Graça declama 
samba - https://youtu.be/
gdTzmp1sc4w

ailton 
graça

ator e sambista estreia 
como compositor 

na mangueira

divulgação

aCadÊmiCOs 
dO deNdÊ

viviane d’sousa é a nova
 rainha de bateria da escola  

A bateria “Balanço 
Geral” do Acadê-
micos do dendê, 

já tem nova rainha para o 
próximo desfile.  A agre-
miação da Ilha do Gover-
nador terá a bela Viviane 
d’Sousa no cobiçado pos-
to.

A ex-passista, que nos 
últimos anos desfilou na 
unidos do Viradouro, 
aceitou o convite e agora 
assume a responsabilidade 
de reinar à frente dos rit-
mistas de Mestre Júlio Cé-
sar, mais conhecido como 
“Mestre Sagui”.

“Fiquei comovida e 
honrada quando recebi o 
convite da escola porque 
disseram que era um re-
conhecimento pelos anos 

dedicados ao samba na 
Ilha do Governador, estou 
muito feliz e com certeza 
darei o meu melhor para 
representar as mulheres da 
comunidade”, comentou.

Com uma vasta experi-
ência no carnaval, Vivi, 
como é carinhosamen-
te chamada, foi passis-
ta e destaque de carro na 
união da Ilha do Governa-
dor. Também representou 
a escola no programa Cal-
deirão do Huck, foi mula-
ta do Sargentelli, rainha de 
bateria da Acadêmicos de 
pilares e rainha de bateria 
do Bloco Quem Vai Vai, 
Quem Não Vai Não Ca-
gueta.

“Foram anos de dedica-
ção ao carnaval e poder 
ser rainha de bateria de 
uma das escolas da mi-
nha comunidade por con-

ta dessa trajetória de 
amor ao samba na Ilha 
do Governador, tem um 
grande significado para 
mim e para as gerações 
futuras de passistas”, 
contou emociona-
da.

professora de 
Inglês, Vivia-
ne também é 
estudante do 
observató-
rio do Car-
naval e cursa 
pós-gradua-
ção em Figuri-
no e Carnaval, 
além disso, a 
rainha também 
ministra aulas 
de samba. em 
breve a escola 
divulgará a data 
da coroação.

 “Fiquei comovida e 
honrada quando recebi 

o convite”, contou a 
beldade
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ação pela vida 

 NOva iguaçu vai COibiR Festas e blOCOs de Rua 
A prefeitura de Nova 

Iguaçu vai fiscalizar e coibir 
festividades durante os dias 
do feriado de Carnaval. de 
hoje até quarta-feira (17), 
agentes da Superintendên-
cia de Controle urbano de 
Nova Iguaçu, órgão ligado 
à Secretaria Municipal de 
Segurança, estarão nas ruas 
da cidade para orientar e 
intervir em festas e blocos, 

com intuito de evitar aglo-
merações neste momento 
de pandemia. Vale ressaltar 
que a prefeitura não autori-
zou nenhuma atividade fes-
tiva em locais públicos.

Sete agentes da Secreta-
ria, em parceria com poli-
ciais do programa estadual 
de Integração na Segurança 
(pRoeIS), vão percorrer 
diversos bairros da cidade, 

onde há grande movimen-
tação, como Comendador 
Soares, Miguel Couto, Aus-
tin, Cerâmica e posse. uma 
equipe ficará de prontidão 
na sede da Secretaria de 
Segurança para receber de-
núncias pelo telefone 2666-
0175, que também poderão 
ser feitas pelo 190 da polí-
cia Militar.

Em caso de flagrante de 

bloco de rua ou festa, o or-
ganizador será notificado e, 
se persistir com o evento, 
poderá ser encaminhado 
à delegacia pela polícia, 
onde deve responder pelo 
crime de desobediência. Se 
o evento acontecer em es-
paço particular, o dono do 
imóvel pode ser multado e 
ter o alvará cassado. Todas 
as ações serão filmadas.

Prefeituras coibem
 folia na baixada 

Em Japeri, Guarda Municipal notifica estabelecimentos que programaram feriadão. Nova Iguaçu vai fiscalizar e coibir festividades 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

para  prevenir a dis-
seminação da Co-
vid-19, prefeituras 

da Baixada Fluminense 
estão fechando o cerco 
para coibir a folia. em 
Japeri, durante o feriado 
de Carnaval, a prefeitura 
iniciou na última quinta-
-feira, ações de notificação 
a estabelecimentos que 
anunciaram programações 
para o período festivo. 
os agentes da Secretaria 
Municipal de Segurança 
pública, Transporte, or-
dem urbana e postura têm 
percorrido a cidade com 
abordagens didáticas e pa-
cíficas a fim de conscienti-
zar comerciantes e empre-
sários sobre a proibição de 
promover aglomerações 
neste momento de pande-
mia.

os eventos contrariam 
o decreto municipal nº 
3.106, que apesar de con-

ceder ponto facultativo a 
servidores públicos nos 
dias 15 e 17 de fevereiro, 
proíbe a realização da folia 
na cidade. Quem entendeu 
esta determinação foi José 
Carlos. proprietário da 
casa de festas VJ Arena, 
em engenheiro pedreira, o 
empresário decidiu acatar 
as orientações dos agen-
tes municipais e cancelar 
as programações previstas 
para o feriado. 

Apoio da população 
de acordo com o secre-

tário da pasta, Levi Mar-
tins, o trabalho seguirá 
durante os próximos dias 
e a expectativa é de que a 
população ajude a gestão 
a combater aglomerações 
no município. “em todos 
os dias de carnaval nos-
sas equipes estarão nas 
ruas para impedir as pro-
gramações. Não podemos 
facilitar para este vírus tão 
nocivo. Afinal, a cidade 
ainda está em estágio de 

bandeira amarela e com 
uma taxa de contágio mo-
derada. Contamos com as 
denúncias dos moradores 
em caso de anúncios de 
qualquer festividade neste 
período”, disse.

para denunciar even-
tos que promovam aglo-
merações na semana de 
Carnaval, basta entrar 
em contato pelo telefone 
3691-2813 ou pelo e-mail 
da Secretaria Municipal 
de Segurança pública, or-
dem urbana e postura: se-
mustop@japeri.rj.gov.br .

ARQuIVo peSSoAL 

Rodoviárias mantêm programação de ônibus para o interior do RJ e outros estados 
Mesmo sem a festa de 

carnaval, cancelada por 
causa da pandemia da Co-
vid-19, a opção de pegar 
a estrada para descansar 
segue no radar de quem 
terá folga nesses dias. e 
para atender a demanda de 
passageiros que vão usar 
o ônibus, as rodoviárias 
de Nova Iguaçu e Nilópo-
lis terão disponibilidade 
de viagens para diversos 
destinos dentro do Rio 
de Janeiro e também para 
outros estados. A consulta 
dos horários e a compra 
das passagens para cida-
des como Angra dos Reis, 
Barra Mansa, Cabo Frio, 
São paulo e até Foz do 
Iguaçu, podem ser realiza-
das nas bilheterias, no site 
das empresas de ônibus ou 

em plataformas de venda 
online de passagem. 

Além disso, a Rio Ter-
minais, concessionária 
que administra os dois 
terminais da Baixada, re-
forçou os protocolos sa-
nitários para receber os 
passageiros. uma das me-
didas de maior cuidado 
está no aumento da frequ-
ência de desinfecção das 
áreas comuns como assen-
tos, gradis e os banheiros. 
As equipes irão reforçar 
também a atenção na re-
posição de álcool em gel 
nas plataformas, na fisca-
lização do uso de másca-
ras e no cumprimento do 
distanciamento de, pelo 
menos, 1,5 metros nas fi-
las. os ônibus de viagem 
também estão com proto-

colos rígidos de desinfec-
ção adotados pelas empre-
sas de ônibus. 

 Confira os principais 
destinos atendidos pelos 
terminais rodoviários: 

Rodoviária de Nova 
Iguaçu: Angra dos Reis 
– Araruama – Barra de 
São João – Barra Mansa – 
Cabo Frio – Foz do Iguaçu 
-  Iguaba – Macaé – Nova 
Friburgo – petrópolis – 
piraí – Resende – Rio das 
ostras – São paulo – São 
pedro da Aldeia – unamar 
e Volta Redonda 

Rodoviária de Nilópolis: 
Araruama – Barra de São 
João – Cabo Frio – Iguaba 
– Macaé – Rio das ostras 
– São paulo – São pedro 
da Aldeia - unamar 

Terminal Rodoviário de Nova 
Iguaçu com pouco movimento 

MARCeLo CAMARGo/AGêNCIA BRASIL

 Agentes da Guarda Mu-
nicipal atuando na área 

comercial de Japeri

Congresso pede extensão do auxílio emergencial até junho
o auxílio emergencial 

deveria ser pago de março 
a junho, disseram ontem 
os presidentes da Câma-
ra dos deputados, Arthur 
Lira (pp-AL), e do Se-
nado, Rodrigo pacheco 
(deM-MG). eles almo-
çaram com o ministro da 
economia, paulo Guedes, 
e o ministro da Secretaria 
de Governo, Luiz eduar-
do Ramos, para discutir a 
recriação do benefício.

os parlamentares avan-
çaram nas discussões com 
a equipe econômica. em 
troca da prorrogação do 
auxílio, o Congresso Na-
cional votará propostas 
de emenda à Constituição 
(peCs) que introduzem 
uma cláusula de calami-
dade pública, acompanha-

da de medidas de corte de 
gastos.

“É fundamental que 
haja cláusula de calami-
dade pública para que 
possamos fazer a flexibi-
lização necessária para o 
auxílio”, disse pacheco 
após a reunião. Incluída 
na peC emergencial, em 
tramitação no Congresso 
desde 2019, a cláusula de 
calamidade pública exclui 
do teto federal de gastos o 
pagamento de uma nova 
rodada do auxílio emer-
gencial.

o almoço ocorreu na 
residência oficial da presi-
dência do Senado. pache-
co ressaltou que os par-
lamentares pediram que 
o benefício seja pago de 
março a junho, mas reco-

nheceu que o Congresso 
tem de fazer a sua parte e 
aprovar propostas de ajus-
te fiscal para tornar viável 
a extensão do pagamento 
do benefício.

de acordo com Guedes, 
a reunião terminou com 
progressos consideráveis. 
“Avançamos bastante. 
Compromisso com a saú-
de, vacinação em massa 
e auxílio emergencial e 
compromisso com a res-
ponsabilidade fiscal. Ex-
traordinariamente cons-
trutivo. estamos todos 
na mesma luta: auxílio, 
vacina em massa, e re-
formas, principalmente o 
marco fiscal”, declarou o 
ministro “Vamos vencer 
a guerra.” Fonte: Agência 
Brasil. 

 Lira e Pacheco almoçaram com o 
ministro Paulo Guedes

LeoNARdo Sá/AGêNCIA SeNAdo
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Inflação recua para as famílias de 
menor renda

o Indicador Ipea de In-
flação por Faixa de Renda 
referente a janeiro, divul-
gado ontem pelo Instituto 
de pesquisa econômica 
Aplicada (Ipea) apon-
ta que a taxa de inflação 
para as famílias de renda 
mais baixa (cujo rendi-
mento familiar mensal é 
menor que R$ 1.650,50) 
registrou um recuo de 
1,58%, em dezembro, 
para 0,21% no primeiro 
mês de 2021. 

A análise mostrou ain-
da que, na faixa com as 
famílias de renda mais 
alta (com rendimento 
domiciliar superior a R$ 
16.509,66), a taxa de in-
flação passou de 1,05% 
para 0,29% no mesmo 
período. A pesquisa apon-
ta ainda que em janeiro, 
embora a pressão no pre-
ço dos alimentos ainda te-
nha sido registrada, esse 
impacto foi menor do que 
em dezembro. onze dos 
16 itens que compõem 

o subgrupo de alimen-
tação apresentaram de-
saceleração da inflação, 
com destaque para arroz 
(recuo de 3,84% para 
0,24%), carnes (3,58% 
para -0,08%), frango 
(2,75% para -0,07%), lei-
te (157% para -1,35%) e 
óleo de soja (4,99% para 
-1,08%).

para o Ipea, o principal 
alívio para o segmento 
mais pobre da população 
foi a redução dos preços 
de energia elétrica: a de-
flação de 5,6% das tarifas 
conseguiu anular as altas 
de aluguel (0,55%) e do 
gás de botijão (3,19%).

A energia elétrica não 
contribuiu tanto para de-
sacelerar a inflação na 
faixa de renda mais alta 
da população, pois esse 
item tem peso menor na 
cesta de consumo dessas 
famílias. Ao mesmo tem-
po, elas foram mais atin-
gidas pelo aumento de 
2,17% da gasolina. 

imunização 

o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos on-
tem e decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em 
áreas de acesso público e presídios para evitar a disseminação do 

novo coronavírus. 

o país teve alta de 5% nos homicídios em 2020 na comparação com 
2019, após dois anos de queda. É o que mostra o índice nacional criado 
pelo portal G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito 

Federal.

Pelo Youtube
Quatro ex-presidentes 

da Associação Nacional 
dos procuradores da Re-
pública (ANpR) pediram 
o fim da operação Lava 
Jato. eles questionam o 
“relacionamento infor-
mal” e promíscuo entre 
os procuradores e o ex-
-juiz Sergio Moro.

esse ‘relacionamento’ 
flagrado por mensagens 
foi evidenciado pelo 
conteúdo da operação 
Spoofing. O manifesto 
é assinado por Alvaro 
Augusto Ribeiro Cos-
ta, Wagner Gonçalves, 
ela Wiecko de Castilho 
e Antônio Carlos Bigo-
nha.

PROmísCuO 

maNiFestO 

para os ex-presidentes 
da ANpR, a troca de 
mensagens entre pro-
curador da Lava Jato e 
o ex-juiz sugerem um 
relacionamento “incom-
patível com a missão 
constitucional do Mp, 
realizado fora dos bali-
zamentos da lei proces-
sual penal.

“o estatuto constitucional do Minis-
tério público conferiu aos seus mem-
bros prerrogativas irrenunciáveis e 
deveres incompatíveis com atividades 
desenvolvidas à margem da Institui-
ção”, advertiram os ex-procuradores.

iNCOmPatível 

PReRROgativas

editORial

o grupo diz que a atuação despreza as 
garantias fundamentais dos acusados. 
e defende a publicação das mensagens 
tornadas públicas pela Spoofing, con-
trariando a posição da subprocuradora-
-Geral da República Cláudia Sampaio 
Marques. 

desPRezO

agÊNCia bRasil 

A  Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) publicou ontem a 
criação de comissão espe-
cial para fortalecer e am-
pliar a indústria naval, de 
offshore e do setor de pe-
tróleo e gás do Rio de Ja-

neiro. presidida pela depu-
tada estadual Célia Jordão 
(patriota), a comissão será 
instalada com o objetivo 
de realizar estudos para 
contribuir com sugestões 
que levem ao aperfeiço-
amento da legislação do 

setor, além de buscar solu-
ções para fomentar inves-
timentos e gerar empregos.

A comissão buscará 
apoio de órgãos do Go-
verno Federal na defesa e 
desenvolvimento da indús-
tria naval no estado.

alerj cria Ce em defesa da
 indústria Naval

assessoria de impresa
 Secretaria de Saúde segue vacinando 

pessoas com mais de 90 anos

AFp pHoTo / AIR FRANCe / MARCoS pINT

A primeira fase 
da programa-
ção de vaci-

nação contra a Co-
VId-19 continua a 
todo vapor em Nova 
Iguaçu. entre a próxi-
ma segunda-feira (15) 
e sexta-feira (19), será 
a vez dos idosos entre 
85 e 89 anos serem 
imunizados. Além do 
grupo, a Secretaria 
Municipal  de Saúde 
também vai continuar 
vacinando as pessoas 
com mais de 90 anos 
que não se vacinaram 
nas duas primeiras se-
manas da campanha. 
Apenas na terça-feira 
(16) a vacinação vai 
ser interrompida, de-
vido ao feriado de car-
naval.

A programação segue 
de forma escalonada e 

gradual no município. 
Até o momento foram 
recebidas 28.020 va-
cinas de CoronaVac e 
da oxford/Aztrazene-
ca, sendo que 20.555 
foram separadas para 
aplicação da primeira 
dose e 7.465 para a se-
gunda. destas 20.555 
doses, 5.110 de Coro-
naVac chegaram nesta 
quinta-feira (11), en-
viadas pelo Governo 
do estado. desde o dia 
20 de janeiro, quando 
começou a imuniza-
ção na cidade,  até a 
quinta-feira (11), fo-
ram utilizadas 9.612 
vacinas do total, sendo 
7.400 para primeira 
dose e 2.212 para se-
gunda. A expectativa 
é que o estoque atual 
de vacinas seja sufi-
ciente para vacinar o 
público-alvo acima de 
80 anos até o final de 
de fevereiro.

Mais de 5 mil 
profissionais
 vacinados 

Até a última quinta-
-feira, foram vacina-
dos 5.422 profissio-
nais de saúde com a 
primeira dose e 1.655 
com a segunda; 522 
idosos acima de 60 
anos residentes em ins-
tituições de Longa per-
manência com a pri-

meira dose e 446 com 
a segunda; 175 profis-
sionais de saúde acima 
de 60 anos; 1.182 ido-
sos acima de 90 anos e 
99 maiores de 18 anos 
com deficiência inclu-
siva com a primeira 
dose e 111 com a se-
gunda.

A vacinação acontece  
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 16h, e o 

idoso deverá apresen-
tar carteira de identida-
de, comprovante de re-
sidência, CpF e cartão 
SuS. No total são oito 
pontos de vacinação 
espalhados pela cidade. 
o drive thru do Centro 
olímpico e o espaço 
Municipal da Terceira 
Idade (eSMuTI) são 
exclusivos para o aten-
dimento aos idosos 

com mais de 80 anos, 
enquanto as unidades 
Básicas de Saúde de 
paraíso, Vila de Cava 
e Austin, a policlíni-
ca de Miguel Couto e 
as Clínicas da Famí-
lia odiceia Morais, no 
Centro, e emilia Go-
mes, em Comendador 
Soares são para esses 
profissionais de saúde 
acima de 60 anos.

 Grupo será imunizado até a próxima sexta-feira (19). Programação será interrompida na terça

Nova iguaçu: idosos entre 85 e 89 
anos serão vacinados na segunda

m
uN

dO

sonda envia à terra imagens da órbita de marte
CHINA - A agên-

cia espacial da China 
divulgou ontem as 
primeiras imagens 

de vídeo recolhidas 
pela sonda espacial 
Tianwen-1 na órbi-
ta de Marte, desta-
cando-se crateras 
brancas na superfí-

cie do planeta.
A sonda, que tem 

acoplados um veí-
culo e um robô que 
deverão aterrar em 
Marte, atingiu na 
última quarta-feira 
a órbita do planeta, 
juntando-se às mis-
sões dos estados 

unidos e dos emira-
dos árabes unidos, 
que também estão 
em órbita.

em clima de riva-
lidade tecnológica 
e diplomática com 
os estados unidos, 
a China montou um 
ambicioso programa 

espacial com o obje-
tivo de criar uma es-
tação espacial habita-
da na órbita terrestre 
até 2022 e enviar 
uma missão tripulada 
à Lua até 2030.

A Tianwen-1 foi 
lançada em julho 
passado, ao mesmo 

tempo que as sondas 
dos euA e dos emi-
rados árabes uni-
dos, aproveitando a 
maior proximidade 
orbital entre a Terra 
e Marte. Na primei-
ra imagem em preto 
e branco que tirou 
do planeta, surgem 

relevos como a cra-
tera de Schiaparelli 
e os desfiladeiros 
de Valles Marineris. 
A aterrissagem em 
Marte do robô mó-
vel norte-americano, 
o perseverance, está 
prevista para 18 de 
fevereiro.
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esporte

atividades esportivas e culturais
movimenta a Praça PeC em mesquita

 Pelo menos 1.500 pessoas já participaram de atividades no espaço, desde que foi inaugurado há cinco meses
/ ALeXANdRe VIdAL / FLA

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

decisão da supercopa do brasil sub-20 2020 será em Cariacica 
A Supercopa do Brasil 

Sub-20 2020 já tem data 
e sede definidas. A com-
petição, que reúne Atléti-
co-MG e Vasco da Gama 
na luta pelo título de su-
percampeão brasileiro da 
categoria, será disputada 

no estádio Kleber Andra-
de, em Cariacica, no pró-
ximo dia 21. A bola rola 
às 20h, com transmissão 
da Band, do Sportv e no 
site da CBF (via MyCu-
joo).

o Vasco da Gama foi o 

primeiro clube a garantir 
vaga na competição. No 
início de 2021, o Cruz-
maltino derrotou o Bahia 
e se consagrou campeão 
do Brasileiro Sub-20. 
pouco mais de um mês 
depois, foi a vez do Atlé-

tico-MG superar o Athle-
tico Paranaense na final e 
assegurar o título da Copa 
do Brasil Sub-20. Agora, 
os dois campeões nacio-
nais têm um confronto 
marcado pela taça que 
unifica os dois títulos. 

Várias ativida-
des esportivas 
e culturais mar-

caram a quarta-feira, 
dia 10, na praça esta-
ção Cidadania, espaço 
conhecido como praça 
peC, situada no bairro 
de Santo elias. o aulão 
de Taichi Chuan come-
çou às 7h, seguido da 
Ginástica, Futsal e Bas-
quete, encerrando às 
19h com Fitdance.

As atividades, chama-
das de ‘aulão’, tiveram 
início na segunda-feira, 
dia 8, e continuaram 
na sexta-feira, dia 12, 
com mais Taichi Chuan 
e Ginástica. Não é pre-
ciso fazer inscrições. 
As ações são abertas a 
todas as pessoas. Bas-
ta chegar ao complexo, 
a partir das 7h, à Rua 
Cesário, nº 69, esqui-
na com Rua Alberico 
Gomes, e participar da 
ação.

A garotada do Futsal 

formou quatro times 
para participar das ati-
vidades esportivas na 
manhã de quarta-feira 
(10), na praça peC. en-
quanto isso, pais e res-
ponsáveis aguardavam 
em volta da quadra na 
maior torcida. o am-
biente é alegre e diverti-
do, mas tudo é levado a 
sério. de acordo com o 
professor de Futsal, Vi-
tor ubiratan de Souza, 
37 anos, as atividades, 
além de contribuir para 
a disciplina dos jovens, 
“ajudam a saúde física e 
mental, e servem para o 
resto da vida”.

o aulão geralmente 
começa bem cedo, as 7h 
da manhã e reúne muita 
gente em torno de cada 
atividade. A segunda-
-feira, dia 8, começou 
com Taichi Chuan, Cir-
cuito Funcional, Futsal, 
Handebol, Judô, Jiu-
-Jitsu e encerrou com 
Muay Thai, às 20h. Na 
sexta (12), rolou mais 
uma vez os grupos de 
Taichi Chuan e Ginás-
tica.

Jiu-Jitsu, Judô, Taichi Chuan, Atletismo, 
Danças do Ventre, Salão, K-Pop, Zumba, 

Stilleto, Teatro, Skate, e Circuito Funcional 
são alguns dos 26 cursos oferecidos na Praça 

Estação Cidadania

o complexo da praça 
peC oferece 26 cursos, 
nas áreas esportivas e 
culturais, que vão des-
de o Judô e danças tais 
como de salão, urbanas, 
aero box, zumba, dan-
ça do ventre, atletismo, 
ballet, teatro e xadrez 
além de várias modali-
dades esportivas, bem 

como cursos de auxi-
liar administrativo e de 
atendimento ao cliente. 
As idades variam de 
6 anos até mais de 40 
anos, dependendo da 
atividade.

“este espaço trouxe 
uma nova esperança de 
vida para os morado-
res desta região, pois 

através das atividades 
aqui oferecidas é pos-
sível à descoberta de 
muitos talentos, além 
de proporcionar saúde 
física e mental para es-
tas crianças e jovens”, 
avalia Crystiane Lima, 
coordenadora da peC. 
“desde que foi inaugu-
rado, já passaram por 

aqui mais de 1.500 pes-
soas”, completa.

Subsecretário de es-
portes, Cultura, Lazer 
e Turismo, Kleber Ro-
drigues, fala sobre a 
importância das aulas 
atuais. “os aulôes ser-
vem para dois objeti-
vos: matar a saudade 
dos alunos e professo-

res e testar nossos pro-
tocolos sanitários em 
atenção ao processo de 
pandemia, que a gente 
ainda está submetido. 
Com isso, ao iniciar as 
aulas regulamentares, 
estaremos com todos os 
protocolos bem ajusta-
dos”.

>> Inscrições - para 

fazer inscrição, basta 
comparecer ao local a 
partir das 10h, com RG, 
CpF, comprovante de 
residência e atestado 
médico. Se for menor 
de idade, levar RG e 
certidão de nascimento. 
o funcionamento das 
atividades ocorre das 
7h às 22h.

CuRsOs que ativam a esPeRaNça

o complexo esporti-
vo e cultural da praça 
peC, inaugurado pela 
prefeitura de Mesquita 
em setembro de 2020, 
tem movimentado a 
vida dos moradores do 

bairro Santo elias e es-
timulado a alegria de 
centenas de famílias, 
nestes cinco meses de 
funcionamento. dona 
Alessandra Trini, 35 
anos, por exemplo, fala 

sobre a importância das 
atividades. “Acho isso 
aqui muito bom para 
crianças, pois oferece 
atividades que ocupam 
a mente e o corpo. por 
isso matriculei meu fi-

lho João Marcos (12 
anos) no Futsal e estou 
aguardando o mês de 
junho para colocar o 
outro filho, Pedro Lucas 
(6) na aula de Judô”, 
afirma.

COmPlexO esPORtivO e CultuRal

Presidente da Fifa, gianni infantino elogia árbitras do mundial de Clubes 
o presidente da FIFA, 

Gianni Infantino, co-
mentou o feito históri-
co das brasileiras edina 
Alves Batista e Neuza 
Back no Mundial de 
Clubes. No jogo entre 
ulsan Hyundai e Al 
duhail, elas se torna-
ram, ao lado da argen-
tina Mariana de Almei-
da, o primeiro trio de 
arbitragem feminino a 
comandar uma partida 
masculina profissional 
da FIFA.

em entrevista publi-
cada pela rede Bein 
Sports na quarta-feira 
(10), Infantino desta-
cou que as três estive-
ram lá porque merece-

ram a oportunidade.

“Não foi apenas um 
gesto simbólico. edina 
e o seu time de assis-
tentes (Neuza e Maria-
na) fizeram um trabalho 
fantástico e estão aqui 
por mérito”, destacou o 
presidente da FIFA

edina Alves Batis-
ta e Neuza Back par-
ticiparam, ao todo, de 
três jogos no Mundial 
de Clubes da FIFA. 
Mas foi justamente no 
duelo entre ulsan e 
Al duhail que as duas 
entraram para a histó-
ria, como parte do trio 
que comandou o jogo. 
Na quinta-feira (11), 

elas integraram a equi-
pe de arbitragem que 
trabalhou na final do 
Mundial, entre Bayern 
de Munique e Tigres, 
vencido pelo primei-
ro. para o presidente 
da FIFA, ter mulheres 
como protagonistas da 
arbitragem é também 
uma maneira de comu-
nicar uma importante 
lição para a comunida-
de do futebol.

“É claro que que-
remos quebrar mais 
barreiras e ter mulhe-
res como árbitras. Isso 
manda uma mensagem 
importante para o mun-
do”, declarou Infantino 
à Bein Sports.

“Trabalho fantástico”, disse 
o dirigente sobre atuação de 

Edina Alves (foto), Neuza 
Back e a argentina Mariana 

de Almeida 

THAIS MAGALHãeS/CBF

 Atlético-MG e 
Vasco da Gama 

se enfrentarão no 
Estádio Kléber 
Andrade, em 

partida que define 
o supercampeão 
sub-20 do país.

FIFA dIVuLGAção
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Xô, Coronavirus

brasil tem 8.596.130 milhões de
pessoas curadas da Covid-19

A doença está presente em 100% dos municípios brasileiros, segundo o MS
G1 SC 

o Brasil já registra 
8.596.130 mi-
lhões de pessoas 

curadas da Covid-19. o 
número é superior à quan-
tidade de casos ativos 
(828.187) – que são os 
pacientes em acompanha-
mento médico. o registro 
de pessoas curadas já re-
presenta a grande maioria 
do total de casos acumu-
lados (89,0%). As infor-
mações foram atualizadas 
às 18h20 de quarta-feira 
(10/02) e enviadas pelas 
secretarias estaduais e 

municipais de Saúde.
A doença está presen-

te em 100% dos municí-
pios brasileiros. Contudo, 
mais da metade das cida-
des (3.951) possuem entre 
2 e 100 casos. em relação 
aos óbitos, 5.104 muni-
cípios tiveram registros 
(91,6%), sendo que 814 
deles apresentaram ape-
nas um óbito confirmado.

o Governo do Brasil 
mantém esforço contínuo 
para garantir o atendimen-
to em saúde à população, 
em parceria com estados e 
municípios, desde o início 
da pandemia. o objetivo é 
cuidar da saúde de todos e 

salvar vidas, além de pro-
mover e prevenir a saúde 
da população.

dessa forma, a pasta 
tem repassado verbas ex-
tras e fortalecido a rede 
de atendimento do Sis-
tema Único de Saúde 
(SuS), com envio de re-
cursos humanos (médicos 
e profissionais de saúde), 
insumos, medicamentos, 
ventiladores pulmonares, 
testes de diagnóstico, ha-
bilitações de leitos de uTI 
para casos graves e gra-
víssimos e equipamentos 
de proteção Individual 
(EPIS) para os profissio-
nais de saúde.

Nas ‘altas’ após vencer 
a doença, pacientes se 

emocionam e são aplaudi-
dos pelos profissionais de 

saúde e familiares

quase 200 milhões PaRa Os estadOs

o Ministério da Saúde 
já destinou aos 26 esta-
dos e o distrito Federal 
R$ 198,1 bilhões, sendo 
que desse total foram R$ 
134 bilhões para serviços 
de rotina do SuS, e outros 
R$ 64,2 bilhões para a Co-
vid-19. Também já foram 
comprados e distribuídos 
27,9 milhões de unidades 

de medicamentos para 
auxiliar no tratamento do 
coronavírus, 306,8 mi-
lhões de epI, mais de 20,6 
milhões de testes de diag-
nóstico para Covid-19 e 
79,9 milhões de doses da 
vacina contra a gripe, que 
ajuda a diminuir casos de 
influenza e demais síndro-
mes respiratórias no meio 

dos casos de coronavírus.
o Ministério da Saú-

de, em apoio a estados e 
municípios, também tem 
ajudado os gestores locais 
do SuS na compra e dis-
tribuição de ventiladores 
pulmonares, sendo que já 
entregou 13.296 equipa-
mentos para todos os esta-
dos brasileiros.

ações e NeCessidades de Cada RegiãO

As iniciativas e ações 
estratégicas são dese-
nhadas conforme a re-
alidade e necessidade 
de cada região, junto 
com estados e muni-
cípios, e têm ajudado 

os gestores locais do 
SuS a ampliarem e 
qualificarem os aten-
dimentos, trazendo 
respostas mais efetivas 
às demandas da socie-
dade. Na quarta-feira, 

o Brasil registrava 
9.659.167 milhões de 
casos confirmados da 
doença, sendo 59.602 
nos sistemas nacionais. 
*Com informações de 
Ministério da Saúde.

daniela do Waguinho quer planos municipais 
em benefício das crianças de 0 a 6 anos

Coordenadora na Re-
gião Sudeste da Frente 
parlamentar da primei-
ra Infância, a deputada 
daniela do Waguinho 
(MdB-RJ) tem

como prioridade no ano 
a efetivação de políticas 
públicas para crianças de 
0 a 6 anos. 

“Através da mobili-
zação de prefeitos, so-
ciedade civil, poderes 
Legislativo e Judiciário, 
trabalhamos para que se-
jam estruturados planos 
municipais da primeira 
infância. Cuidando das 
nossas crianças hoje, nos-
sos futuros adultos terão 

mais saúde, qualidade de 
vida, mais oportunidades 
e emprego”, afirma Da-
niela do Waguinho.

Relatório da Contro-
ladoria-Geral da união 
(CGu) alertou que não 
há colaboração entre ges-
tores municipais, estadu-
ais e federais, e ações em 
benefício da primeira in-
fância são isoladas. 

“Sou uma das auto-
ras do projeto de lei 
6524/2019, que cria um 
sistema nacional de in-
formações, permitindo 
amplo acesso aos indi-
cadores de políticas pú-
blicas direcionadas às 

crianças de até seis anos 
de idade. precisamos de 
mais efetividade para a 
solução dos problemas, 
a estruturação dos planos 
municipais é um passo 
importante para unificar 
políticas e ações”, diz a 
deputada.

Na condição de pri-
meira-dama de Belford 
Roxo, daniela contribuiu 
para a cidade na Baixada 
Fluminense formalizar 
adesão ao Marco Nacio-
nal da primeira Infância, 
para execução de políti-
cas de proteção e desen-
volvimento das crianças 
de 0 a 6 anos de idade.

A parlamentar é coordenadora na 
Região Sudeste da Frente Parlamen-

tar da 1ª Infância

 dIVuLGAção

Lira: Aprovação da autonomia do 
Banco Central foge à “politicagem”

o presidente da Câma-
ra Arthur Lira (pp-AL) 
afirmou que a aprovação 
da autonomia do Banco 
Central (BC) representa 
“justamente a blinda-
gem da instituição de 
quaisquer ingerências 
políticas”, afastando a 
especulação de que a sua 
eleição e de Rodrigo pa-
checo para o comando 
do Senado representaria 
o “triunfo da politica-
gem”.

A Casa aprovou na tar-
de de quarta-feira (10) o 
projeto por 339 votos a 
favor, 114 votos contrá-
rios e uma abstenção. o 
texto era uma prioridade 

do governo e segue para 
sanção de Bolsonaro.

“Muito se especulou 
que a eleição das novas 
mesas do Congresso sig-
nificariam o triunfo da 
“politicagem”, em sua 
pior acepção. A realida-
de está mostrando o con-
trário”, escreveu Lira em 
suas redes sociais após a 
votação do texto-base.

“A aprovação da in-
dependência do Banco 
Central representa jus-
tamente a blindagem da 
instituição de quaisquer 
ingerências políticas, 
uma conquista históri-
ca do país, longamente 
acalentada e finalmente 

alcançada agora”, com-
pletou.

ele ainda escreveu que 
a aprovação é fruto de 
entendimento entre o Le-
gislativo e o executivo, 
emitindo um sinal claro 
para o mundo de que o 
Brasil está avançando 
em sua governança e 
previsibilidade. “o tra-
balho conjunto em torno 
de pautas centradas nos 
mais elevados interesses 
nacionais é a melhor res-
posta que as instituições 
podem dar para que o 
país supere suas difi-
culdades e recupere sua 
prosperidade para o nos-
so povo”, concluiu

“O Brasil está avançando em sua 
governança e previsibilidade”, diz o 

parlamentar

MARYANNA oLIVeIRA/CâMARA doS depuTA-
doS
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foi de ralo

polícia

integrante do escritório do 
Crime morre em confronto

ex-Pm, mugão foi surpreendido por policiais civis em favela da zona Norte e reagiu

PlaNtãO
PRF inicia Operação Carnaval 

2021 nas rodovias federais

Apontado como 
integrante do 
chamado es-

critório do Crime, o 
cabo da ex-policial mi-
litar Anderson de Sou-
za oliveira, o Mugão, 
foi baleado na tarde de 
ontem, após entrar em 
confronto com agentes 
da polícia Civil na fa-
vela Sefa, em Ramos, 
na Zona Norte do Rio. 
o criminoso chegou a 
ser socorrido no Hos-
pital Getúlio Vargas, na 
penha, mas não resistiu 
aos ferimentos. 

de acordo com a cor-
poração, Mugão trocou 
tiros com agentes da 
delegacia especializada 
de Armas, Munições e 
explosivos (desarme), 
da polícia Civil do Rio 
de Janeiro, que integram 

a força-tarefa de comba-
te às milícias. Com ele 
foram apreendidos uma 
pistola, um revólver e 
uma mochila com ano-
tações de cobranças fei-
tas pelo grupo.

o bandido usava uma 
carteira falsa da polícia 
Civil. ele estava na lis-
ta de procurados desde 
julho de 2020 quando a 
polícia Civil e o Minis-
tério público realizaram 
a operação Tânatos, 
que tinha ele como um 
dos alvos.

 Matadores 
de aluguel 

Ainda de acordo com 
a polícia Civil, além do 
grupo de matadores de 
aluguel, Mugão fazia 
parte da quadrilha do 
miliciano edmilson Go-
mes Menezes, o Maca-
quinho, que domina as 

HeNRIQue CoeLHo/G1 RIo
FoToS:

Anderson de Souza Oliveira, 
o Mugão, tinha uma carteira 
falsa da Polícia Civil do RJ 

comunidades da região 
de Campinho e da pra-
ça Seca. ele ainda tinha 
envolvimento com a 
millícia de Ramos, onde 

entrou em confronto 
com a polícia.

o bandido era aponta-
do como um dos precur-
sores da ligação entre 

a milícia e o tráfico de 
drogas, união que ficou 
conhecida como nar-
comilícia. o crimino-
so possuía ligação com 

álvaro Malaquias Santa 
Rosa, o peixão, chefe do 
tráfico de drogas na Ci-
dade Alta, Zona Norte 
do Rio.

bandido é baleado em tentativa 
de assalto a policial 

uma tentativa de as-
salto acabou com um 
suspeito morto em Vista 
Alegre, bairro da Zona 
Norte do Rio, ontem. 
Testemunhas contaram 
que bandidos armados, 
que estavam em um ve-
ículo HB20, abordaram 
um policial militar na 
esquina das ruas ponta 
porã com Santa Luz e 
anunciaram o assalto. 

Ainda segundo infor-
mações, o agente rea-
giu. durante a troca de 
tiros, a arma de um dos 
bandidos, uma pistola 
da marca Taurus, falhou. 
ele foi atingido e não re-
sistiu aos ferimentos. os 
outros marginais conse-
guiram fugir. 

Até o fechamento des-
ta reportagem não ha-
via informações sobre a 
identidade do suspeito. 

 DHC investiga morte 
de PM 

A delegacia de Homi-
cídios da Capital (dHC) 
investiga a morte de um 
policial militar na noite 
da última quinta-feira em 
Rocha Miranda, na Zona 
Norte do Rio. Imagens 
de segurança que regis-
traram o momento em 
que Bruno Tvardovski 
Ramalho é baleado, es-
tão sendo analisadas pela 
polícia. 

Segundo agentes, o mi-
litar foi vítima de latro-
cínio (roubo seguido de 
morte). Testemunhas já 
foram ouvidas.

Bruno chegou a ser so-
corrido por um colega de 
farda à upA no mesmo 
bairro, mas não resistiu. 
o militar que o socorreu 
informou que estava em 
uma loja na Rua pacoval, 

em Rocha Miranda quan-
do ouviu tiros. 

A Secretaria de estado 
de polícia Militar lamen-
ta a morte do cabo, que 
era lotado no 6º BpM 
(Tijuca) e ingressou na 
Corporação em maio de 
2011. Morto aos 35 anos, 
ele deixa dois filhos.

A polícia Rodoviária 
Federal (pRF) iniciou 
ontem a operação Car-
naval 2021, que segui-
rá até a meia-noite da 
quarta-feira de cinzas 
nas rodovias federais 
do país. A atividade tem 
como objetivo conscien-
tizar os motoristas para 
que dirijam com atenção 
e não cometam infrações 
e, consequentemente, di-
minuir o número de aci-
dentes graves, feridos e 
mortos durante o período 
carnavalesco.

Mesmo com a pan-
demia, a pRF tem a ex-
pectativa de aumento 

no fluxo rodoviário em 
comparação aos dias co-
muns. entre as ações da 
operação, estão a reali-
zação de blitz, principal-
mente, nos pontos com 
maiores índices de aci-
dentese nos horários de 
maior fluxo de veículos, 
e ações de educação dos 
condutores.

para os motoristas que 
vão pegar a estrada, a 
pRF orienta fazer uma 
revisão preventiva no ve-
ículo, com checagem dos 
pneus, dos sistemas de 
iluminação e suspensão, 
assim como dos equipa-
mentos obrigatórios.

Além disso, a polícia 
lembra que também é 
necessário respeitar os 
limites de velocidade e a 
sinalização das rodovias, 
evitar a ingestão de bebi-
das alcoólicas e manter 
distância de segurança 
em relação aos demais 
veículos.

de acordo com a pRF, 
este ano, a operação con-
tará também com uma 
campanha voltada para 
discutir a “responsabi-
lização dos causadores 
dos acidentes como for-
ma de reduzir a violência 
no trânsito e os custos 
sociais decorrentes.”

O bandido morreu no 
local. Arma falhou 

 RepRodução/RedeS SoCIAIS 

Preso ameaça tia pelo celular 
de dentro da cadeia 

Com extensa ficha 
na polícia por come-
ter dezenas de crimes 
na Zona oeste do Rio, 
Rômulo Tavares perei-
ra, de 26 anos, que está 
preso preventivamente 
na Cadeia pública Juíza 
patrícia Lourival Acio-
li, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana 
do Rio, usou um apa-
relho celular para ame-
açar uma tia, que acre-
ditava estar fazendo 
‘trabalhos’ de macumba 
contra ele. 

Segundo a polícia, 
Rômulo tinha certeza 
de que ela havia “feito 
um ritual” para prejudi-
cá-lo. Com autorização 
da Justiça, investigado-
res da 28ª dp (Campi-
nho), com o apoio de 
agentes da Secretaria 

estadual de Adminis-
tração penitenciária 
(Seap), cumpriram uma 
busca e apreensão no 
presídio e encontram o 
aparelho usado para fa-
zer as ameaças. A busca 
foi autorizada pela juíza 
Cláudia Garcia de Cou-
to Maia, do 16º Juizado 
especial, que estipulou 
diversas medidas caute-
lares contra o preso.

em outubro do ano 
passado, Rosângela Ta-
vares da Silva compare-
ceu à 28ª dp para pres-
tar depoimento sobre 
as ameaças que estava 
recebendo do sobrinho. 
A mulher relatou que 
Rômulo e a sua espo-
sa, Ana Carla Mattos 
Nogueira, passaram a 
enviar pela conta do Fa-
cebook da filha do casal 

mensagens intimidató-
rias. 

o preso teria escri-
to: “A terra do cemité-
rio que você usou para 
fazer macumba para a 
gente, pode servir para 
você. Cuidado, hein, 
Rosângela Tavares”. A 
tia nega que tenha feito 
algo contra o sobrinho.

Acusado e condenado 
por crimes como rou-
bos, porte de arma e 
formação de quadrilha, 
Rômulo confessou aos 
policiais que o aparelho 
era dele. entretanto não 
quis dar mais detalhes 
sobre como conseguiu 
o telefone. o detento 
sofrerá sanções admi-
nistrativas. Rômulo foi 
indiciado por mais um 
crime. desta vez, por 
ameaça.

Professor é condenado por matar 
diretor da Uenp a machadadas

PARANÁ - o Tri-
bunal de Justiça do 
paraná condenou o 
professor Laurindo 
panucci Filho a 21 
anos e quatro meses 
de reclusão em regi-
me fechado pelo as-
sassinato de Sergio 
Roberto Ferreira Ju-
nior, diretor do cam-
pus da universidade 
estadual do Norte 
paranaense (uenp) 
em Cornélio procó-
pio, a 399,5 km de 
Curitiba. o crime 
aconteceu em 20 de 
dezembro de 2018 e 

foi motivado por uma 
advertência emitida 
pela instituição de 
ensino contra o do-
cente.  

o Ministério pú-
blico do paraná in-
formou que o crime 
ocorreu após o pro-
fessor ter combina-
do, por telefone, um 
encontro com a víti-
ma em seu gabine-
te, onde foi morto a 
machadadas. Laurin-
do foi preso em fla-
grante, depois de ser 
encontrado na cidade 
de Teodoro Sampaio, 

no interior paulista. 
Segundo consta no 
processo, ele já está 
preso há dois anos, 
um mês e 23 dias.

o Ministério públi-
co argumentou que 
na Vara plenário do 
Tribunal do Júri de 
Cornélio procópio o 
caso configura ‘ho-
micídio triplamente 
qualificado’, uma vez 
que o delito teve tra-
ços de crueldade, mo-
tivação fútil e porque 
a defesa da vítima foi 
dificultada pelo cri-
minoso. 
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ingredientesingredientes

Pão de queijo da ana 
maria braga

Pão de queijo da ana 
maria braga

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

modo de preparomodo de preparo

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
Aqueça em fogo médio 
até ferver.
Em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
Leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
Aqueça em fogo médio 
até ferver.
Em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
Leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

ingredientesingredientes

modo de preparomodo de preparo

batata com mel e 
alecrim

batata com mel e 
alecrim

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Câmara Municipal de nova iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

CHAMAMEnTO pARA AuDiÊnCiA pÚBLiCA

 A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, em 
cumprimento à Lei Federal, informa e convida a sociedade 
iguaçuana a participar de Audiência Pública, a ser realizada 
no próximo dia 25 de fevereiro, às 10 horas, na Rua Prefeito 
João Luiz do Nascimento, nº 38, Centro, Nova Iguaçu, para a 
apresentação, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, do Relatório 
de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do Exercício 
de 2020. Informamos ainda que, atendendo às determinações 
das autoridades médicas e sanitárias, e como medida de 
precaução contra a transmissão do corona vírus, a presença 
do público ficará limitada.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
presidente

CMni

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

pregão presencial 001/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 01 de março 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 001/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQuiSiÇÃO DE KiTS DE SEGu-
RAnÇA ALiMEnTAR pARA ATEnDER OS ESTuDAn-
TES DAS ESCOLAS E CRECHES MuniCipAiS para 
atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO conforme especificações conti-
das no edital e seus anexos que é parte integrante do 
Processo Administrativo nº 6992/2020. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 
do edital na Secretaria de Licitações Compras e Con-
tratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma 

(500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e do-
cumentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO AD-
MITIDO: R$ 1.066.494,72 (um milhão, sessenta e seis 
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e 
dois centavos)

Porto Real, 12 de fevereiro de 2021.

LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

pregão presencial 002/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14:00 horas, do dia 01 de março 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 002/2021 

na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando COnTRATAÇÃO DE EMpRESA 
ESpECiALiZADA pARA pRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
FunERÁRiOS para atender a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMA-
NOS E HABITAÇÃO conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº 202/2021. O Edital poderá ser 
retirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
303.050,00 (trezentos e três mil e cinquenta reais)

Porto Real, 12 de fevereiro de 2021.

LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

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 

12 DE FEVEREiRO DE 2021. puBLiCADO EM 13/02/2021 .

DECRETO n° 5.033, DE 11 DE FEVEREiRO DE 2021 

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 
1.515.000,00 (Um milhão e quinhentos e quinze mil reais), para reforço das dota-
ções consignadas no orçamento vigente.
O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.616 de 18 de janeiro de 2021;

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.515.000,00 (Um milhão 
e quinhentos e quinze mil reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo i
                                                                                                                                                      

                                                                                   Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTA-
ÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.92.00 00 265.000,00

PREVIDE RPPS 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.03.00 10 1.000.000,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 3.1.90.94.00 10 250.000,00

Anexo ii
                                                                                                                                                      

                                                                                  Em R$
ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.92.00 00 265.000,00

PREVIDE RPPS 16.02.09.272.069.2.004 3.3.90.08.00 10 1.000.000,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 3.3.90.30.00 10 250.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
prefeito Municipal

Omitido do Diário Oficial do dia 12/02/2021

DECRETO nº 5.034, DE 11 DE FEVEREiRO DE 2021

Abre o Orçamento Fiscal em favor do Fundo Municipal de Saúde - FMS, Crédito 
Suplementar na importância de R$ 6.513.756,45 (Seis milhões, quinhentos e treze 
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), com recursos 

do Superávit Financeiro do Exercício 2020.

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

 Considerando o Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício de 2020 no valor R$ 6.513.756,45 (Seis milhões, quinhentos e treze mil, 
setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

DECRETA:
 Art. 1º - Fica aberto ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), Crédito Suple-
mentar na importância de R$ 6.513.756,45 (Seis milhões, quinhentos e treze mil, 
setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), para ingresso de 
recursos nas dotações orçamentárias constantes do Anexo I deste decreto.

Art. 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior será compensado pelo Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, conforme de-
monstrativo do Anexo II deste Decreto e com base no inciso I do § 1º do artigo 43º 
da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964;

 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDA-
DE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEn-

TAÇÃO

SEMSUS FMS 08.01.10.301.104.1.119 3.3.90.39.00 16 861.350,00

SEMSUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.39.00 16 4.376.457,35

SEMSUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.92.00 16 1.266.692,55

SEMSUS FMS 08.01.10.305.104.2.138 3.3.90.39.00 16 9.256,55

Anexo II
Em R$

Ativo Financeiro 
Disponível 2020 (A)

passivo Financeiro 
2020 (B)

Superávit Financeiro 
2020 (C) = (A-B)

Valor de 
Suplemen-
tações em 
Decretos 

Anteriores 
(D)

Valor de Suple-
mentações deste 

Decreto (E)

Saldo 
(F)=(C-
-D-E)

 
9.425.263,57 2.911.507,12 6.513.756,45 0,00 6.513.756,45 0,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
prefeito Municipal

Omitido do Diário Oficial do dia 12/02/2021

DECRETO nº 5035 DE 12 DE FEEREiRO DE 2021

Institui o Recadastramento de Servidores Públicos Inativos e pensionistas do Muni-
cípio de Belford Roxo.

O pREFEiTO DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO, no uso das atribuições legais,

 DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Recadastramento dos servidores inativos e pensionistas do 
Município de Belford Roxo.
Art. 2º O recadastramento dos servidores aposentados e pensionistas, e a prova de 
vida dos servidores aposentados e pensionistas, possuem caráter obrigatório e será 

aToS oFiciaiS

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

FRaNgO COm geNgibRe, 
salsãO e maçã

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

ingredientes

modo de preparo

FRaNgO xadRez

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.

realizado na forma estabelecida neste Decreto.
Art. 3º O recadastramento e a prova de vida dos ser-
vidores aposentados e pensionistas será coordenado 
pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Belford Roxo - PREVIDE, nos prazos e 
locais especificados em ato próprio daquela Autarquia, 
observando as disposições previstas neste Decreto.
Art. 4º. O recadastramento e a prova de vida dos servi-
dores aposentados e pensionistas serão realizados no 
período de 22 de fevereiro a 12 de março de 2021.
§ 1º Os procedimentos para recadastramento e prova 
de vida dos servidores aposentados e pensionistas 
serão normatizados em Portaria do PREVIDE, a ser 
publicada no prazo de 07 dias a contar da publicação 
deste Decreto.
Art. 5º. O servidor aposentado e o pensionista a ser re-
cadastrado que se encontrar incapacitado para compa-
recer ou se locomover até ao local do recadastramento 
poderá ser representado por procurador legal junto ao 
local do recadastramento ou outro local específico con-
forme regulamento, para agendamento de visita in loco, 
informando o endereço completo de onde se encontra a 
pessoa a ser. recadastrada
Art. 6º. Os servidores públicos aposentados ou pensio-
nistas, que se encontrarem fora do Município de Bel-
ford Roxo e Entorno durante o prazo regulamentar para 
recadastramento, deverão encaminhar ao PREVIDE, a 
documentação prevista no ato próprio do Instituto.
Art. 7º. Os servidores aposentados e pensionistas que 
não realizarem o recadastramento no prazo estabele-
cido neste Decreto serão notificados por meio de cor-
respondência, com aviso de recebimento, para que no 
prazo de 30 dias realizem o recadastramento, sob pena 
de suspensão do pagamento do seu benefício, salvo 
em caso de ausência justificada.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, o restabelecimento 
do pagamento dependerá do comparecimento do 
servidor aposentado e pensionista para a realização do 
recadastramento.
§ 2º O restabelecimento do pagamento dar-se-á na 
folha de pagamento imediatamente posterior a do mês 
em que ocorrer o recadastramento, assim como deverá 
ser incluso nesta folha o pagamento da diferença 
suspensa.
§ 3º Após seis meses de suspensão, será cancelado 
o pagamento dos proventos e pensões, por não 
realização do recadastramento, observando o direito da 
ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º. Os servidores aposentados e pensionistas são 
legalmente responsáveis pela veracidade das informa-
ções que prestarem.
Art. 9º. Fica o PREVIDE, autorizado a expedir os atos 
normativos complementares necessários à plena exe-
cução do recadastramento de que trata este capítulo.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Belford Roxo, 12 de fevereiro de 2021

Wagner dos Santos Carneiro – WAGuinHO
prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº047/Gp/2021 DE 12 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, SERGIO SALES DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Muni-
cipal Especial de Articulação Política, símbolo SME, na 
Secretaria Municipal de Governo

pORTARiA nº048/Gp/2021 DE 12 DE FEVEREiRO 
DE 2021 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JUAREZ DUARTE, para exercer o cargo em comis-
são de Secretário Municipal Especial de Cidadania, 
símbolo SME, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
pREFEiTO MuniCipAL

pORTARiA nº 233/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, para exercer o cargo em comissão 
de Subsecretário de Assuntos Jurídicos, símbolo SS, na 
Secretaria Municipal de Saúde.
THAIS LINO DE MOURA 
LUCAS DA SILVA COUTINHO
CHARLES ALEXANDRE DE LIMA
EDUARDO CARDOSO MACEDO

pORTARiA nº 234/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 

Orgânica Municipal, ROSANGELA DA SILVA GARCIA, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Espe-
cial de Assuntos Pedagógicos, Símbolo SE, na Secreta-
ria Municipal de Educação

pORTARiA nº 235/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de Subsecretário Municipal de Educação, Símbolo SS, 
na Secretaria Municipal de Educação.
MIRTIÇA PEREIRA DE FREITAS CUNHA
RAFAEL GONÇALVES DE ARAUJO
KEZIA MACEDO DOS SANTOS ALEIXO
LINIQUER CHAGAS FERREIRA
VALÉRIO CASTRO ROCHA NETO

pORTARiA nº 236/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, FABIANA VILELA BRUM para 
exercer o cargo em comissão de Superintendente Exe-
cutivo do Setor Pedagógico, Símbolo DAS-1, na Secre-
taria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 237/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, PAULO BERNARDO DA COSTA 
para exercer o cargo em comissão de Superintendente 
Executivo de Recursos Humanos, Símbolo DAS-1, na 
Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 238/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, AMILTOM MACEDO para exercer 
o cargo em comissão de Superintendente Executivo do 
Setor de Manutenção e Serviços, Símbolo DAS-1, na 
Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 239/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CLAUDIA MARIA LOBÃO para 
exercer o cargo em comissão de Superintendente Exe-
cutivo do Setor de Alimentação Escolar, Símbolo DAS-
1, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 240/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROGÉRIO DAS NEVES PEREIRA 
para exercer o cargo em comissão de Superintendente 
Executivo do Setor de Contratos e Convênios, Símbolo 
DAS-1, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 241/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JADIR ELIAS LEMOS DOS SAN-
TOS, para exercer o cargo em comissão de Superin-
tendente Executivo do Setor de Projetos da Educação 
e Apoio aos Conselhos, Símbolo DAS-1, na Secretaria 
Municipal de Educação.

pORTARiA nº 242/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, HISOLDA RODRIGUES ACÁCIO 
DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de 
Superintendente Executivo do Setor Jurídico, Símbolo 
DAS-1, na Secretaria Municipal de Educação

pORTARiA nº 243/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria 
Municipal de Educação
PATRICIA SAMPAIO PEREIRA
ZELÍDIA MONTEIRO BARBIRATO
MARCIA MENDES BARBOSA DIAS
MARIA DE FÁTIMA LOPES DUARTE
MARCELE LOBÃO DOS SANTOS

pORTARiA nº 244/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.

NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, DAIANA MENEZES SILVESTRE 
ARRUDA, para exercer o cargo em comissão de Dire-
tor de Departamento de Apoio às Varas da Infância e 

Juventude, Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de 
Educação

pORTARiA nº 245/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de ASSESSOR ESPECIAL DO SETOR JURÍDICO, 
Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Educação
LEON DA SILVA VILELA
THIAGO MOREIRA PRATA
JOSE PIRES DE SOUZA

pORTARiA nº 246/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, THAISA LORENA DA SILVA SOU-
ZA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Departamento de Contratos e Serviços, Símbolo DAS-
3, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 247/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente Escolar de Manutenção, Símbolo DAS-6, 
na Secretaria Municipal de Educação.
ALAN VICENTE PRADO
ALEX DE PAULA SILVA 
ANDERSON SOUZA MOREIRA DE CARVALHO
CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO
CICERO ROBERIO SILVA DOS SANTOS
CLEBER DA COSTA AGUIAR 
DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA
EDMILSON FERREIRA KERES
EZEQUIEL SILVA 
HENRIQUE LOPES DA SILVA 
IGOR FERREIRA FORMAZIE
IGOR SILVA DE JESUS
ISAAC JOÃO DE CARVALHO
ISRAEL DE CASTO ROCHA
JOALYSON CARLOS DE SOUSA
JOÃO PAULO DA SILVA MACHADO
JOSE IVAN GOMES DA SILVA 
KLEBER DA SILVA MARCELINO
LEANDRO FONTES DA SILVA 
LUCAS EDUARDO SOARES CHAVES DOS SANTOS 
LUCAS MONTEIRO DE LIMA 
LUIS FERNANDO BARBOSA BISPO
MALCON LOPES ALEIXO
MARCELO MAXIMIANO
MATEUS HENRIQUE KELLES VIEIRA DE CARVALHO
MARCIO SOARES DA SILVA 
MARCOS VINICIUS DA COSTA FILHO
MATEUS MARTINS PEREIRA
MEIRELANE DE ALMEIDA CABRAL
MIZAEL BARBOSA
PETERSON NUNES DA SILVA
RAMON DE SOUZA RIBEIRO
RICARDO BERNARDO DA COSTA
RICARDO PEREIRA OLIVEIRA
ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 
RONALDO MACEDO 
RONALDO SALES OLIMPIO
RONALDO VILELA BRUM 
VALDEZ EWERTON PEREIRA DA SILVA
VALTER LUIS DE ALMEIDA
CLAUDIO DA SILVA PEDRO 
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SOARES
IAGO LOPES DA SILVA 
ELIAS DIAS DE SOUZA
MARCELO DE MORES FARIA
MARCOS AURELIO DE CAVALCANTI GOMES
ZENI DA CUNHA AMORIM
FABIO PINTO RIBEIRO 
NORMA LUCIA NOGUEIRA
SAMANTHA BATISTA DA SILVA 
FERNANDA CARLA DE LIMA VICTOR
DOUGLAS DAMASCENO MARTINS

pORTARiA nº 248/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VINICIUS MENEZES DE OLIVEI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de 
Ciência e Tecnologia.

pORTARiA nº 249/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Saúde.
ADRIANA VALENTIM CAETANO BARRETO
BÁRBARA MARIA SOUSA DA COSTA LOPES
MICHELE SANTANA DA SILVA
MARY LANE MOTA NOGUEIRA BORGES
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

stOleN

Etapa 1
Cerca de 300g de 
farinha de trigo
125 ml de leite li-
geiramente morno
30g de fermento 
biológico
1 pouco de cerve-
ja
Etapa 2
1 colher (sobreme-
sa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de 
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento 
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) 
de rum
100g de chocolate 
meio-amargo pi-
cado
100g de frutas cris-
talizadas
100g de uvas pas-
sas
100g de nozes mo-
ídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derreti-
da

Etapa 1
Misture bem os 
ingredientes, for-
mando uma mas-
sa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa eta-
pa na massa fer-
mentada e misture 
del icadamente, 
até ficar homogê-
nea.
Etapa 3
Junte a farinha de 
trigo e o fermento 
em pó à mistura 
da etapa 2 e mis-
ture bem, até a 
massa ficar bem 
homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a mas-
sa crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamen-
te, no papel de as-
sar, por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em for-
no baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quen-
te, pinte com man-
teiga e polvilhe 
açúcar.
Repita até que 
acabem a mantei-
ga e o açúcar, de 
forma que o Stol-
len fique com uma 
casca branca.
Sirva em seguida.

MARCIA SILVA SANTOS

pORTARiA nº 250 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
EXONERAR, a contar de desta data, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica 
Municipal, do cargo em comissão de Assessor Especial 
de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretário Municipal de 
Conservação.
YURI HENRIQUE DA COSTA SILVA
LUIS DJALMA ROSA
ANDRE LUIZ MORAIS DA SILVA
LENON DE ARAUJO BATISTA
JESSICA BORGES SANTOS MACARIO
RENATO ALVINO GOMES
SAMUEL SANTANA DO CARMO

pORTARiA nº 251 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Espe-
cial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretário Municipal 
de Conservação.
JOSE AUGUSTO DA SILVA
JOSE JAILTON DA SILVA
SIMONE RODRIGUES DA SILVA
FERNANDO ALEXANDRE SILVA JUNIOR
KARINE GUIMARAES RIBEIRO
CLOVIS SANTANA DE SENA
JORGE MARCOS DE ABREU SILVA

pORTARiA nº 252 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
EXONERAR, a contar de desta data, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica 
Municipal, DJAILSON TINOCO ALVES, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo DAS-8, na 
Secretário Municipal de Conservação.

pORTARiA nº 253 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANTONIO MARIANO DE SOUZA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo DAS-8, 
na Secretário Municipal de Conservação.

pORTARiA nº254 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
ExOnERAR, a contar de desta data, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RENATO DE ALMEIDA LIMA, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº255 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de esta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RENATO DA SILVA,  para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na 
Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº256 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
Nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Or-
gânica Municipal, LAURENCE SILVA ALVES DO NAS-
CIMENTO, para exercer o cargo de Assessor Jurídico, 
símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 257 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, INGRID THAYSE CAMPOS DE 
ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de Se-
cretário Executivo, símbolo DAS-2, na Secretaria Muni-
cipal de Administração.

pORTARiA nº 258/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Consultor Jurídi-
co, símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Admi-
nistração.
CARLA SOUZA MELLO
MONIQUE RODRIGUES JARDIM

pORTARiA nº 259/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, FABIANA CRETON MELLO, para exer-
cer o cargo em comissão de Diretor do Departamento 
de Gestão de Pessoas, símbolo DAS-3, na Secretaria 
Municipal de Administração.

pORTARiA nº 260 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, RAYSSA CRISTÓVÃO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão 
de Recursos Humanos, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Administração.

pORTARiA nº  261/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, TAYENE AQUINO SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoal, símbolo DAS-4, na Se-
cretaria Municipal de Administração.

pORTARiA nº 262 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, RAYSSA RIBEIRO GOMES, para exer-
cer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Folha 
de Pagamento, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal 
de Administração.

pORTARiA nº 263 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, JORGE SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Departamento do Departamen-
to de Serviços Auxiliares, símbolo DAS-3, na Secretaria 
Municipal de Administração.

pORTARiA nº  264/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, CARLA CRISTINA MONTEIRO DOS 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Dire-
tor da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais, símbolo 
DAS-3, na Secretaria Municipal de Administração.

pORTARiA nº  265/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, CELSO RICARDO PEÇANHA ALVES, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor 
de Controle de Processo, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Administração.

pORTARiA nº  266/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, SANDRA VALÉRIA DOS SANTOS 
BARBOSA, para exercer o cargo em comissão de Che-
fe do Setor de Apoio Administrativo, símbolo DAS-4, na 
Secretaria Municipal de Administração.

pORTARiA nº  267/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados , para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Administra-
ção.
JESSICA HUGUENIN DE OLIVEIRA
DAIENNE ANDRADE DE PAULA
VIVIANE DOS SANTOS BORGES DA SILVA

pORTARiA nº 268 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, os servidores abaixo relacionados 
, para exercer o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de Admi-
nistração.
MATEUS MELO TOSELI
LARA LACERDA DE SOUZA MELLO

pORTARiA nº 269 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, os servidores abaixo relacionados, 
para exercer a Função Gratificada de Gerente de Expe-
diente, símbolo FG-1, na Secretaria Municipal de Admi-
nistração.
MIRIAM CRISTINA MATHIAS DE SOUZA
ROSANGELA SINFRONIO PEREIRA
ELAINE DA SILVA APRIGIO

pORTARiA nº 270 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PAULO VICTOR SIMÕES FREITAS, para exercer o 
cargo em comissão de Auditor de Transparência e Con-
trole Social, símbolo DAS-2, na Controladoria Geral do 

Município.

pORTARiA nº  271/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PABLO POLEZI PACA, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor Especial de Transparência e Controle 
Social, símbolo DAS-3, na Controladoria Geral do Mu-
nicípio. 

pORTARiA nº 272 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUIZ SERGIO DOS SANTOS ROCHA JUNIOR, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de 
Transparência e Controle Social, símbolo DAS-3, na 
Controladoria Geral do Município. 

pORTARiA nº  273/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CÉLIA REGINA BARBETA MOULIN, para exercer o car-
go em comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-
4, na Controladoria Geral do Município. 

pORTARiA nº  274/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JORGE RODRIGO REZENDE CALIXTO, para exercer 
o cargo em comissão de Secretário Executivo de Con-
trole Interno, símbolo DAS-2, na Controladoria Geral do 
Município. 

pORTARiA nº 275/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Técnico de Visitação, símbolo DAS-5, na 
Secretaria Municipal Assistência Social, Cidadania e da 
Mulher.  

ALESSANDRA INÁCIO OLIVEIRA

ANDRÉA LÚCIA DA SILVA

CARLA CRISTINA RAMOS MARQUES

CÉLIA ALVES MORAIS

DANIELE ALENCAR DA CUNHA

DANIELE SANTOS DE FARIA

ELIANE JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO

EMANUELLE SOARES DE OLIVEIRA TORINO

FABIANA EQUELY DA MOTTA

FLÁVIA CARVALHO SILVA BRITO

ISLEIDE ROSANGELA DOS ANJOS

JULLYA KRYSTHINNA NUNES RODRIGUES

LUANA GAIÃO SERPA

LUCIANA GOMES DAS NEVES DE SOUZA VIEIRA

MAURO CONCEIÇÃO LAFFRONT

MÔNICA JENE VIANNA DA FONSECA

NAYLA CARNEIRO DA SILVA

PATRÍCIA DE ARAÚJO DA SILVA

ROSALINA DE MEIRELES OLIVEIRA

ROSENI CRISOTONO SANT ANA DE ALMEIDA

SAMANTHA SOARES CUNHA DA SILVA

STEFANIE DIANA DA SILVA MATOS

SUELEN DA SILVA CRUZ

VANESSA SOARES DA SILVA

VERA LUCIA ABREU

VILMA LÚCIA M. DE ALMEIDA VILARIM

AMANDA TAINA ABONINARIA DOS SANTOS

pORTARiA nº 276/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Técnico de Mobilidade, símbolo DAS-5, na 
Secretaria Municipal Assistência Social, Cidadania e da 
Mulher.  

CLAUDECIRO DA SILVA

DIEGO TEIXEIRA BARBOSA

MARCO AURELIO DE PAULA LIMA

MAURO PINTO DOS REIS

DIOGO DE SANDER BARBOSA

                                                                                                                                        
pORTARiA nº 277/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Especial de Serviços, símbolo DAS-8, na 
Secretaria Municipal Assistência Social, Cidadania e da 
Mulher.  

CAROLINA ALVES

MARILENE BARBOSA DIAS

ELIANA APARECIDA VELOZO CLEMENTE

ANATOLI JOSÉ INÁCIO

VIVIANA IDALINA DE SOUZA
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

lOmbO de vitela 
assadO

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

ingredientes

modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

batata dOCe FRita

ALEX GONDIM DIAS

ROSILENE SANTOS DE FARIAS

MIRIAM CARDOSO PEREIRA

ROSANE DOS SANTOS MACHADO

SUZANA GONDINO DA ROCHA 

CLENI DOS SANTOS GUSMÃO

MICHELE FERREIRA DA LUZ

ADRIANA PINTO DA SILVA

LILIANE TIMÓTEO DE OLIVEIRA

DEISE RODRIGUES DA SILVA 

TERESA CRISTINA AMARAL DE CARVALHO 

WANIA AMARAL GALINDO

EMILCIO SANTOS NORTON

RENATA DE OLIVEIRA LIMA

CLEITON CAROLINO BATISTA

JOÃO ELIAS DA CRUZ

ROBERTA DE LIMA DA SILVA

JOCILA BARBOSA DA SILVA

MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO

SIMONE DUARTE PESSANHA DE JESUS

WALERIA AMARAL GALINDO

ELISETE CARDOSO DA SILVA

LEANDRO VIANA MORAES

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA

SHIRLEY OLIVEIRA

ROBSON FERNANDO RODRIGUES

MARCIO GALINDO DOS REIS

JEFFERSON LUCAS DE SOUZA

CAROLINA REZENDE DE MATTOS DO NASCIMENTO

pORTARiA nº  278/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVE-
REiRO 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, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Executivo de programas e pro-
jetos Sociais, símbolo DAS-4, na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
RENNAN REYAN ANTHONY DOS SANTOS SOUSA
ANDREA FELIX DOS SANTOS 
SANDRO POLICARPO FERNANDES LEAL
FABÍOLA SOUZA FERREIRA

pORTARiA nº 279 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVE-
REiRO 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, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher.
ARIANE CARLA DA SILVA GONZAGA
WESLEY PAULO PEIXOTO
JULIANA RICHA MONTEIRO
EDIMILSON CEZÁRIO
PAULO SERGIO SILVA SALES 
ALVARO PAÇO 
TIAGO COSTA 
MONIQUE BATALHA RIBEIRO
BRUNO SILVA GONÇALVES
FERNANDA FERREIRA AREIAS
RONALDO DOS SANTOS CESCONI
GEOVANE LIMA BAPTISTA
VITÓRIA ANDRESSA DIAS DA FONSECA
LARISSA OLIVEIRA DE SOUSA
FRANCISCA ANTÔNIA CORREIA DA SILVA
LIVIA AMARAL DE CARVALHO
ELIANE ALVARENGA DA SILVA
DISLENE FERREIRA XAVIER SILVEIRA
TATIANE DA ROCHA DIONÍSIO RODRIGUES 
PRISCILLA NERY DE MARIA
SILVESTER ALESSANDRO DE LUNA BRANDÃO
MÁRCIA DE MELO GUIMARÃES
MARIO MAIA DE MELLO JUNIOR 
PATRÍCIA MORAES FEITOSA
CARLOS EDUARDO MORAES FEITOSA
ABEL NEGREIROS PINHEIRO
KELLY CAROLINE MORAES DOS SANTOS PINHEI-
RO
MATHEUS DOS SANTOS PINHEIRO
LUCAS JEAN FEITOSA DA SILVA
MARIA JÚLIA DOS SANTOS ARAGÃO LAGES
ISA ROCHA DOS SANTOS

pORTARiA nº280 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe Regional De Equipamentos Da 
Assistência Social, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mu-
lher.
ROSANGELA DA SILVA BARBOSA PEDRA 
ANA LUCIA DOS SANTOS MARTINS QUEIROZ
TUANE CRISTINA MEDEIROS MININGUELO
KARINE VIANA DOS SANTOS
ELISABET FRANCISCA NUNES SIMÕES PESSOA
ANA PAULA COSTA DE JESUS LIVEIRA
JESSICA FERNANDA DE SOUZA MORAES
MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA
DENISE DA SILVA COELHO
PRECILA COHEN SARAIVA

CÍNTHIA SANTOS DA SILVA MONGIN 
VALERIA SILVA DOS REIS
MARIA BERNARDA JOSÉ CARDOSO DIAS
ROSIMERE SILVA RODRIGUES MANOEL
JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA

pORTARiA nº281 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MICHELE SANTOS MARINHO, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe De Divisão De 
Atendimento E Proteção A Família, símbolo DAS-4, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher.

pORTARiA nº 282 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVE-
REiRO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, GISELE BATISTA DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe De Divisão De 
Media Complexidade, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº283/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LUANA NATAL DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe De Divisão De 
Alta Complexidade, símbolo DAS-4, na Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 284 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVE-
REiRO 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, WELLINGTOM PINTO DO NASCI-
MENTO, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
De Divisão De Programas E Projetos Sociais, símbolo 
DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 285/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, JEFERSON GOMES DUTRA, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe De Divisão De 
Informática, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 286/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO 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, JOSEANE JOSE DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe De Divisão 
De Recursos Humanos, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 287/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, FLAVIO FERREIRA DE ANDRADE, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe De Divisão 
De Material E Patrimônio, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 288/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, NILCILEIA DA SILVA ROSARIO, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe De Divisão De 
Estudos E Informação, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº289/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ALDO FERNANDES DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe Da Divisão De 
Serviços Gerais, símbolo DAS-4, na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº  290/SEMAD/2021 DE 12 DE FEVE-
REiRO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, símbolo DAS-5, na Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
RINALDO MARTINS
LARISSA RIBEIRO SANTOS
JORGE LUÍS OLIVEIRA
PAMELA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO CORRÊA
RAQUEL MACHADO PEREIRA
BENEDITA SOARES DOS SANTOS

EMMANUEL DOS SANTOS BERNADINO
GUSTAVO PEÇANHA FIGUEIREDO
JULIANA BENTO CARVALHO
LUCIANA DE ARAÚJO FIGUEIREDO 
GUILIANE COSTA SOARES
HERIVELTOM MOZART ROCHA MOREIRA
NORIVALDA SOARES TEIXEIRA
FRANKLIN DOS SANTOS MOREIRA
HELOÍSA HELENA PINHEIRO DIAS
MIRIAM FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA
EDILAINE SANTANA DO NASCIMENTO
LUCAS GONZAGA DO NASCIMENTO
SANDRA MARIA BANNY CAMPOS
JULIA FABIANE MELO GUIMARÃES PEREZ
ALINE PAULA SANTOS DE QUEIROZ
ELIONETE MIRANDA DE OLIVEIRA LIMA
KEYLA CRISTINE ALVES PEREIRA
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA BARBOSA
FABIANE ALVES DE AGUIAR

pORTARiA nº291 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Or-
gânica Municipal, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Regional De Articulação E Cidadania, símbolo 
DAS-7, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.
LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA
JEFERSON RODRIGO SOUZA MATTOS
LUCAS HENRIQUE SANTOS DA SILVA
CRISTIANE MARÇAL DE LIMA CASTRO
SIMONE MATTOS DOS SANTOS
PRISCILA LIMA DE CARVALHO
ROSILEIDE ROZENDE DOS SANTOS DE ALMEIDA
UELINTON WANDERLEI DE ARAÚJO
ALEXANDRINA AMARAL SILVA
QUEZIA FURTADO SANCHES
GEÍZA DIAS FONSECA
ANTÔNIA DARC DO NASCIMENTO FREIRES CA-
BRAL
FLÁVIA DE ALBUQUERQUE
JAQUELINE CAROLINA MENDES DE SOUZA.
MOÍSES INÁCIO DA SILVA
LUCIANO MUDESTO DA COSTA
MARCIA GONÇALVES MARIEL
ALEXANDRE DE LIMA SOUZA
BÁRBARA DOS SANTOS NEVE
CAROLINA MONTEIRO ROSA SILVA
ELAINE CRISTINA BARBOSA NOGUEIRA
JONAS CESAR DA SILVA SENA
VITÓRIA EDUARDA SANTANA NUNES
FABRÍCIO SOUSA FERREIRA
MARILUCE ALMEIDA SIMPLÍCIO
ROSINETE SOUZA DA SILVA
ALYSSSON DE SOUZA GONÇALVES DELFINO
SUELEN MACHADO MAESTRELLO
MARIA LUIZA CARNOTA DE LIMA
JOVANA THAISA PEREIRA MESSIAS
WALLACE LINO LEMOS
HELLEN PAOLA NEVES DOS SANTOS
ELISABETH CAETANO DOS SANTOS
DAYANA BARRETO BRÁZ
MARCOS MAIA DA SILVA
CIRLENE MATOS DA SILVA
MARION ASSIS DOS SANTOS
ANGÉLICA SOARES MIRANDA
LUDMILA OLIVEIRA DA SILVA
INGRID LINO DA SILVA
SUELEN PEREIRA SANT’ANNA
WANDERLÉA MENDES DOS SANTOS
SHYRSLE GOMES DE SOUZA MENDES
CAMILA LAURIANO BARRETO DA SILVA
IGOR SOTERO MEIRELLES

pORTARiA nº292 /SEMAD/2021 DE 12 DE FEVEREi-
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de ASSESSOR ESPECIAL DO SETOR DE SETOR DE 
RECURSOS HUMANOS, Símbolo DAS-3, na Secreta-
ria Municipal de Educação
ROMULO MOURO BRUM
CRISTINA DE FREITAS DE OLIVEIRA
THAIS MARTINS DATIVO DE SOUZA

ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMuniCADO nº001/SEMAD/2021

Os Servidores nomeados nesta data, deverão 
apresentar-se para posse a contar de 22 de feve-
reiro de 2021, na sede da Secretaria Municipal de 

Adninistração.

              ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO
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 Cria de maCaé

 Com direito a ‘mistério’ e brincadei-
ra em rede social o novo rúbro-negro 

foi apresentado

 setor “calcanhar de aquiles” 
ganha reforço para esta temporada

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

de olho na temporada 
que se aproxima, o 
Flamengo não per-

deu tempo no mercado e já 
anunciou seu primeiro re-
forço para 2021. o zagueiro 
Bruno Viana assinou contra-
to com o Rubro-Negro ontem 
(12), e chega para reforçar o 
setor defensivo, “calcanhar 
de aquiles” da equipe em 
2020. o vínculo do defensor 
vai até o fim deste ano, com o 
clube da Gávea tendo opção 

de compra junto ao Braga, de 
portugal, no valor de 7 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 
45 milhões).

Através das redes sociais, o 
Mengo oficializou a contra-
tação do zagueiro: “o Manto 
foi preparado com carinho. 
ele chegou, vestiu e agora faz 
parte do Maior do Mundo. 
desde a infância em Macaé, 
ele sonhava em representar 
a Maior Torcida do Mundo. 
o momento chegou, e agora 
este Manto é teu! Seja bem-
-vindo, Bruno Viana! #Bru-
noVianaChegou”, dizia a se-

quência de publicações.
Thuler, zagueiro de origem, 

abriu espaço no elenco ao 
ser negociado com o Mon-
tpellier, da França. o em-
préstimo do Garoto do Ninho 
foi sacramentado na última 
quinta-feira (11). Bruno Via-
na só poderá atuar pelo Fla a 
partir de 1º de março, quando 
será aberta a janela de trans-
ferências do exterior. 

Até então, a ideia é que o 
jogador seja integrado ao 
grupo para ir se familiarizan-
do e entrando em forma para 
a temporada 2021.

 Flamengo 
anuncia zagueiro 

bruno viana

Faça um CaRNaval 
diFeReNte

PROteJa-se! Fique em Casa!  

use máscara
e lave as mãos 
com água e sabão

uma campanha do
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seguNdO CadeRNO

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

bOlO de CeNOuRa 
FOFiNhO

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

modo de preparo

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

ingredientes

modo de preparo

WaFFle ClÁssiCO

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

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

EDiTAL 01/2021

pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO pARA COnTRATAÇÃO TEMpORÁRiA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS 
DO QUADRO DE PESSOAL, OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADE TEMPO-
RÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELFORD ROXO/RJ.

 O MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED,  torna pública a  abertura de inscrições para o Processo Se-
letivo Simplificado, o qual objetiva a  contratação por tempo determinado, e formação 
de Cadastro Reserva, de pROFESSOR i E ii, SECRETÁRiO ESCOLAR, ORiEn-
TADOR EDuCACiOnAL, SupERViSOR ESCOLAR, inSpETOR ESCOLAR, 
ESTiMuLADOR,AGEnTE DE ApOiO À EDuCAÇÃO inCLuSiVA, FOnOAuDi-
ÓLOGO, nuTRiCiOniSTA, pSiCÓLOGO, SECRETÁRiO ESCOLAR, inSpETOR 
DE DiSCipLinA, MEREnDEiRA, ViGiA, inSTRuTOR SuRDO/LiBRAS, AuxiLiAR 
ADMiniSTRATiVO, MOTORiSTA E AuxiLiAR DE CAMinHÃO, para atuação na 
REDE MuniCipAL DE EnSinO DE BELFORD ROxO, conforme  cargos constantes 
no AnExO i, objetivando atender à necessidade temporária de excepcional interes-
se público, nos termos do artigo 37 Inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal 
nº 1.549 de 06 de abril de 2017.
1-  DAS DiSpOSiÇÕES iniCiAiS 
1.1. O processo seletivo simplificado para contratação temporária será regido 
por esse edital, executado e coordenado por uma Comissão da Secretaria Municipal 
de Educação, (Comissão de Processo Seletivo Simplificado) nomeada por meio 
de Portaria assinado pelo Prefeito Municipal.  
1.2. A seleção destina-se à contratação temporária por tempo determinado, nos 
termos do artigo 37 Inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.549 de 06 
de abril de 2017, para as funções constantes do AnExO i deste Edital, para atende-
rem a necessidade da Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo. 
1.3. A Função, Número de Vagas, Carga Horária Semanal, Remuneração, Va-
gas - Pessoa com Deficiência e Requisitos, constam no AnExO i deste Edital.
1.4. São parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:

AnExO i – Quadro de Vagas, com carga horária, e remuneração;
AnExO ii – Qualificação mínima exigida e atribuição dos cargos;
AnExO iii – Modelo de Recurso;
AnExO iV – Cronograma de realização do presente Processo Seletivo;
AnExO V – Modelo de Ficha de Inscrição;
AnExO Vi– Relação de Escolas divididas por Subprefeituras. 

1.5. O processo seletivo regulamentado por este edital terá vigência de 24 (vinte 
e quatro) meses.
1.6. Durante a vigência do contrato poderá, excepcionalmente, haver substitui-
ção de lotação a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
comprovada necessidade do serviço.
1.7. A opção do candidato em concorrer à função é ato de vontade própria, 
expresso quando da inscrição. Em nenhuma hipótese será efetuada contratação de 
candidato em função diferente daquela pela qual tenha optado no ato da inscrição. 
As atribuições dos cargos constam no AnExO ii deste Edital.
1.8. não haverá cobrança de taxas para a realização das inscrições feitas 
pelos candidatos.
1.9. O processo de seleção compreende as seguintes etapas: inscrição, análise 
de (diplomas se certificados), entrevista, classificação e formalização de contrato, 
nos termos deste Edital.
1.10. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado deverão ser feitas no 
site http://educabelfordroxo.com.br
1.11. O Número de vagas foi realizado em consonância com o número de es-
colas e com a carência de profissionais. A remuneração dos cargos foi fixada de 
acordo com o estabelecido no artigo 14 da Lei Municipal nº.1.549/2017.No valor da 
remuneração já estão incluídos os gastos com passagem e refeição. Sendo esse 
o valor final a ser percebido pelo profissional contratado, não havendo, portanto, 
outros benefícios.
1.12. Os recursos financeiros para contratação dos profissionais da educação 
serão oriundos dos repasses dos recursos do FUNDEB, em conformidade com o 
artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.
1.13. programa de Trabalho.

Código: 12.361.017.2.040.000 El. Despesa000244 3.1.90.04.00 Fonte: 015 FunDEB

2 - DAS DiSpOSiÇÕES pRELiMinARES
2.1.  O Processo de Seleção destina-se a selecionar candidatos, objetivando o aten-
dimento às escolas da Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo e de acordo com 
o quadro de vagas distribuídos por cargos, disposto no AnExO i.
2.2.O prazo de validade deste processo seletivo será de até 24 meses, podendo ser 
prorrogado, nos termos artigo 5º da Lei Municipal nº 1.549 de 06 de abril de 2017, 
por ato do Prefeito Municipal, ou até a realização de Concurso Público para os car-
gos objetos da presente contratação.
2.3. A convocação para contratação dos candidatos aprovados será feita através de 
publicação em Diário Oficial do Município, seguindo-se rigorosamente a ordem de 
classificação, sempre observada a necessidade da administração na contratação 
temporária.
2.4. A aprovação no Processo Seletivo, objetivando a contratação de pessoal por 
tempo determinado, nos termos da Lei Municipal nº. 1.549 de 06 de abril de 2017, 
assegurará ao candidato apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a 
contratação condicionada ao exclusivo interesse e conveniência do serviço público 
municipal.
2.5. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar o cronograma de datas 
da realização do presente PSS pelo Diário Oficial do Município.
2.6. Quando convocado para contratação, o candidato deverá apresentar Atestado 

de Saúde, comprovando sua capacidade laborativa.
2.7. O candidato aprovado e classificado, ao atender a convocação para a contrata-
ção, deverá apresentar-se munido dos seguintes documentos, à Secretaria Munici-
pal de Administração (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples):
a - Carteira de Identidade;
b - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c - PIS/PASEP
d - Título de Eleitor e comprovante de ter votado na última eleição – 2 turnos;
e - Certidão de Nascimento, se solteiro;
f - Certidão de Casamento;
g - comprovante de Escolaridade;
h - comprovante de residência;
i-Certidão de Antecedentes Criminais;
j - Declaração de Imposto de Renda e/ou Declaração de isento;
k- Situação cadastral do CPF (PEGAR NO SITE DA RECEITA FEDERAL)
l- Certificado de Reservista(No caso de candidato masculino);
m- 3 Fotos 3 x 4;
n-  documentos referentes ao CURRÍCULO informados no ato da inscrição  ( diplo-
mas e certificados) conforme orientações do Edital;
o -Outros documentos que a Prefeitura julgar necessários, os quais serão solicitados 
em tempo hábil e de forma inequívoca.

3 – DA JuSTiFiCATiVA
Este processo seletivo simplificado será realizado devido ao excepcional Interesse 
Público que impõe a contratação temporária, levando em consideração os princí-
pios que norteiam a Administração Pública, a saber: a Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência. Essa contratação se faz necessária tendo em 
vista a carência de servidores nos cargos descritos por motivo de aposentadorias, 
Licenças, Exonerações, além da criação e ampliação de novas Unidades Escolares. 
Sendo assim, a carência de profissionais que já existia,  tornou-se ainda maior desde 
a atual gestão, onde diversas escolas foram inauguradas ou reformadas, além de 
uma quantidade considerável de servidores que já possuem tempo e idade para se 
aposentarem, bem como, a quantidade de exonerações feitas desde 2017, onde 
implicam no aumento do lastro de defasagem.
Outrossim, a contratação temporária de Profissionais respeitando o art. 37, in-
ciso IX da Constituição da República, encontra-se amparada na Lei Municipal N° 
1.549/2017 mais precisamente em seu artigo 2º, § 1º, incisos IV e V, onde já foi utili-
zada em outros momentos, até final do ano anterior visto não possuir outra maneira 
de solução e a remuneração por meio de dupla jornada ficava ainda mais onerosa 
para o município.
Surgindo assim a necessidade urgente na tomada de alguma medida a previsão de 
retorno às aulas, conforme a Portaria n° 02 de 29 de janeiro de 2021 da Secretaria 
Municipal de Educação, tratando sobre o calendário escolar em meio à pandemia 
do COVID-19, onde diversos protocolos sanitários de prevenção e combate ao vírus 
estão sendo estudados para virem a ser aplicados para preservar a vida dos estu-
dantes.
Por todo o exposto, a presente solicitação se faz necessária tendo em vista que o 
último concurso ocorreu em 2012, ou seja, já está vencido e não há possibilidade 
de prorrogação. O concurso realizado no ano de 2015 encontra-se suspenso por 
decisão judicial, sem data para julgamento para a ação proposta à época, autos nº 
0017044-47.20168.19.0008.
Informamos ainda, foram realizados estudos para abertura um novo processo licita-
tório visando um novo concurso público, no entanto a douta Procuradoria respondeu 
que enquanto não houver solução do já referido processo judicial, não recomendava 
a abertura de um novo procedimento licitatório,
4- DOS REQuiSiTOS pARA COnTRATAÇÃO
4.1 -  Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado;
4.2-  Ser maior de 18 anos;
4.3 – Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no 
art. 12 da Constituição Federal e demais disposições da Lei no caso de estrangeiro;
4.4 – Estar em dia com as obrigações militares quando o sexo for masculino e elei-
torais em ambos os sexos.
4.5- Não ter vínculo empregatício com o serviço público, salvo as condições especí-
ficas permitidas na legislação vigente;
4.6- Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela sua 
exoneração, antes de iniciar o exercício das atribuições da vaga oferecida neste 
edital;
4.7 - Possuir na data da contratação, a escolaridade e os requisitos exigidos para a 
função a qual se inscreveu constantes no ANEXO I;
4.8- Possuir CPF regularizado;
4.9-  Atender ao contido no ANEXO II.

5 – CAnDiDATOS pORTADORES DE DEFiCiÊnCiA
5.1-  Do contingente contratado deverá ser obedecido obrigatoriamente o percentual 
de 5% das vagas ofertadas às pessoas portadoras de deficiência desde que a defi-
ciência seja compatível com a atividade a ser exigida no contrato. (Leis pertinentes, 
Lei nº 8.213/91; Lei nº 7.853/89 regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, publicado no diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto Lei nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004)
5.2- Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, 
o candidato deverá indicar obrigatoriamente no formulário de inscrição, marcando 
“sim” na opção “Pessoa com deficiência”, bem como deverá digitalizar e encaminhar, 
no ato da inscrição, os seguintes documentos, os quais deverão ser apresentados 
na hipótese de convocação para contratação.
a-  Laudo Médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 6 meses, ates-
tando o nome, a espécie e o grau ou nível de deficiência.
b- O laudo médico, original ou cópia autenticada não será devolvido tampouco será 
fornecido cópia do mesmo.  

6-DAS inSCRiÇÕES:
6.1 - As inscrições deverão ser feitas por região (subprefeituras). No ato da inscrição 

http://educabelfordroxo.com.br
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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.

o candidato deverá optar pela região a qual deseja concorrer à vaga. E, na hipótese 
de ser selecionado, o candidato será encaminhado para uma das Unidades de Ensi-
no pertencentes à região por ele escolhida no ato da inscrição.
§ Parágrafo Único: Para cumprir o percentual exigido no artigo 93 da Lei 8.213/91, 
as vagas destinadas aos portadores de deficiência não estão distribuídas entre as 
Subprefeituras. Pois, o número reduzido de vagas para alguns cargos, impossibilitou 
a distribuição entre as Subprefeituras, haja vista a não obtenção de um número 
equivalente ao percentual estipulado em Lei. Dessa forma, as vagas para os 
portadores de deficiência equivalem a 5%(cinco por cento) do total de vagas ofertadas 
pelo Município, sem divisão entre as Subprefeituras. Os candidatos classificados 
serão encaminhados às diversas Unidades da Rede, de acordo com a necessidade 
e peculiaridade do candidato.
6.2 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
6.2 – As consequências de eventuais erros de preenchimento de formulário de ins-
crição (ANEXO V) será de inteira responsabilidade do candidato. 
6.3 – As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, devendo 
o candidato acessar o site www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br, no período de 
00:00h do dia 13/02/2021 até às 23h59m59s do dia 17/02/2021, observado o fuso-
-horário de Brasília.
6.4 – Ao candidato será permitida a realização de apenas uma inscrição.
6.5-  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional.
6.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, 
bem como apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancela-
mento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, 
sujeitando-se o requerente à ação penal.
6.7. – Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo, seja 
qual for o motivo alegado.
6.8. – As inscrições que não satisfizerem as exigências contidas neste Edital, serão 
indeferidas por ato da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, constando o 
motivo do indeferimento.  

7-DA AnÁLiSE DE DipLOMAS E CERTiFiCADOS 
7.1.- A seleção será constituída a partir da análise dos documentos (diplomas, certi-
ficados) enviados no ato da inscrição e após a realização de entrevista. 
7.2.- Para receber a pontuação relativa à formação acadêmica e cursos complemen-
tares, o candidato, no momento da inscrição, deverá anexarem campo específicos 
documentos correspondentes a cada área a qual deseja receber a pontuação. Deve-
rão ser anexadas todas as cópias digitalizadas acerca de sua formação, bem como 
dos cursos complementares. 
7.3 -.Cada título será considerado uma única vez. 
7.4. HAVEnDO EMpATE, o critério para desempate será o candidato com maior 
idade.
7.5. A classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente da soma 
das notas obtidas na análise dos certificados.
7.6. Apurada a classificação preliminar, esta será publicada com a Relação dos Can-
didatos classificados, para que compareçam à Secretaria Municipal de Educação 
na data definida no cronograma de realização do presente PSS, para apresentação 
de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos originais dos Diplomas e 
Certificados anexados no ato da inscrição. O não comparecimento ou a não apre-
sentação dos documentos anexados no ato da inscrição desclassificará o candidato.
7.7.A análise dos documentos (certificados e outros) anexados no ato da inscrição 
será realizada através da comissão instituída por Portaria, mediante somatório de 
pontos da contagem de títulos, comprovada conforme tabela abaixo: 

FORMAÇÃO ACADÊMiCA nA ÁREA DE ATuAÇÃO

Graduação 2,0

Pós Graduação “stricto sensu” – Doutorado 1,5

Pós Graduação “stricto sensu” – Mestrado 1,0

Pós Graduação “lato sensu”  - Especialização 0,5

Limitado ao máximo de 5,0 pontos

CuRSOS COMpLEMEnTARES nA ÁREA DE ATuAÇÃO

De 80 a 159 horas 1,0

A partir de 160 horas 1,5

Limitado ao máximo de 2,5 pontos

pARA CARGOS DE nÍVEL SupERiOR

FORMAÇÃO ACADÊMiCA nA ÁREA DE ATuAÇÃO

Pós Graduação “stricto sensu” - Doutorado 1,5

Pós Graduação “stricto sensu” - Mestrado 1,0

Pós Graduação “lato sensu”  - Especialização 0,5

Limitado ao máximo de 3,0 pontos

CuRSOS COMpLEMEnTARES nA ÁREA DE ATuAÇÃO

De 80 a 159 horas 1,0

A partir de 160 horas 1,5

Limitado ao máximo de 2,5 pontos

7.8. Não será computado ponto aos itens exigidos como requisito de investidura.
7.9. Os cursos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por 
documento expedido por tradutor juramentado e reconhecido pelo MEC.
7.10. Para comprovação dos cursos/capacitações relacionados no item 7.7 deste 
Edital, o candidato deverá apresentar certificado/declaração de uma instituição pú-
blica ou privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no 
âmbito municipal, estadual e/ou federal, contendo a carga horária, a identificação da 
instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo 
curso/certificado/declaração.
7.13 Os candidatos classificados deverão, quando convocados à assinatura do con-
trato, apresentarem cópias autenticadas, ou cópias simples (desde que acompa-
nhadas pelos originais), de todos os documentos que foram anexados no ato da 
inscrição.

8 – DO COnTRATO
8.1 - Conforme a Emenda Constitucional 59, publicada em 19/11/2008, o profissional 
contratado em designação temporária não poderá atuar sob direção imediata de 
cônjuge, companheira (o) ou de parentes de até terceiro grau civil, ou seja, por con-
sangüinidade (pai, mãe, avô, avó, filho (a), neto (a), irmão (ã), tio (a), bisavô, bisavó, 
sobrinho (a), bisneto (a) e por afinidade (pais, filhos (as), irmãos (ãs), avós, tio (a), 
bisavós, sobrinho (a), bisneto (a) do cônjuge.
8.2 - A eficácia da contratação em caráter temporário de que trata o Edital estará 
condicionada à assinatura de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços.

9-  DO VÍnCuLO EMpREGATÍCiO: 

9.1. As prestações de serviços contratados neste Processo Seletivo, não gerarão 
vínculo empregatício, estando a Prefeitura isenta de quaisquer despesas adicionais 
por ocasião do presente compromisso;
9.2. Os contratados, cujo desempenho não atender as exigências do Programa, se-
rão substituídos pelo próximo credenciado, de acordo com o perfil estabelecido, a 
qualquer época do ano.
9.3 - A Administração pública poderá rescindir unilateralmente os contratos temporá-
rios celebrados em decorrência deste Processo Seletivo Simplificado, na ocorrência 
de qualquer das seguintes hipóteses: 
 a) prática de falta grave, devidamente comprovada;
 b) prática de 03 (três) faltas ao trabalho injustificadas, consecutivas ou 05 (cinco) 
alternadas;
 c) acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas;
 d) necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa; 
e) insuficiência de desempenho

10– DOS RECuRSOS:
10.1. Caberá a interposição de recursos, em instância única, encaminhado à Comis-
são de Processo Seletivo Simplificado, na sede da SEMED, situada à Rua Benjamim 
Pinto Dias, nº. 604 – Centro - Belford Roxo – RJ.
10.2. Os recursos deverão ser interpostos de acordo com o prazo fixado no crono-
grama (ANEXO IV), nas seguintes hipóteses:
a- Da aprovação ou reprovação conforme listagem
b -Da classificação final, contado da sua divulgação
c -. Não será admitido recurso coletivo
10.3.  O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a – Digitado em duas vias
b – Dentro do prazo estipulado neste edital 
c– Com argumentação lógica
d – Indicação do nome, número de inscrição, o cargo para o qual concorre, o endere-
ço completo, número do documento de identidade e assinatura do candidato.
e – Conforme o modelo constante no AnExO iii. 
10.4.  A Comissão do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sen-
do soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10.5 A SEMED deverá dar publicidade a conclusão fundamentada sobre o recurso, 
emitida pela Comissão. 
10.5 O candidato será excluído da respectiva lista de classificação e concorrerá 
exclusivamente à(s) outra(s) inscrição(ões) realizada(s) e, se tiver sido contratado, 
ficará sujeito à rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos subitens abaixo: 
a) não comprove a escolaridade mínima exigida constante do item 5.1; b) ainda que 
comprovada a escolaridade mínima exigida, informe escolaridade que gere pontua-
ção ou remuneração maior que a efetivamente comprovada na fase de comprovação 
de títulos; c) se inscrito na lista de classificação de pessoa com deficiência, apre-
sente laudo médico em desacordo com o estabelecido neste Edital ou apresente 
laudo médico que não caracterize a deficiência de acordo com a legislação vigente; 
d) apresente laudo médico atestando deficiência incompatível com a natureza das 
atribuições e exigências para o desempenho da função.

11 – DA TÉCniCA QuAnTiTATiVA

11.1 – As quantidades descritas no quadro de vagas estão de acordo com levanta-
mento feito de quantidade de turma pelo setor pedagógico e ainda com as quantida-
des de quadro efetivos de secretaria de educação, conforme quadro anexo.
11.2 – As quantidades de vagas serão 2494 perfazendo um total de remuneração 
mensais de R$ 3.209.877,10 (três milhões, duzentos e nove mil, oitocentos e setenta 
e sete reais e dez centavos).

12 –DA HOMOLOGAÇÃO
12.1 – Após a realização de todas as fases do Processo Seletivo Simplificado, será 
publicada a lista de classificação final dos candidatos em Diário Oficial do Municipio 
ou outro meio de comunicação local.

13 – DAS DiSpOSiÇÕES FinAiS
13.1 – Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consuma a providência ou evento que lhes disser respei-
to, ou até a data da convocação dos candidatos, circunstância que será mencionada 
em edital ou aviso publicado.
13.2 – A participação do candidato e sua classificação final no Processo Seletivo 
Simplificado serão comprovadas unicamente pela publicação da lista final dos apro-
vados em Diário Oficial do Município ou outro meio de comunicação local.
13.3 – Não serão fornecidos atestados, certidões ou certificados relativos à classi-
ficação e/ou desclassificação, valendo para tal fim a publicação do resultado final.
13.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, as-
sessorada pela Procuradoria Geral do Município.
13.5. Acompanha o presente:
Anexo i – Quadro de Vagas;
Anexo ii – Qualificação Mínima exigida para o cargos;
Anexo iii – Modelo de Recurso;
Anexo iV – Cronograma de Execução;
Anexo V – Ficha de Inscrição;
Anexo Vi – Listagem das Escolas existentes e novas;
Anexo Vii – Listagem dos exonerados;
Anexo Viii – Informações de Funcionários com tempo para se aposentarem;

Belford Roxo, ______ de _____________ de 2020.

DEniS DE SOuZA MACEDO
SECRETÁRiO MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

DiTAL DE pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO nº. 001/SEMED/2021
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAREM NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE BELFORD ROXO NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

AnExO i 
 pROFESSOR i E ii, SECRETÁRiO ESCOLAR, ORiEnTADOR EDu-
CACiOnAL, SupERViSOR ESCOLAR, inSpETOR ESCOLAR, ESTiMuLADOR, 
AGEnTE DE ApOiO À EDuCAÇÃO inCLuSiVA, AuxiLiAR DE EDuCAÇÃO 
inFAnTiL, FOnOAuDiÓLOGO, nuTRiCiOniSTA, pSiCÓLOGO SECRETÁRiO 
ESCOLAR, inSpETOR DE DiSCipLinA, MEREnDEiRA, ViGiA, inSTRuTOR 
SuRDO/LiBRAS, AuxiLiAR ADMiniSTRATiVO, MOTORiSTA E AuxiLiAR DE 
CAMinHÃO
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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

PiCadiNhO de avestRuz

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ Sal 
e páprica picante 
a gosto

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

JaCaRÉ À mOda RiO 
NegRO

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ Sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

ingredientes

modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
Reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
Tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
Leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
Por fim acrescente 
1 limão e sirva

QuADRO DE VAGAS pOR REGiÃO

SUBPREFEITURA
PROF

II
O.E. S.E.

LING.

PORT
MAT HIST GEO

CIE LE ED.

FIS

ED. 
ART

INSPETOR 
ESCOLAR

PQE. S. JOSÉ
136 8 7 10 8 5 8 9 5 2 4 0

JD. REDENTOR
104 7 2 11 11 7 4 5 3 4 3 0

LOTE XV
123 11 8 23 24 15 10 9 7 10 6 0

AREIA BRANCA
100 1 3 12 17 10 4 10 6 3 3 9

NOVA AURORA
153 10 11 15 16 8 7 7 5 6 5 0

TOTAL DE VAGAS IMEDIATAS 616 37 31 71 76 45 33 40 26 25 21 10

VAGAS 586 36 30 67 72 42 31 38 24 23 20 9

VAGAS PcD
30 1 1 4 4 3 2 2 2 2 1 1

 SUB-
PRE-

FEITU-
RA

FONOAUDIÓ-
LOGO

NUTRI-
CIO-

NISTA

PSICÓ-
LOGO

AUXÍ-
LIAR 

ADMI-
NIS-

TRATI-
VO 

SECRE-
TÁRIO  

ESCOLAR  

MEREN-
DEIRA 

INS-
PE-
TOR 
DE 

DISCI-
PLINA

ZE-
LA-
DOR 

ES-
TI-

MU-
LA-
DOR

ESTI-
MU-
LA-
DOR 
PARA 
EDU-
CA-
ÇÃO 
IN-

CLU-
SIVA

AGENTE DE 
APOIO À 

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

INS-
TRU-
TOR 
SUR-
DO/
LI-

BRAS 

AUXI-
LIAR DE 

EDU-
CAÇÃO 
INFAN-

TIL

VI-
GIA

AJU-
DAN-
TE DE 
CAMI-
NHÃO

MO-
TO-

RISTA 

PQE. S. JOSÉ
1 1 1 25 2 48 35 48 21 1 14 0 14 26 0 0

JD. REDENTOR
1 1 1 33 1 59 41 60 19 4 14 4 14 32 12 30

LOTE XV
1 1 1 30 2 59 45 15 21 4 14 0 14 30 0 0

AREIA BRANCA
1 1 1 42 1 73 56 73 25 15 14 0 14 44 0 0

NOVA AURORA
1 1 1 38 1 71 57 70 27 8 14 0 14 40 0 0

TOTAL DE VAGAS 
IMEDIATAS 5 5 5 168 7 310 234 266 113 32 70 4 32 172 12 30

VAGAS 
4 4 4 159 6 294 222 253 107 30 66 3 30 163 9 24

VAGAS PcD 1 1 1 9 1 16 12 13 6 2 4 1 2 9 3 6

TuRMAS Ei. 1 Ei. 2 Ei. 3 Ei. 4 Ei. 5

SuBpREFEiTuRA TuRMA TuRMA TuRMA TuRMA TuRMA

AREIA BRANCA 15 30 32 40 33

JARDIM REDENTOR 7 9 11 20 11

PARQUES SÃO JOSE 5 9 18 29 28

LOTE XV 5 13 24 25 3

NOVA AURORA 6 17 21 31 31

TOTAL 38 78 106 145 106

TOTAL  = 473

TuRMAS
1º AnO 2º AnO 3º AnO 4º AnO 5º AnO

TuRMA TuRMA TuRMA TuRMA TuRMA

ENSINO REGULAR 195 195 164 154 164

EJA - NOTURNO 0 0 30 0 36

TOTAL 195 195 194 154 200

TOTAL  = 938

EDuCAÇÃO inFAnTiL 473

EnSinO REGuLAR 872

EJA – nOTuRnO 66

TOTAL 1411

TOTAL DE pROFESSOR DO 1º AO 5º AnO DA REDE 795

CARÊnCiA 616

LinG. pORT MAT HiST GEO
CiE LE

ED. FiS ED. ART

TuRMA 323 323 323 323 323 323 323 323

pROFESSOR DA 
REDE 63 40 38 38 41 35 28 50

CARÊnCiA 71 76 45 33 40 26 25 21

nECESSiDADE REDE CARÊnCiA EDiTAL

S.E. 144 107 37 30

O.E. 144 112 32 36

Aux. ADM 187 80 107 168

inSpETOR 395 102 293 234

MEREnDEiRA 545 73 472 310

SECRETÁRiO ESCOLAR 61 42 24 07

ESTiMuLADOR 99 38 159 113

nECESSiDADE TOTAL DE ÔniBuS / CA-
MinHÃO

MOTORiSTA 30 17

AJuDAnTE DE CAMinHÃO 12 3
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

CaRaPeba 
gRelhada

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

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

ingredientes

modo de preparo

aRROz de FORNO

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

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

aRROz de taCaCÁ

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

ingredientes

modo de preparo

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

nECESSiDADE TOTAL DE uniDADES ESCOLARES

ViGiA 172 86

ZELADOR 266 86

FOnOAuDiÓLOGO 5 86

nuTRiCiOniSTA 5 86

pSiCOLOGO 5 86

ESTiMuLADOR pARA EDuCAÇÃO inCLuSiVA 32 86

inSTRuTOR SuRDO/LiBRAS 4 86

AGEnTE DE ApOiO À EDuCAÇÃO inCLuSiVA 70 86

AuxiLiAR DE EDuCAÇÃO inFAnTiL 32 86

CARGOS VAGAS

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) PORTUGUÊS 71

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) MATEMÁTICA 76

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) HISTÓRIA 45

PROFESSOR I(6º ao 9º ano)  GEOGRAFIA 33

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) CIÊNCIAS 40

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 21

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) EDUCAÇÃO FÍSICA 25

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) LÍNGUA ESTRANGEIRA 26

PROFESSOR II (1º ao 5º ano) 616

INSPETOR ESCOLAR 10

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 36

SUPERVISOR ESCOLAR 30

SECRETÁRIO ESCOLAR 7

AGENTE DE APOIO À ED INCLUSIVA 70

FONOAUDIÓLOGO 5

NUTRICIONISTA 5

PSICOLOGA 5

ESTIMULADOR 113

INSPETOR DE DISCIPLINA 234

MERENDEIRA 310

ZELADOR 266

VIGIA 172

INSTRUTOR SURDO/LIBRAS 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 168

ESTIMULADOR PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 32

MOTORISTA 30

AJUDANTE DE CAMINHÃO 12

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 32

2494

CARGOS CARGA HORÁRiA REMunERAÇÃO

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) PORTUGUÊS 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) MATEMÁTICA 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) HISTÓRIA 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR I(6º ao 9º ano)  GEOGRAFIA 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) CIÊNCIAS 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) EDUCAÇÃO FÍSICA 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR I (6º ao 9º ano) LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 16h R$ 1.563,99

PROFESSOR II (1º ao 5º ano) 20h R$ 1.381,36

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 16h R$ 1.563,99

SUPERVISOR ESCOLAR 16h R$ 1.563,99

INSPETOR ESCOLAR 16h R$ 1.563,99

SECRETÁRIO ESCOLAR 40h R$ 1.108,25

AGENTE DE APOIO À ED INCLUSIVA 40h R$ 1.150,99

FONOAUDIÓLOGO 20h R$ 1.769,85

NUTRICIONISTA 20h R$ 1.563,99

PSICOLOGA 20h R$ 1.908,65

ESTIMULADOR 40h R$ 1.150,99

INSPETOR DE DISCIPLINA 40h R$ 1.100,00

MERENDEIRA 40h R$ 1.300,00

ZELADOR 40h R$ 1.100,00

VIGIA 40h R$ 1.100,00

ESTIMULADOR PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40h R$ 1.150,99

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40h R$ 1.150,99

INSTRUTOR SURDO/LIBRAS 20h R$ 1.381,36

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40h R$ 1.100,00

MOTORISTA 40h R$ 1.554,71

AJUDANTE DE CAMINHÃO 40h R$ 1.300,00

AnExO ii
QuALiFiCAÇÃO MÍniMA ExiGiDA pARA OS CARGOS

CARGO QUALIFICAÇÃO EXIGIDA

Professor I–Português Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina

Professor I - Matemática Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina

Professor I– Geografia Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina

Professor I –Historia Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina

Professor I – Ed. Artística Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina

Professor I – Ed. Física Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina, com 
registro no CREF

Professor I -  Ciências Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina

Professor I – LínguaIn-
glesa Curso Superior com Licenciatura Plena e habilitação na disciplina

Professor II Ensino Médio completo com Curso de Formação de Professores, Curso 
Normal reconhecidos pelo MEC.

Orientador Educacional Curso Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia

Supervisor Escolar Curso Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

COsteliNha 
assada COm
 maNdiOCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

estROgONOFe 
de CaRNe

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

Inspetor Escolar

Licenciatura em Pedagogia (Res. CNE/CP nº 01/2006); em Pedagogia 
com habilitação em Supervisão Escolar ou Administração Escolar ou Ins-
peção Escolar; Licenciatura com especialização em Inspeção escolar ou 
Supervisão Escolar ou Administração Escolar ou Gestão e Planejamento 
da Educação

Agente de Apoio à Edu-
cação Inclusiva Ensino Médio completo.

Fonoaudiólogo Curso Superior em Fonoaudiologia

Nutricionista Curso Superior em Nutrição

Psicólogo Curso Superior em Psicologia 

Secretário Escolar Ensino Médio completo + curso de formação específica em Secretário 
Escolar.

Zelador Ensino Fundamental incompleto

Merendeira
Ensino Fundamental Incompleto

Estimulador Ensino Médio Completo 

Estimulador para Educa-
ção Inclusiva Ensino Médio Completo

Auxiliar de Educação In-
fantil Ensino Médio Completo

Inspetor de disciplina

Ensino médio Completo

Vigia
Ensino Fundamental completo e ou Incompleto

Instrutor Surdo/Libras

Curso de Formação de Professores, em nível de ensino médio ou Curso 
Normal superior ou curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação 
em séries iniciais do ensino fundamental + curso de libras certificado pelo 
MEC.

Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo

Motorista Ensino Fundamental completo, com CNH categoria “D”

Ajuda de caminhão Ensino Fundamental completo e ou Incompleto

ATRiBuiÇÕES DOS CARGOS

pROFESSOR i E ii

Lecionar na Educação Básica. Participar na Elaboração e gestão da proposta peda-
gógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta peda-
gógica da Escola. Planejar e ministrar aulas. Participar da elaboração e avaliação 
de propostas curriculares. Participar da promoção e coordenação de reunião, en-
contros, seminários, cursos, eventos da área educacional e correlata. Participar da 
elaboração, acompanhar a avaliação de planos, projetos, propostas, programas e 
políticas educacionais. Executar outras atividades correlatas. Executar outras ativi-
dades compatíveis com o cargo.

ORiEnTADOR EDuCACiOnAL 

Atividades de nível superior, de natureza técnico-pedagógica, interdisciplinar de 
grande complexidade envolvendo planejamento, execução, acompanhamento, e 
avaliação da ação educativa, junto a todos os segmentos da comunidade escolar. 
Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante deter-
minação superior.

SupERViSOR ESCOLAR 

Elaborar o calendário escolar, observados os dias letivos e atividades escolares 
para o ano letivo e posterior apresentação do mesmo à Escola e Conselho escolar; 
montar os horários do currículo por disciplina e atividades; acompanhar diariamente 
a carga horária, substituição de professor ausente, dias letivo, conteúdos desen-
volvidos, livros de controle verificando seu fechamento; acompanhar o processo 
ensino-aprendizagem e turmas de recuperação do primeiro ao nono ano, orientar 
o professor docente quanto ao seu trabalho e fornecer subsídios para melhoria da 
sua qualidade; agendar horários para recuperação do aluno com baixo rendimento 
e providenciar comunicado aos pais ou responsáveis pelo aluno, acompanhar a as-
siduidade do aluno, verificar o motivo da falta, conversar com o aluno e pais, con-
forme necessidade, sobre seu comportamento e aproveitamento escolar; coordenar 
o conselho de classe, juntamente com a orientação educacional para avaliação dos 
trabalhos pedagógicos e administrativos; sugerir soluções alternativas para melhor 
qualificação profissional bem como avaliar os trabalhos desenvolvidos; coordenar 
reuniões pedagógicas, seções de estudo, dinamizar o fluxo de informações junto a 
equipe diretiva; assessorar a elaboração do plano global e da proposta pedagógica; 
executar outras atividades correlacionadas com as tarefas acima descritas.

inSpETOR ESCOLAR

Diagnosticar a realidade educacional da Unidade Escolar; participar da elaboração 
do plano de atividades para o período letivo, prevendo forma de acompanhamento 
e execução do plano elaborado; divulgar matéria de interesse relativo ao campo 
educacional; acompanhar e orientar, sempre que necessário, a elaboração do Pro-
jeto Pedagógico das Unidades Escolares; analisar com os Diretores das Unidades 
Escolares as causas de desvios detectados durante o processo educacional relati-
vos a evasão escolar, índices de reprovação, baixo rendimento, baixa frequência, 
distorção idade/série e outros; apresentar, nos prazos definidos pela SEMED, rela-
tório com dados e informações obtidos nas Unidades Escolares; integrar comissões 
de recolhimento de arquivos, apuração de irregularidades nas Unidades Escolares 
e outras a critério da SEMED; acompanhar a execução do planejamento escolar e 
o cumprimento do Calendário Escolar; verificar a organização, regularidade e fide-
dignidade da escrituração escolar e a funcionalidade de arquivos e fichários; su-
gerir aos Diretores das Unidades Escolares o desenvolvimento de atividades que 
concorram para a integração escola/comunidade; participar de iniciativas que visem 
ao seu crescimento profissional; verificar, no início do ano letivo, a documentação 
dos alunos matriculados por transferência;  fornecer subsídios aos Diretores para 
orientação do corpo administrativo das Unidades Escolares; cumprir determinações 
emanadas da SEMED e do CME; participar das reuniões de Conselho de Classe, 
contribuindo para a solução de problemas, se solicitado; atuar democraticamente, 
promovendo o desenvolvimento da autonomia, da integração e da responsabilida-
de; apoiar tecnicamente o desenvolvimento das atividades das Unidades Escolares, 
contribuindo para uma qualidade de educação e de vida de todos os envolvidos no 
processo; trabalhar sob a forma de plantão na SEMED, uma vez por semana, para 
consulta e atendimento ao público e aos expedientes abertos pela Divisão de Legis-

lação e Normas.

AGEnTE DE ApOiO A EDuCAÇÃO inCLuSiVA 

Colaborar com o Professor Regente e/ou Direção quando da execução das ativida-
des propostas aos alunos, interagindo com os demais profissionais da instituição. 
Apoiar o processo de inclusão do aluno com deficiência. Colaborar com o Professor 
Regente e/ou Direção no desenvolvimento das atividades previstas no projeto políti-
co pedagógico da unidade escolar. Receber e acatar, criteriosamente, a orientação 
e as recomendações do Professor no trato e atendimento ao aluno. Executar tarefas 
relativas à observação de registros e avaliação do comportamento e desenvolvimen-
to infanto-juvenil, sob a orientação e supervisão do Professor Regente. Disponibilizar 
os materiais pedagógicos a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pelo Pro-
fessor Regente. Executar tarefas relativas à observação das alterações físicas e de 
comportamento. Colaborar na execução de atividades que visem à desestimulação 
da agressividade sob a orientação e supervisão do Professor Regente. Colaborar na 
estimulação da independência do aluno, em especial, no que tange aos hábitos ali-
mentares, de acordo com as orientações dos técnicos responsáveis; executar outras 
tarefas pertinentes por determinação.

nuTRiCiOniSTA
Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições coletivas: Planejar, orga-
nizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; realizar 
assistência e educação alimentar e nutricional à coletividade. Construir e acompa-
nhar o cardápio escolar e o plano de atendimento alimentar.

FOnOAuDiÓLOGO
Disponibilizar e discutir informações, conhecimentos a respeito dos aspectos con-
cernentes à fonoaudiologia na formação continuada que beneficiem o educador e o 
aluno; Contribuir para a inclusão efetiva dos alunos com necessidades educacionais 
especiais(com deficiência) de modo especial promovendo acessibilidade na comuni-
cação; Realizar ações promotoras de saúde que resultem no desenvolvimento dos 
alunos e na saúde da equipe escolar, no que se refere à linguagem oral, escrita, 
audição, motricidade orofacial e voz em consonância com as políticas de educação.

ZELADOR
Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral nas dependências escolares e sa-
nitários e outros serviços similares. Exercer outras atividades compatíveis com o 
cargo.

MEREnDEiRA 
Preparar e distribuir a merenda nos horários definidos pela direção. Manter limpo e 
organizado o ambiente de trabalho. Apresentar-se com uniforme completo quando 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo em perfeita condição de higiene. 
Estocar e controlar os gêneros necessários a preparação da merenda. Contribuir 
para tornar prazeroso o momento da refeição mediante atitude de carinho, atenção, 
estímulo e respeito para com o aluno. Exercer outras atividades compatíveis com o 
cargo.

ESTiMuLADOR
Atuar no cuidado e na educação de alunos na faixa de zero a cinco anos acompa-
nhamento e cuidados básicos com higiene, alimentação das crianças, bem como 
cuidados específicos às suas necessidades. Zelar pela integridade física das crian-
ças na escola/creche; considerando a higiene pessoal, a saúde, seus pertences, as-
seio do ambiente escolar, qualidade da segurança na ingestão de alimentos. Exercer 
outras atividades compatíveis com o cargo.

inSpETOR DE DiSCipLinA 
Zelar pela segurança do aluno nas dependências da escola, inspecionando seu 
comportamento, orientando sobre regras, procedimentos, regimento escolar e cum-
primento de horários, controlando a entrada dos alunos, o horário do recreio e a 
saída dos mesmos. Exercer outras atividades compatíveis com o cargo.

ViGiA
Vigiar toda área da unidade sob sua responsabilidade; permitir a entrada de pessoas 
nas dependências da unidade escolar somente após identificação; estar atento para 
que as dependências sob sua responsabilidade não sejam danificadas.

SECRETÁRiO ESCOLAR 
Supervisionar e fiscaliza a secretaria organizando o seu serviço de modo que se 
controle toda a escrituração da escola. Distribuir o trabalho entre os seus auxiliares. 
Manter em dia o arquivo escolar ativo e inativo.
Exercer outras atividades compatíveis com o cargo.
ESTiMuLADOR pARA EDuCAÇÃO inCLuSiVA
Atuar no cuidado e na educação de alunos na faixa de zero a cinco anos e nos 
portadores de necessidades especiais, acompanhamento e cuidados básicos com 
higiene, alimentação das crianças, bem como cuidados específicos às suas neces-
sidades. Zelar pela integridade física das crianças na escola/creche; considerando 
a higiene pessoal, a saúde, seus pertences, asseio do ambiente escolar, qualidade 
da segurança na ingestão de alimentos. Exercer outras atividades compatíveis com 
o cargo.

inSTRuTOR SuRDO/LiBRAS 
Profissional surdo com habilidades na docência de libras como L1 aos alunos sur-
dos. Trabalhos da identidade e cultura surda. E suporte Pedagógico. 

AuxiLiAR DE EDuCAÇÃO inFAnTiL
Zelar pela integridade física das crianças na escola/creche; considerando a higiene 
pessoal, a saúde, seus pertences, asseio do ambiente escolar, qualidade da segu-
rança na ingestão de alimentos. Exercer outras atividades compatíveis com o cargo.

AuxiLiAR ADMiniSTRATiVO 
Atender ao público prestando informações relativas à sua área de atuação;  realizar 
trabalho de protocolo, organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar 
e desarquivar processos, documentos, relatórios,  receber, distribuir e encaminhar 
papéis e correspondências no setor de trabalho; redigir ou digitar textos, memoran-
dos, circulares, ofícios, boletins, relatórios, requisições, documentos pré-redigidos 
e correspondências internas e externas com observância das regras Gramaticais 
e das normas de comunicação oficial para atender necessidades administrativas; 
ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiverem 
desempenhando as suas tarefas; zelar pelo uso do material e equipamentos de tra-
balho sob sua guarda; executar outras tarefas correlatas, mediante determinação 
superior.

pSiCÓLOGO
Intervenção em relação às necessidades educacionais dos alunos, orientação, acon-
selhamento profissional e vocacional; funções preventivas, intervenção na melhoria 
das ações educacionais, formação e aconselhamento familiar, intervenção socioedu-
cativa para a construção de um ambiente educacional positivo e integrador, orientar 
os estudantes e professores sobre temas relevantes no cenário atual, como bullying, 
drogas e relacionamento familiar. 

MOTORiSTA 
Realizar o transporte de passageiros dentro de um mesmo município, fazer o trans
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ingredientes

modo de preparo

tORta de maRaCuJÁ

MASSA

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

Abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

ChuRROs

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

ingredientes

modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

Passe na canela com 
açúcar e sirva.

gelatiNa CRemOsa
ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

modo de preparo
Prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

A gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.

porte de objetos e documentos, fazer a manutenção do veículo, como verificação 
do nível de óleo, combustível, calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

AJuDAnTE DE CAMinHÃO
Auxiliar nas entregas de produto, carregar e descarregar produtos em geral do ve-
ículo.

AnExO iii

MODELO DE RECuRSO

                   Ao Senhor Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
para contratação de pessoal por tempo determinado, para o cargo da Prefeitura Mu-
nicipal de Belford Roxo (Secretaria Municipal de Educação - SEMED).

Nome: _____________________________________________________________
___________________
Número de Inscrição: ________________________
Documento de Identidade: ____________________
Cargo Pretendido: __________________________
Endereço completo: __________________________________________________
___________________
Número telefônico: __________________________ E-
-mail_______________________

Questionamento: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________
  _________________________________________________________________
_____________________

Embasamento Legal : _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________

                                   Belford Roxo, ___________ de _____________ de 2020.

_____________________________________________________
Assinatura

AnExO iV

CROnOGRAMA

ATiViDADES DATAS E pRAZOS LOCAL 

Período de Inscrição 17 a 24/02/2021 http://educabelfordroxo.com.br

Divulgação da Classifica-
ção Preliminar 27/02/2021 Diário Oficial do Município

Apresentação de Diplo-
mas e Certificados 01, 02 e 03/03/2021

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

26.100-000.

Entrevistas 01, 02 e 03/03/2021
Ciep Municipalizado Constantino Reis, 

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

26.100-000.

Divulgação dos candida-
tos classificados 06/03/2021 Diário Oficial do Município

Período de interposição 
de recursos 08 e 09/03/2021 Secretaria M. de Educação, das 08:00h às 

17:00h

Resultado da interposição 
de recursos 10/03/2021 Diário Oficial do Município

Divulgação do Resultado 
Final 10/03/2021 Diário Oficial do Município

Assinatura dos contratos 15 e 16/03/2021

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 17/03/2021

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 18 e 19/03/2021

Cargos: Estimulador e Agente de Apoio à 
Educação inclusiva.

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 20/03/2021

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

AnExO V

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/SEMED/2021

FICHA DE INSCRIÇÃO:

SUBPREFEITURAS/REGIÃO: ASSINALE A SUBPREFEITURA PARA A QUAL DESEJA CONCORRER À VAGA.

(   )AREIA BRANCA  (   ) JARDIM REDENTOR  (   ) LOTE XV   (   ) NOVA AURORA   (   ) PARQUE SÃO JOSÉ
 CARGO PRETENDIDO:_________________________________ N° DE INSCRIÇÃO: ________________________

NOME:____________________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO:_______________________________________________________________________

CPF:__________________________________________ RG: _________________________________________

TÍTULO:______________________________ ZONA:__________________ SEÇÃO:________________________ 

EMAIL:______________________________________________TELEFONE: _____________________________

ENDEREÇO:_________________________________________________________________________________

BAIRRO:_____________________________________CIDADE: __________________CEP:__________________ 

 .Anexar os documentos(certificados) mínimos exigidos para o cargo pretendido e demais certificados de formação para 
critério de pontuação : 

● AnExAR:

● OBS.: A Ausência dos documentos exigidos nos  Edital importará na desclassificação do Candidato

AnExO Vi

REDE MuniCipAL DE EnSinO DE BELFORD ROxO pOR SuBpREFEiTuRA

SuBpREFEiTuRA DE AREiA BRAnCA

1. Ciep. M. Casemiro Meireles
2. Creche M. Amor à Criança
3. Creche M. Geraldo Dias Fontes 
4. Creche M. José Ignacio Gonçalves “Ziza”
5. Creche M. São Judas Tadeu
6. Creche M. Professor Jorge Victor de Almeida
7. Creche M. Alvaro Lisboa Braga 
8. Creche M. Enfermeira Anésia
9. E. M. Amélia Ricci Baroni
10. E.M. Alejandro Fernandez Nunes
11. E.M. Alvaro Lisboa
12. E.M. Condessa Infante
13. E.M. E.E. Albert Sabin
14. E.M. Ernesto Pinheiro
15. E.M. Heliópolis
16. E.M. Irmã Mª Filomena Lopes Filha
17. E.M. Priscila Bouças Villanova
18. E.M. Professor Paris
19. E.M. Sargento Euclides Alves de Araújo
20. E.M. Sebastião Herculano de Mattos
21. E.M. Yolanda Costa dos Santos
22. E.M. Bispo Moacyr de Oliveira

SuBpREFEiTuRA JARDiM REDEnTOR
1. Casa da Criança – Bom Pastor
2. Ciep M. Constantino Reis
3. Ciep M. Grande Otelo
4. Creche M. Amor à Vida
5. Creche M. Vereadora Fátima Nunes
6. E. M. Deputado Oswaldo Lima
7. E.M. Bairro das Graças
8. E.M. Belford Roxo
9. E.M. de EJA Mª Lúcia Sindra Soares
10. E.M. Jardim Glaucia
11. E.M. José Mariano dos Passos
12. E.M. Manoel Gomes
13. E.M. Paulo Freire
14. E.M. ProfªJuliêta Rêgo do Nascimento
15. E.M. Profª Marcia de Brito
16. E.M. Profª Maria da Paz

SuBpREFETuRA pARQuE SÃO JOSÉ

1. Casa da Criança Santa Tereza
2. C.M. Recanto Feliz
3. Creche M. Manoel da Silva Curty
4. Creche M. Profa. Tania Maria da Silva Lima
5. Ciep M. Simone de Beauvoir
6. Ciep. M. Edival Gueiros Vidal
7. E.M. Adelina dos Santos Purcino
8. E.M. Albertino Lopes
9. E.M. Jorge Ayres de Lima
10. E.M. Júlio Cesar de Andrade
11. E.M. Malvino José de Miranda
12. E.M. Pedro Antonio
13. E.M. Profº Edson Santos
 
SuBpREFEiTuRA DE nOVA AuRORA

1. CIEP M. Ministro Gustavo Capanema
2. Casa da Criança – Nova Aurora
3. Creche M. Amélia da Silva Magalhães
4. Creche M. Jandira Castellar
5. Creche M. São Pedro
6. Creche M. Ursinhos Carinhosos
7. Creche ProfªTatiene Santos da Silva
8. Creche M. Sargento Welerson Lopes “LELEÇO”
9. Creche M. Irene Leonor da Silva Costa(tiaIrene)
10. E.M. Ayrton Senna da Silva
11. E.M. Capela São José
12. E.M. Imaculada Conceição
13. E.M. José Pinto Teixeira
14. E.M. Miguel Ângelo Leone
15. E.M. Pastor Rubens de Castro
16. E.M. Rudá Iguatemi Vila Nova
17. E.M. Santa Cruz
18. E.M. São Francisco de Assis
19. E.M. Tenente Valmor Lynch Valença



sábado, 13 de fevereiro de 2021Hora19 aToS oFiciaiSsábado, 13 de fevereiro de 2021 19

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ingredientes

CaRNe assada Na 
PaNela de PRessãO

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
Está pronto para servir!

ingredientes

modo de preparo

vaCa atOlada

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

Refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
Acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

ingredientes

modo de preparo

CaRNe mOída À 
PaRmegiaNa

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

Despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derre-
ter o queijo

1. E.M. Waldemiro José Pereira

SuBpREFEiTuRA LOTE xV

1. Ciep M. Vinícius de Moraes
2. Creche  M.Profª Maria da Silva Barbosa
3. C.M. Prefeita Maria Lúcia  Neto
4. Creche M. Amor e Esperança
5. Creche M. Raimundo Furtado
6. E.M.  Nossa Senhora de Fátima
7. E.M. Casemiro Meirelles 
8. E.M. Maria das Dores Fujji da Silva
9. E.M. Olivia Valianga da Silva
10. E.M. Padre Ramon
11. E.M. São Bento
12. E.M. Tenente Mozart pereira dos Santos
13. E.M. Walter Borghi
14. E.M. Arbogasto Medeiros
15. E.M. Alcides Cabral de Freitas

pORTARiA SEMED nº 03 DE 05 DE FEVEREiRO DE 
2021

“Dispõe sobre as Diretrizes para o  ano letivo de 2021 
e as ações a serem desencadeadas na Rede de Ensi-
no Privada do Município de Belford Roxo da Educação 
Infantil”
O SECRETÁRiO MuniCipAL DE EDuCAÇÃO DE 
BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições legais e,
COnSiDERAnDOo disposto na Deliberação CME nº 
25/CME/Belford Roxo, de 20 de maio de 2020 e no uso 
de suas atribuições, considerando:
COnSiDERAnDOo disposto no art. 206, inciso VII da 
Constituição Federal de 1988, que estabelece a ne-
cessidade do Poder Público proporcionar igualdade de 
condições para o acesso e a permanência na escola;
COnSiDERAnDOo que dispõe o art. 11 da LDB, inciso 
III , que atribuí ao Município a incumbência de baixar 
normas complementares ao seu Sistema de Ensino;
COnSiDERAnDOo art. 23 da LDB 9394/96, que dispõe 
em seu § 2º,  que o calendário escolar deverá adequar-
-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e eco-
nômicas, a critério do respectivo Sistema de Ensino;

COnSiDERAnDO o Decreto Municipal Nº 5019, de 31 
de dezembrode 2020, que  autoriza das aulas presen-
ciais em regime  de funcionamento hibrido, sem pre-
juízo da manutenção do calendário recomendado pelo 
Ministério da Educação. Respeitando os protocolos au-
torizados pela secretaria de saúde.

COnSiDERAnDO o Decreto Municipal Nº 5026, de 30 
de janeiro de 2020, que  autoriza das aulas presenciais 
em regime  de funcionamento hibrido, sem prejuízo da 
manutenção do calendário recomendado pelo Ministé-
rio da Educação. Respeitando os protocolos autoriza-
dos pela secretaria de saúde.

Resolve:
Art. 1° - Esta Portaria aplica-se, especificamente, às 
Unidades Escolares que integram a Rede Privada Mu-
nicipal de Ensino de Belford Roxo que ofertam Educa-
ção Infantil. 
Art. 2º-Fica a escola privada por medida de seguran-
ça obrigada a organizar o seu retorno de forma gradual 
respeitando critérios administrativos em parceria com a 
Secretaria de Educação do  Município de Belford Roxo, 
onde serão estabelecidos o retorno cauteloso, respei-
tando todos os sujeitos desse processo.
Art. 3º- Permanecem vigentes as concepções sobre O 
PLANO DE AÇÃO, apresentado no Capítulo IV da De-
liberação 25 CME de Belford Roxo de 20 de Maio de 
2020.
Art. 4º-  As Unidades Escolares deverão encaminhar ao 
Departamento de Inspeção Escolar da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, o Plano de Ação elaborado pela 
escola no prazo máximo de 30 dias após o retorno do 
ano letivo  de 2021.

Art. 5º- Em caráter excepcional, tendo em vista o pe-
ríodo de isolamento social e prevenção e combate ao 
Novo Coronavirus – COVID-19, ficam as escolas priva-
das obrigadas a comunicar seu retorno as atividades 
em regime de funcionamento hibrido ao Departamento 
de Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educa-
ção em forma de oficio.

Art. 6º-  Tendo em vista  retorno do ano letivo de acor-
do com as tipicidades decorrentes Novo Coronavirus 
– COVID-19 faz-se necessário que cada unidade de 
Ensino apresente seu Protocolo de Retorno em conso-
nância com os protocolos produzidos pelas autoridades 
sanitárias, Secretaria de Educação e da Secretaria de 
Saúde do Município de Belford Roxo.

Belford Roxo, 12 de fevereiro de 2021.

DEniS MACÊDO
SECRETÁRiO MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

OMiTiDO DO DiÁRiO OFiCiAL DE 06/02/2021

pORTARiA n° 11/SEMED, 12 DE FEVEREiRO DE 
2021
O Secretario Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais e:
CONSIDERANDO que a SEMED é responsável pela 
organização do quadro de profissionais destinados à 
educação;
Designe os servidores abaixo relacionados para com-
por a comissão do Processo Seletivo Simplificado n° 
001/2021.
•	 ROSANGELA DA SILVA GARCIA – MATRÍCU-

LA 10/005820 - PRESIDENTE
•	 WESLEI DIAN DOS SANTOS – MATRÍCULA 
10/015705 - MEMBRO
•	 ENEILA MARIA FEITOSA LUCAS CORREA – 
MATRÍCULA  10/005213 - MEMBRO
•	 ALINE BRANCO ALMADA RODRIGUES – 
MATRÍCULA 10/022188 – MEMBRO

DEniS DE SOuZA MACEDO
SECRETÁRiO MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

DELiBERAÇÃO nº 27/CME/Belford Roxo de 13 de 
fevereiro de 2021.

Dispõe sobre as Diretrizes, quanto à reestruturação do 
ano corrente, no que se refere ao início do calendário 
letivo de 2021, nas atividades durante o período da pan-
demia e à disposição da carga horária nas unidades de 
ensino do Município de Belford Roxo, e dá outras pro-
vidências. 

O Conselho Municipal de Educação – CME de Belford 
Roxo, no uso de suas atribuições legais e consideran-
do:

● A situação singular da sociedade global ge-
rada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) 
e, as disposições legais emergenciais adotadas para 
todas as atividades nos deparamos no ramo da Edu-
cação com o desafio de garantia de atendimento aos 
estudantes, balizadas nos princípios gerais de acesso, 
permanência e qualidade das atividades educacionais;

● A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 
9394/96, que diz respeito aos princípios de “igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola, 
assim como a garantia de padrão de qualidade, valori-
zação da experiência extraescolar, vinculação entre a 
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.

● A Deliberação n° 25 / CME / Belford Roxo de 
20 de maio de 2020, que “dispõe sobre diretrizes preli-
minares quanto à reorganização do calendário escolar 
e realização de atividades pedagógicas não presen-
ciais, em caráter excepcional e temporário, destinadas 
às unidades escolares da Rede Pública Municipal e 
instituições de ensino da Rede Privada que integram o 
Sistema Municipal de Belford Roxo no período de isola-
mento social previstas pelas autoridades municipais na 
prevenção e combate ao coronavírus – covid- 19”.

● A Deliberação nº 26/CME/Belford Roxo de 13 de no-
vembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes de en-
cerramento do ano letivo de 2020, e as ações a serem 
desencadeadas na Rede de Ensino do Município de 
Belford Roxo.

              DELiBERA:

Art. 1º - Esta Deliberação aplica-se, especificamente, 
às Unidades Escolares que integram a Rede Pública 
Municipal de Ensino de Belford Roxo que ofertam Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e 
Anos Finais e Educação para Jovens e Adultos. 
Art. 2º - Fica estipulado, excepcionalmente que o ano 
letivo de 2021, terá seu início efetivado na Educação In-
fantil através de atividades não presenciais de orienta-
ção aos pais e/ou responsáveis e no Ensino Fundamen-
tal através de atividades pedagógicas não presenciais, 
com o objetivo de rever a aprendizagem dos estudantes 
através da prática de complementação de aprendiza-
gem (reforço escolar), no âmbito do Sistema Municipal 
de Ensino de Belford Roxo, em decorrência da pande-
mia causada pelo Novo Coronavírus - COVID- 19.
Art. 3º- Em cumprimento ao Artigo 21 da Deliberação 
25/CME/Belford Roxo, de 20 de maio de 2020, e  Decre-
to Municipal nº 5019, de 31dezembro de 2020, que dis-
pôs sobre a atualização das medidas de enfrentamento 
da propagação do Novo Coronavírus, (COVID-19), em 
decorrência da situação de emergência em saúde no 
Município de Belford Roxo, consolida medidas restriti-
vas e dá outras providências para o período de suspen-
são das aulas presenciais previsto pelas Autoridades 
Municipais, na prevenção e combate ao Coronavírus 
– (COVID 19).
I. Na Educação Infantil, fica dispensada a obri-
gatoriedade do cumprimento da carga horária presen-
cial, de acordo com o disposto no Inciso I do Art. 2º, da 
Lei 14.040 de 18 de agosto de 2020.
II. Permanecem vigentes as concepções sobre 
atividades não presenciais, apresentadas no Capítulo I 
da Deliberação 25 CME de Belford Roxo de 20 de Maio 
de 2020
III. A adequação se faz necessária para efeito de 
compensação de períodos nos quais os alunos tiveram 
as atividades escolares não presenciais, em caráter de  
excepcionalidade  e  temporalidade, enquanto perma-
necerem as medidas de isolamento previstas pelas au-
toridades Federais, Estaduais e Municipais na preven-
ção e combate ao Coronavírus – covid-19;
IV. O planejamento inicial de todas as modalida-
des de ensino, ainda em modo remoto, tenderá a iniciar 
uma reflexão a cerca de toda caminhada a ser trilhada 
no ano letivo de 2021, quanto ao processo de ensino e 
aprendizagem, pelos profissionais da educação, diante 
a prevenção e combate ao Coronavírus – (COVID 19), 
construindo estratégias, ações e decisões a serem efe-
tivadas para vencer este desafio. 
V. Para efeito de integralização, as atividades não 
presenciais serão computadas, para todas as modalida-
des do Ensino Fundamental e Educação para Jovens 
e Adultos, no mês de fevereiro, como 05 (cinco) horas 
letivas diárias em consonância ao Art. 4º da Deliberação 
nº 26/CME/Belford Roxo de 13 de novembro de 2020, 
a partir da data citada no Art. 3º da Deliberação n° 25 / 
CME / Belford Roxo de 20 de maio de 2020.   
Art. 4º-. Em caráter excepcional, tendo em vista o pe-

ríodo de isolamento social e prevenção e combate ao 
Novo Coronavírus – COVID-19, o ano letivo de 2021 em 
relação ao Ensino Fundamental organizado nos ANOS 
INICIAIS e FINAIS em todas as suas modalidades a fim 
de, garantir o acompanhamento da aprendizagem dos 
estudantes, com caráter previsto em calendário, sendo 
este realizado com o apoio de avaliação diagnóstica,  
de modo a avaliar habilidades e competências adquiri-
das pela clientela discente, visando à prevenção à eva-
são escolar dos estudantes que efetivaram e /ou reno-
varam a matrícula em 2021.

parágrafo Único- Em respeito à crise social atual, cria-
mos este dispositivo, para entender que este desafio 
proporciona a necessidade de adaptação para educa-
dores, estudantes e familiares, de modo a estabelecer 
uma abordagem abrangente, mas, sobretudo, para res-
peitar as diferentes possibilidades de acompanhamento 
das propostas de ensino que venham ser ofertadas.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Educação de Belford 
Roxo, através Subsecretaria Pedagógica, orienta que 
as unidades escolares elaborem a partir da publicação 
desta Deliberação, um plano de Ação pedagógico, 
construído de acordo com o projeto político pedagógico 
(PPP) de cada Unidade Escolar,  proposta curricular do 
Município de Belford Roxo, de acordo com a Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) e demais normativas 
educacionais vigentes, visando a realização de ativida-
des escolares de modo a adequar a proposta de ensino 
que seria efetivada em 2020 à proposta pedagógica a 
ser realizada no ano letivo de 2021, de modo objetivo 
e claro, proposto através de reestruturação curricular.

I. Esta ação deverá atender as características 
de cada público, respeitando o tempo de aprendizagem 
de cada ano de escolaridade  na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental da Rede de Ensino, em todas as 
suas modalidades.
II. Este plano de Ação pedagógica, e todas as 
atividades propostas em decorrência da implementa-
ção, deverá levar em consideração a autonomia das 
atividades pelos estudantes.

III. Na Educação Infantil as atividades devem ser 
de cunho lúdico e de acordo com a faixa etária a qual 
se destina, observando-se o objetivo de orientação aos 
pais e responsáveis e fortalecimento do vínculo entre 
escola, professor e família.

Art. 6º- para execução desta proposta torna-se fun-
damental o detalhamento desse documento com base 
nos seguintes indicativos: 
a) Os objetivos, métodos, técnicas, recursos, habilida-
des, competências e componentes curriculares (este 
específico da EJA) bem como a carga horária previs-
ta das atividades a serem desenvolvidas de forma não 
presencial pelos estudantes, de acordo com o ano de 
escolaridade/modalidade de ensino;
b) Cabe ainda destacar que as orientações específicas 
para cada etapa da Educação Infantil e do Ensino Fun-
damental e modalidades de ensino, a serem propostas 
através de atividades pedagógicas não presenciais, 
devem explorar em nível crescente, por faixa etária, a 
autonomia dos estudantes.
c) As atividades descritas no Plano de Ação Pedagógico 
elaborado pelas Unidades de Ensino da Rede Municipal 
de Belford Roxo que ofertam a Educação Infantil, o En-
sino Fundamental  e modalidades, as formas de acom-
panhamento, assim como avaliação e comprovação 
da realização das mesmas por parte dos estudantes, 
deverão estar de acordo com os Anexos i e ii  desta 
Deliberação.
d) Para aproveitamento da carga horaria aqui citada, 
recomenda-se que durante as atividades não presen-
ciais, que tenham sido aplicadas pelas unidades esco-
lares, de acordo com o perfil da comunidade escolar 
atendida e, exemplos de ambientes virtuais – como o 
Google Classroom e Moodle; e a utilização de redes 
sociais – como o Facebook, Instagram, youtube, Tele-
gran,  Blog e Whatsapp, que podem ser adaptados para 
organização das atividades educacionais. 

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Educação, orienta 
ainda que, as atividades presenciais da Rede Muni-
cipal de Ensino, sejam retomadas de forma gradual, 
quando autorizadas, em conformidade com protocolos 
produzidos pelas Autoridades Sanitárias Municipais, 
pela Secretaria Municipal de Educação, Conselho Mu-
nicipal de Educação e Instituições de Ensino, com a 
participação das Comunidades Escolares podendo ser 
realizadas através de ensino não presencial, híbrido 
ou presencial.

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito 
das competências da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Belford Roxo e Conselho Municipal de Educa-
ção, através de seu órgão próprio.

Art. 9º- Esta Deliberação entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se todas as disposições em 
contrário.
COnCLuSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Planejamento, Legislação e Normas 
Acompanha o voto do Relator. 

Rosangela da Silva Garcia - relator
Clayton Carneiro da Silva 
Antônio Justino de Lima
Adriana Busch Pereira
Adriana Ferreira de Jesus Pires
Geise Wyterlin do Nascimento
Jorge Vitor Gomes Matoso
Deiseli Costa Coutinho da Silva
Margareth Santolin de Aguiar
Maria José Rodrigues de Carvalho
Maria do Carmo Volú
Tania Lúcia Barbosa de Azevedo
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
Estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
Refogar os bifes no 
azeite até dourar.
Acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
Cozinhar até a carne 
ficar macia.
Salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

modo de preparo

lOmbO À mOda 
ChiNesa

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

Cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(Cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. Mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. Aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. Co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

POleNta COm biFe 
eNROladO

COnCLuSÃO DO pLEnÁRiO

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade no plenário do  CME. Sala de 
Reuniões – CME, Belford Roxo, 27 de janeiro de 2021.
.

Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas 
as disposições em contrário.

DEniS DE SOuZA MACÊDO
              presidente do Conselho Municipal de Educação CME/BR

AnExO i

pROpOSTA DE pLAnO DE AÇÃO

EDuCAÇÃO inFAnTiL

I - Identificação da Unidade Escolar: Turma: 
Turno :

ii- nome do professor ou pedagogo , responsável pela elaboração do plano 
de Ação :

iii- Relato do contexto escolar:

iV- introdução

V – Justificativa

Atividades propostas de Orientação aos pais / Responsáveis

período Semanal : de -------- a ----------
Data / Dia Atividade Metodologia Recurso

Observações :
______________________________________

Assinatura do Professor responsável pela Turma

_______________________________________

Assinatura da Gestão Escolar

                    _____________________________________

                        Assinatura da Equipe de Orientação Pedagógica

AnExO ii

DELiBERAÇÃO n° 27 / CME / 2021.

pROpOSTA DE  pLAnO DE AÇÃO EnSinO FunDAMEnTAL E EJA

 I - Identificação da Unidade Escolar: 
Turma:                                 Turno : Ano de Esco-
laridade:
 ii- nome do professor ou pedagogo , responsável pela elaboração do   plano 
de Ação :
iii- Relato do contexto escolar:
iV- introdução
V-  Justificativa

Atividades propostas

período Semanal : de -------- a ----------

Data Ativi-
dade

Habilidades / 
Competências(*Componentes 

Curriculares)

Meto-
dolo-
gia 

Recurso
Carga 
Horá-
ria

Carga 
Horária 
Sema-
nal :

*Componentes Curriculares – específico da EJA

Forma de acompanhamento, avaliação e comprovação da realização das mesmas 
por parte do aluno :   

Assinatura do Professor responsável pela Turma

Assinatura da Gestão Escolar

     
                    Assinatura da Equipe de Orientação Pedagógica

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO

         AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-
manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con-
formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-
tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos 
e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 
tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA DE COnSTRuÇÃO DA 
pRAÇA E CAMpO, SiTuADO nA RuA JuSCELinO KuBiTSCHEK DE OLiVEiRA 
COM RuA SORi – BAiRRO pARQuE ROSEiRAL nO MuniCÍpiO DE BELFORD 
ROxO–RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo 
pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 02 de Março de 
2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000349/2020.

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

Belford Roxo/RJ, 12 de Fevereiro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-
manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con-
formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-
tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos 
e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 
tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA COnSTRuÇÃO DE uM pOSTO DE SAÚDE, 
SiTuADO nA RuA VARGAS COuTinHO, S/nº - BAiRRO piAM – B. ROxO/RJ.  
Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 02 de Março de 2021 às 14:00 
horas. PROCESSO: 52/000158/2020.

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

Belford Roxo/RJ, 12 de Fevereiro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará 
licitação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-
tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo 
que tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA COnSTRuÇÃO DE REDE DE DREnA-
GEM DE ÁGuAS pLuViAiS, SiTuADA nA RuA GuARARApES, S/nº, BAiRRO 
SÃO BERnARDO - BELFORD ROxO–RJ.  Podem participar do Processo licitató-
rio todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE 
ABERTURA: 02 de Março de 2021 às 16:00 horas. PROCESSO: 52/000267/2020.

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

Belford Roxo/RJ, 12 de Fevereiro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS –

AViSO DE LiCiTAÇÃO

COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realiza-
rá licitação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo que tem como objetivo OBRA DE COMpLEMEnTAÇÃO DA FinALiZAÇÃO 
DE OBRA DE COnSTRuÇÃO DA SEDE DA pREFEiTuRA MuniCipAL DE BEL-
FORD ROxO, SiTuADA A AV. JOAQuiM DA COSTA LiMA – SÃO BERnARDO, 
S/n - BELFORD ROxO - RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as 
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTU-
RA: 16 de Março de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/00220/2020.

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

Belford Roxo/RJ, 12 de Fevereiro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

JOelhO de PORCO Na 
CeRveJa

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

ingredientes

modo de preparo

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

sOPa de esPiNaFRe

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

ingredientes

modo de preparo

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

AViSO DE LiCiTAÇÃO

COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-
manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con-
formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-
tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos 
e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 
tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA pAViMEnTAÇÃO E DREnAGEM nA AV. AuTO-
MÓVEL CLuBE E ADJACÊnCiAS, BAiRRO SAnTA TEREZA nO MuniCÍpiO DE 
BELFORD ROxO–RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as empre-
sas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 16 
de Março de 2021 às 14:00 horas. PROCESSO: 52/00352/2020.

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

Belford Roxo/RJ, 12 de Fevereiro de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 005/ COMiSSÃO DE pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO DO 
EDiTAL nº 001/2020 DE 12 DE FEVEREiRO DE 2021

Dispoe sobre a convocação dos candidatos classificados e aprovados para as vagas 
remanescentes do processo seletivo simplificado do edital nº 001/2020. 

Considerando que o presente edital tem como objeto contratação temporária por 
tempo determinado, conforme 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 atenderem 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 indispensável 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 Bairro 
Bom Pastor e na Unidade Mista do Lote XV mantendo-se a prestação dos serviços 
públicos relevantes na Área da Saúde, incluindo as atividades decorrentes da pan-
demia da COVID-19 e as atividades não relacionadas ao COVID-19, de modo a não 
sufocar o sistema de saúde local e ocasionar filas de espera para atendimento,
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edital 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 Ficam divulgados  a convocação dos candidatos classificados e aprovados 
para as vagas remanescentes,  bem como o cargo e a unidade que prestará serviço 
(ANEXO I), para exercerem as seguintes funções: 

I- Médico Clínico Geral
II- Médico Pediatra
III- Enfermeiro

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 – Bel-
ford Roxo – RJ, no período de 17 e 18 de fevereiro 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 Processo;

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

Atenciosamente,

Belford Roxo, 12 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

HOSpiTAL MuniCipAL DE BELFORD ROxO

inscrição Cargo inscrição

34418 Médico Clínico Geral

uniDADE MiSTA DO LOTE xV

inscrição Cargo inscrição

45827 Médico Pediatra

HOSpiTAL MuniCipAL DE BELFORD ROxO

inscrição Cargo inscrição

16038 Enfermeiro

EDiTAL DE pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO nº 01/SEMuS/2021

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 300 AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE E 210 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS PARA ATUAREM NA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO ATIVIDADES DE COMBATE À VE-
TORES VISANDO ELIMINAR CRIADOUROS E POSSÍVEIS FOCOS DE TRANS-
MISSÃO DE GRAVES DOENÇAS, TAIS COMO DO VÍRUS DA DENGUE, DO VÍ-
RUS CHIKUNGUNYA E DO VÍRUS DA ZIKA, QUE PREJUDICAM SERIAMENTE A 
SAÚDE DA POPULAÇÃO.

 O MuniCÍpiO DE BELFOR ROxO, por meio da Secretaria de Saúde – 
SEMUS, torna pública a abertura de inscrições para o Processo eletivo Simplificado, 
objetivando a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate às Endemias, por tempo determinado, nos termos do artigo 37 Inciso 
IX da Constituição Federal de 1988, Lei federal n° 11.350 de 05 de outubro de 2006 
e Lei municipal nº 1.549 de 06 de abril de 2017, destinados a selecionar candidatos 
para atuarem na REDE MuniCipAL DE SAÚDE DE BELFORD ROxO, conforme 
cargos constante no AnExO i. 

1- DAS DiSpOSiÇÕES iniCiAiS
1.1 O processo seletivo simplificado para contratação temporária será regido 
por esse edital, executado e coordenado por uma comissão da Secretaria Municipal 
de Saúde (Comissão de Processo Seletivo Simplificado), nomeada por meio de De-
creto assinado pelo Prefeito Municipal.
1.2 O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente 
de Combate às Endemias dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes fede-
rados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da 
administração direta, autárquica ou fundacional, salvo o disposto no § 1º do art. 199 
da Constituição Federal.
1.3 - A seleção destina-se a contratação temporária por tempo determinado, 
nos termos do artigo 37 Inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.549 
de 06 de abril de 2017, para as funções constantes do AnExO i deste Edital, para 
atenderem a necessidade da Rede Municipal de Saúde de Belford Roxo.
1.4 - As funções, número de vagas, carga horária semanal e remuneração 
constam nos Anexos I e II do presente Edital.
1.5 - A lotação dos aprovados no cargo de Agentes de Combates às Endemias 
deverá ser feita de acordo com a área de abrangência dentro da Região Adminis-
trativa na qual o candidato reside. No caso da lotação dos Agentes Comunitários de 
Saúde, o critério será estabelecido conforme necessidade observada pela adminis-
tração municipal.  
1.6 - Durante a vigência do contrato poderá haver substituição dos agentes 
aprovados e lotação à critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
a necessidade e a conveniência do serviço respeitando os limites da Região Admi-
nistrativa a qual o candidato reside.
1.7 - Não haverá cobrança de taxas para realização das inscrições feitas pelos 
candidatos. 
1.8 - O processo de seleção compreende as seguintes etapas: inscrição, aná-
lise de currículo, curso de formação e formalização de contrato, nos termos deste 
Edital. 
1.9 - As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado deverão ser feitas 
através da plataforma oficial site da prefeitura: https://saudebelfordroxo.com.
1.10 - Os recursos financeiros para a contratação dos profissionais da saúde 
serão oriundos dos repasses dos recursos do FMS. 

2- DAS DipOSiÇÕES pRELiMinARES 
2.1 - O processo de Seleção, destina-se a selecionar 300 (trezentos) candida-
tos para o cargo de Agentes Comunitário de Saúde e 210 (duzentos e dez) can-
didatos para o cargo de Agentes de Combate às Endemias, para atendimento a 
Unidades de Saúde de Belford Roxo, bem como a toda população deste município. 
2.2 - O prazo de validade deste processo seletivo simplificado será de 12 me-
ses, prorrogáveis, nos termos da Lei Municipal nº 1.549 de 06 abril de 2017, por ato 
a ser publicado pelo Prefeito Municipal. 
2.3 - A convocação para a contratação dos candidatos selecionados será feita 
por publicação no Diário Oficial publicado no Jornal Hora “H” ou por informação dire-
ta na Secretaria Municipal de Saúde.
2.4 - A aprovação no Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação 
de pessoal por tempo determinado, nos termos da Lei Municipal nº. 1.549 de 06 de 
abril de 2017, assegurará ao candidato apenas a expectativa de direito à contrata-
ção, ficando a contratação condicionada ao exclusivo interesse e conveniência do 
serviço público municipal e das formalidades legais. 
2.5 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pelo Diário Ofi-
cial no Município ou outro meio de comunicação local, todas as publicações referen-
tes a este edital, ou comparecer na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. 
2.6 - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Ende-
mias, quando convocados para o curso de formação, os candidatos deverão apre-
sentar Atestado de Saúde Ocupacional, comprovando sua capacidade laborativa, 
além dos demais documentos constantes no presente Edital.
2.7 - Os Agentes Comunitário de Saúde e os Agentes de Combate às Ende-
mias classificados para o curso de formação deverão apresentar-se munidos dos se-
guintes documentos (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples), 
no momento da contratação:
a. Carteira de Identidade ou outro documento válido com foto;
b. Cadastro de Pessoa Física (CPF)
c. PIS/PASEP
d. Título de Eleitor e/ou comprovante de ter votado na última eleição – 2 
turnos;
e. Certidão de Nascimento, se solteiro;
f. Certidão de Casamento;
g. Comprovante de Escolaridade;
h. Comprovante de residência em nome do próprio ou acompanhado de 
declaração do titular da conta de consumo informando que o candidato reside na-
quele endereço, conforme ANEXO IV;
i. Declaração assinada por 03 pessoas que não sejam da família afirmando 
a quantidade de anos que o candidato reside no mesmo bairro, para fins de pon-
tuação por Tempo de Residência, para os candidatos aos cargos de Agente de 
Combate às Endemias;
j. Certidão de Antecedentes Criminais;
k. Declaração de Imposto de Renda e/ou Declaração de isento;
l. Situação Cadastral no CPF (Pegar no Site da Receita Federal);
m. Certificado de Reservista (No caso de candidato masculino);
n. 03 Fotos 3x4;
o. Documentos comprobatórios referentes ao CURRÍCULO informados no 
ato da inscrição (títulos e/ou experiência comprovada) conforme orientação do Edi-
tal; 
p. Outros documentos que a Prefeitura julgar necessários, os quais serão 
solicitados em tem hábil e de forma inequívoca. 

https://saudebelfordroxo.


sábado, 13 de fevereiro de 2021Hora22 aToS oFiciaiS sábado, 13 de fevereiro de 202122

prefeitura Municipal de Belford Roxo
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ingredientes

modo de preparo

ROlO de CaRNe 
ReCheadO COm 

esPiNaFRe e queiJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

salada 
multiCOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

modo de preparo

Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

3. DO pROCEDiMEnTO SELETiVO E DO CRiTÉRiO DE SELEÇÃO
O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, consistente em critério objetivo de seleção relativo à avaliação de títulos 
e experiência do candidato, além de verificação da correspondência entre a Região 
Administrativa e o bairro onde reside o candidato, para os candidatos aos cargos de 
Agente de Combate às Endemias.
3.1 - A avaliação de títulos e experiência consistirá no exame de análise do 
currículo, sendo considerada a formação acadêmica, cursos de extensão e a expe-
riência no exercício das atividades relacionadas. 
3.2 - Serão classificados os candidatos que obtiveram maior pontuação, se-
gundo o critério estabelecido deste edital, cada qual dentro de sua área, descrito na 
Região Administrativa correspondente. 
3.3 - Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate 
para a classificação do candidato, na ordem abaixo apresentada:
a. A maior pontuação na titulação;
b. A maior pontuação em experiência no exercício da atividades;
c. O mais idoso.

4. DA pOnTuAÇÃO E CLASSiFiCAÇÃO
4.1 - No ato da inscrição o candidato deverá informar no seu currículo a escola-
ridade e indicação de todas a titulações concluídas e experiências na área que será 
contratado, além do bairro em que reside.
4.2 - O candidato será classificado conforme os critérios de julgamento defini-
dos no Item 10.7, que descreve as titulações concluídas e as experiências no exer-
cício da área para qual será contratado e as respectivas pontuações. 

5. DA JuSTiFiCATiVA
Este processo seletivo simplificado será realizado em decorrência no interesse Pú-
blico Excepcional que impõe a contratação imediata, levando em consideração os 
princípios que norteiam a Administração Pública, a saber: a Legalidade, Impesso-
alidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Essa contratação se faz necessária 
tendo em vista os elevados índices de doenças virais, principalmente aquelas trans-
mitidas por vetores, além de diversas outras situações de surto e epidemia, que 
precisam ser combatidos imediatamente. 

6. DOS REQuiiTOS pARA COnTRATAÇÂO 
6.1  - Ter preenchido os requisitos descritos no presente Edital;
6.2 - Ter ido aprovado no curso de formação inicial, ministrado pelos agentes 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
6.3 - Ser maior de 18 anos. 
6.4 - Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no 
art. 12 da Constituição Federal e demais disposições da Lei no caso de estrangeiro. 
6.5 - Estar em dia com as obrigações militares quando o sexo for masculino e 
eleitorais ambos os sexos. 
6.6 - Não ter vínculo empregatício com o serviço público, salvo as condições 
específicas permitidas na legislação vigente.
6.7 - Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela 
sua exoneração, antes de iniciar o exercício das atribuições da vaga oferecida neste 
edital. 
6.8 - Possuir na data da contratação, a escolaridade os requisitos exigidos para 
a função a qual se inscreveu, conforme ANEXO I.
6.9 - Possuir CPF regularizado.
1.1.0 - Atender ao contido nos ANEXOS II.A. e II.B..

7. DAS ATRiBuiÇÕES 

7.1 - O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de ativida-
des de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.
7.1.1 - São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área 
de atuação:
 I – a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade; 
II – a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
III – o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, 
de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
IV – o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 
área de saúde; 
V – a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações 
de risco à família;  
VI – a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida.

7.2 - O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de ati-
vidades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-con-
tagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus 
vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias químicas, abrangendo 
atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.
7.2.1 São consideradas atividades do Agente de Combate às Endemias, na sua área 
de atuação:
 I –  desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas 
à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; 
II – realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em 
interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; 
III –  identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminha-
mento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comu-
nicação do fato à autoridade sanitária responsável; 
IV – divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos 
e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 
coletivas; 
V – realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e co-
leta de reservatórios de doenças; 
VI – cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição 
de estratégias de prevenção e controle de doenças;
VII – execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de 
medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de ma-
nejo integrado de vetores;
VIII – execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodo-
logias de intervenção para prevenção e controle de doenças;
IX – registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com 
as normas do SUS;
X – identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças 
ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores 
ambientais;
XI – mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo am-
biental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.

8. CAnDiDATOS ÀS COTAS
8.1 - Do contingente contratado deverá ser obedecido obrigatoriamente o per-
centual de 5% das vagas ofertadas às pessoas portadoras de necessidades es-
peciais desde que a deficiência seja totalmente compatível com a atividade exigida 
no contrato.
8.2 - A comissão do concurso poderá, sem prejuízo da continuidade das fases 

do Edital, solicitar auxilio técnico da Perícia Municipal e da Procuradoria Municipal 
para elaborar relatório conclusivo acerca de qualquer divergência entre a deficiência 
apontada e a atribuição da vaga pretendida. 
8.3 - Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos de deficiência, o can-
didato deverá indicar obrigatoriamente no formulário de inscrição, marcando “sim” 
na opção “Pessoa com Deficiência”, bem como deverá digitalizar e encaminhar, no 
ato da inscrição, os seguintes documentos, os quais deverão ser apresentados na 
hipótese de convocação para contratação. 
a. - Laudo Médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 me-
ses, atestando o nome a espécie e o grau ou nível de deficiência. 
b. - O laudo médico, original ou cópia autenticada não será devolvido tampou-
co será fornecida cópia do mesmo. 
8.4 - Do contingente contratado deverá ser obedecido obrigatoriamente o per-
centual de 25% para negro, pardos e índios. 
8.5 - Para concorrer às vagas de cotas o candidato deverá indicar obrigatoria-
mente no formulário de inscrição, marcando “SIM” em alguma das opções constan-
tes, ou seja, negro, pardo ou índio. 

9. DAS inSCRiÇÕES
9.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais poderá ser ale-
gada qualquer espécie de desconhecimento. 
9.2 - As consequências de eventuais erros de procedimento de formulário de 
inscrição (ANEXO VI) será de inteira responsabilidade do candidato. 
9.3 - As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da prefeitura ht-
tps://saudebelfordroxo.com abertura se dará às 12:00 do dia 17/02/2021 até 23:59 
de 26/02/2021, observando o fuso horário de Brasília.
9.4 - Ao candidato será permitida a realização de apenas uma inscrição. 
9.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional. 
9.6 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes de ficha de inscrição, 
bem como apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancela-
mento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, 
sujeitando-se o requerente a ação penal. 
9.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos da-
dos, seja qual for o motivo alegado. 
9.8 - As inscrições que não satisfizerem as exigências contidas neste edital 
serão indeferidas por ato de Comissão de Processo Seletivo Simplificado, constando 
o motivo do indeferimento. 
9.9 - Não haverá cobrança de qualquer valor para participar do Processo Se-
letivo Simplificado, uma vez que todo procedimento será executado pela própria 
Secretaria Municipal de Saúde. 

10. DA AnÁLiSE DE CuRRÍCuLO E CLASSiFiCAÇÃO
10.1 - A seleção será constituída a partir da análise de currículo. 
10.2 - Para receber a pontuação relativa à experiência profissional o candidato 
deverá enviar, no momento da entrega do currículo, cópia da Certidão de Contagem 
de Tempo de Serviços; ou cópia do último contracheque; ou declaração do empre-
gador (em cópia legível) que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a 
espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 
10.3 - Cada título será considerado uma única vez. 
10.4 - O recebimento de pontuação, no caso dos Agentes Comunitários de Saú-
de, por tempo de residência no mesmo bairro deverá ser declarado de forma objetiva 
no Currículo do candidato, indicando o nome de, pelo menos, 03 pessoas que pos-
sam comprovar o alegado. 
10.5 - A classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente da 
soma das notas obtidas na análise de currículo. 
10.6 - Apurada a classificação, esta será publicada com Relação de Candidatos 
Aprovados no Processo Seletivo, objetivando o início do Curso de Formação, no 
caso dos Agentes Comunitários de Saúde e, após aproveitamento, contratação de 
pessoal por tempo determinado. 
10.7 - A análise de currículo será realizada através da comissão instituída por 
Decreto Municipal mediante somatório de pontos da contagem de títulos, experiên-
cia profissional comprovada, cursos e conhecimentos da localidade, conforme tabela 
abaixo:

CRiTÉRiOS ESpECiFiCAÇÃO pOnTOS

Título Ensino Superior completo na área de Saúde 2.0

Experiência na função Qualquer tempo comprovado acima de 01 ano 2.0

Título Ensino Superior em qualquer área 1.0

Curso específico na área de 
saúde

Auxiliar/Técnico de Enfermagem 1.0

Curso de Informática
Internet, Windows, Excel e Word, sando 0,25 

para cada.
1.0

Curso de Digitação Digitação ou datilografia 1.0

Cursos técnicos e/ou graduação 
não concluído

Qualquer área de acadêmica ou técnica que 
não tenha sido concluído, computando no 

máximo 04, com peso de 0,25 cada.
1.0

Tempo de residência
Será somado 0,25 para casa 05 anos de efe-
tiva moradia na regional de lotação, chegando 

ao máximo de 20 anos.
1.0

pOnTuAÇÃO MÁxiMA 10 pOnTOS
10.8 - Não será computado ponto aos itens exigidos como requisito de investidu-
ra. 
10.9 - Os cursos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados 
por documento expedido por tradutor juramentado e reconhecido pelo MEC. 
10.10 - Para comprovação dos cursos/capacitações deste Edital, o candidato de-
verá apresentar certificado/declaração de uma instituição pública ou privada regula-
rizada pelo MEC, contendo a carga horária, a identificação da instituição com a as-
sinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo curso/certificado/
declaração. 
10.11 - A comprovação do tempo de EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL dar-se-á da 
seguinte forma:
I – Na área pública.
a) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, 
conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do 
órgão expedidor.
10.12 - Os contratados, cujo desempenho não atenderem as exigências do Pro-
grama, serão substituídos pelo próximo classificado, de acordo com o perfil estabe-
lecido, a qualquer época do ano. 
10.13 - O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será 
mantido em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado e poderá ser convocado em função da disponibilidade de vagas, ficando 
sob sua responsabilidade o acompanhamento da sua convocação através de publi-
cação feita no Diário Oficial Municipal. 
10.14 - O candidato convocado posteriormente poderá, a critério da Administra-
ção, ter contrato com prazo de validade menor que 12 meses. 
10.15 - A Administração Pública poderá, assegurado ao contratado o direito ao 
contraditório e ampla defesa, rescindir os contratos temporários celebrados em de-
corrência deste Processo Seletivo Simplificado, na ocorrência de qualquer das se-
guintes hipóteses: 
a) Prática de falta grave, devidamente comprovada;
b) Prática de 03 (três) faltas ao trabalho injustificadas, consecutivas ou alter-
nadas;
c) Acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções pública;
d) Necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa;
e) Insuficiência de desempenho. 

11. DOS RECuRSOS

https://saudebelfordroxo.
https://saudebelfordroxo.
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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.

11.1 - Caberá à interpretação de recursos, em instância única, encaminhado 
à Comissão de Processo Seletivo Simplificado da  Secretaria Municipal de Saúde 
através do mesmo portal de inscrição. 
11.2 - Os recursos deverão ser interpostos na plataforma oficial (https://saude-
belfordroxo.com) no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir 
da data da divulgação, que será feita no Diário Oficial do Município, nas seguintes 
hipóteses:
a. Da aprovação ou reprovação conforme listagem;
b. Da classificação final, contado da sua divulgação; 
c. Não será admitido recurso coletivo;
11.3 - O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a. Digitado em duas vias;
b. Dentro do prazo estipulado neste edital;
c. Com argumentação lógica;
d. Indicação do nome, endereço completo, número do documento de identida-
de e assinatura do candidato, conforme modelo constante no anexo IV. 
11.4 - A SEMUS deverá dar publicidade e conclusão sobre o recurso, emitida 
pela Comissão, através da plataforma oficial (https://saudebelfordroxo.com).
11.5 -O candidato será excluído da respectiva lista de classificação e ficará su-
jeito à rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos subitens abaixo:
a) Não comprove escolaridade mínima exigida; 
b) Ainda que comprovada a escolaridade mínima exigida, informe escolarida-
de que gere pontuação ou remuneração maior que a efetivamente comprovada na 
fase de comprovação de títulos;
c) Se inscrito na lista de classificação de pessoa com deficiência, apresente 
laudo médico em desacordo com o estabelecido neste Edital ou apresente laudo 
médico que não caracterize a deficiência de acordo com a legislação vigente; 
d) Apresente laudo médico atestando deficiência incompatível com a natureza 
das atribuições e exigência para o desempenho da função. 
e) Apresente auto declaração falsa de pessoa de cor preta, parda ou índio. 

12. DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1 -  Após a realização de todas as fases do Processo Seletivo Simplificado, 
será publicada a lista de classificação final dos candidatos em jornal ou outro meio 
de comunicação local. 

13. DAS DiSpOSiÇÕES FinAiS
13.1 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimo, enquanto não consuma a providência ou evento que lhes disser respeito, 
ou até a data da convocação dos candidatos, circunstâncias que será mencionada 
em edital ou aviso publicado. 
13.2 - A participação do candidato e sua classificação final no Processo Seletivo 
Simplificado serão comprovadas unicamente pela publicação da lista dos aprovados 
em Diário Oficial do Município ou outro meio de comunicação local.
13.3 - Não serão fornecidos atestados, certidões ou certificados relativos a clas-
sificação ou notas dos candidatos, valendo para tal fim a publicação da classificação 
final.
13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Processo Seletivo, 
assessorada pela Procuradoria Geral do Município.

Belford Roxo, 12 de fevereiro de 2021.

CRHiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
SECRETÁRiO MuniCipAL DE SAÚDE

EDiTAL DE pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO nº02/2021
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAREM NA REDE MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE BELFORD ROXO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁ-

RIO DE SAÚDE E AGEnTE DE COMBATE ÀS EnDEMiAS.

AnExO i – CARGOS SALÁRiOS E QuAnTiDADE DE VAGAS

nÍVEL CARGO

VAGAS 
AMpLAS 

COnCOR-
RÊnCiA

VAGAS 
pnE

5%

VAGAS nE-
GROS, pARDOS 
E ÍnDiOS 25%

CARGA 
HORÁ-
RiA SE-
MAnAL

REMunE-
RAÇÃO

Ensino 
Médio Com-

pleto ou 
equivalente

Agente 
Comuni-
tário de 
Saúde

210 15 75 40h R$1.550,00

Ensino 
Médio Com-

pleto ou 
equivalente

Agente de 
Combate 
às Ende-

mias

146 11 53 40h R$1.550,00

AnExO ii.A – ATRiBuiÇÃO

CARGO ATRiBuiÇÃO

Agente Comunitário de Saúde
As atribuições estão descritas na Lei n.º11.350/06 e Portaria 
do MS n.º 2.436/2017, além das determinações contidas nas 

demais Normas pertinentes da Saúde.

Agente de Combate às Endemias
As atribuições estão descritas na Lei n.º11.350/06 e Portaria 
do MS n.º 2.436/2017, além das determinações contidas nas 

demais Normas pertinentes da Saúde.

AGEnTES COMuniTÁRiOS DE SAÚDE 
AnExO ii.B – REGiÕES ADMiniSTRATiVAS E BAiRROS DE ABRAnGÊnCiA

REGiÃO ÁREA DE ABRANGÊNCIA VAGAS

Região Administrativa I

Centro, Prata, Bairro das 
Graças, Areia Branca, 
Piam, Nova Piam e loca-
lidades.

24

Região Administrativa II

Andrade de Araújo, Helió-
polis, Vila Entre Rios, Vila 
São Luiz, Itaipu, Shangrila, 
São Francisco, Xavantes, 
Nova Aurora e localidades.

72

 Região Administrativa III

Vilar Novo, Santa Amélia, 
Barro Vermelho, São 
Bernardo, São Leopoldo, 
Roncalli, Recantus, Bela 
Vista, Vila Rica, São Vi-
cente, Vila Pauline, Santa 
Marta e localidades.

96

 Região Administrativa IV

Bom Pastor, Redentor, 
Jardim Glaucia, Santa Te-
reza, Esperança, Parque 
São José e localidades. 

54

Região Administrativa V

Maringa, Vale do Ipê, Lote 
XV, Amorim, Parque dos 
Ferreiras, Wona e locali-
dades. 

54

TOTAL DE VAGAS 300

AnExO iii

MODELO DE RECURSO

 Ao Senhor Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simpli-
ficado para contratação de pessoal por tempo determinado, para o cargo 
________________________ da Prefeitura Municipal de Belford Roxo (Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUS)

Nome:_____________________________________________________________
____
Número de Inscrição:__________________________
Documento de Identidade:______________________
Cargo Pretendido:_____________________________
Endereço Completo: _________________________________________________
____
Número telefônico: ______________________ E-mail: 
__________________________

Questionamento:
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____

Embasamento Legal: 
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
 

Belford Roxo, _________ de _____________________ de 2021.

_______________________________________________________
Assinatura

AnExO iV 
VAGA DE AGEnTE DE COMBATE ÀS EnDEMiAS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, _________________________________________________________
______, _____________ (nacionalidade), ________________ (estado civil), 
portador da Carteira de Identidade n.º_____________________ e do CPF n.º 
_______________________ declaro, sob as penas da lei, que ________________
________________, portador da Carteira de Identidade n.º ___________________ 
e do CPF n.º __________________ reside no endereço _____________________
_______________________________ e que as contas de consumo (água, luz, gás 
e etc.) estão todas em meu nome . 
Sendo o que ora declaro a expressão da verdade, juntando cópia do devido docu-
mento de identidade e assinando na data de hoje, dia ________ de ___________ 
de 2021.

________________________________________
ASSINATURA

AnExO V
CROnOGRAMA

ATiViDADES DATAS E pRAZOS

Período de Inscrição Das 12:00h de 17/02/2021 à 23:59h de 26/02/2021

Local de Inscrição https://saudebelfordroxo.com

Divulgação dos classificados 10/03/2021

Período de interposição de recursos Das 12:00h de 11/03/2021 à 23:59h de 14/03/2021

Resultado da interposição de recursos 17/03/2021

Período do Curso de Formação A ser publicado posteriormente

Divulgação do Resultado A ser publicado posteriormente

Assinatura dos contratos A ser publicado posteriormente

ExTRATO DE COnTRATO 

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 08/000900/2019
COnTRATO: 001/SEMUS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO/
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES NAS UNI-
DADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ, ESPECIFICAMENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
(UBS), POLICLÍNICAS E ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DO MU-
NICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 1.538.212,00 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e doze 
reais).
FunDAMEnTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSinATuRA: 09 de fevereiro de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
SECRETÁRiO MuniCipAL DE SAÚDE

SECRETARiA MuniCipAL ESpECiAL DE pROJETOS ESpECiAL

pORTARiA nº001/SEpE/2021 DE 12 DE FEVEREiRO DE 2021
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE 

https://saudebelfordroxo.
https://saudebelfordroxo.
https://saudebelfordroxo.
https://saudebelfordroxo.com
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

FilÉ de Peixe assadO

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

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

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

modo de preparo

Lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
Esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
Mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

mOqueCa de Peixe

DO pROCESSO ADMiniSTRATiVO nº 02/062/2018-BELFORD ROxO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, JULIO CESAR MAL-
TA DE MELO MEIRELLES– matrícula 60/81334 e HÁLIDA FERREIRA PAJEÚ DE 
ANDRADE– matrícula 60/81335 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem os 
serviços constantes do processo administrativo 02/062/2018 neste município de Bel-
ford Roxo, bem como Contrato nº 002/SEPE/2020, produzindo seus efeitos a contar 
de 10 de fevereiro de 2021.

MERHi DAYCHOuM
Secretário Municipal Especial de projetos Especial

pORTARiA nº002/SEpE/2021 DE 12 DE FEVEREiRO DE 2021
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE 
DO pROCESSO ADMiniSTRATiVO nº 02/063/2018-BELFORD ROxO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, JULIO CESAR MAL-
TA DE MELO MEIRELLES– matrícula 60/81334 e HÁLIDA FERREIRA PAJEÚ DE 
ANDRADE– matrícula 60/81335 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem os 
serviços constantes do processo administrativo 02/063/2018 neste município de Bel-
ford Roxo, bem como Contrato nº 005/SMO/2019, produzindo seus efeitos a contar 
de 10 de fevereiro de 2021.
 

MERHi DAYCHOuM
Secretário Municipal Especial de projetos Especial

                                                                                                                    

COMuniCADO

 O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo, no 
uso de suas atribuições, COnVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares e Su-
plentes para a Reunião Extraordinária no dia 19 de fevereiro de 2021, às 10h00min, 
no 2º andar, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cida-
dania e da Mulher, situado Av. Retiro da Imprensa, 1423/1455, Piam, Belford Roxo.
Apresentação da Ordem do Dia:
1) Boas Vindas;

2) Aprovação da Ata anterior;

3) Aprovação do Plano de Ação Confinanciamento Ordinário 2021 Estadual;

4)Prestação de Conta Estadual  2020;

5)  Assuntos Eventuais. 

Belford Roxo, 12 de fevereiro de 2021.

Manuel Martins Guedes
presidente do CMAS

pORTARiA nº 027/GDp/pREViDE/2021, DE 12 DE FEVEREiRO DE 2021.
nOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo, para o Cargo 
em Comissão de Assessor Executivo, DAS- 4, do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos de Belford Roxo- PREVIDE. 
VANESSA GONZAGA DOS SANTOS
MARIA LÚCIA PACHECO DOS SANTOS ALONSO

pORTARiA nº 028/GDp/pREViDE/2021, DE 12 DE FEVEREiRO DE 2021.
nOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo, para o Cargo 
em Comissão de Assessor Administrativo II, DAS- 8, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos de Belford Roxo- PREVIDE. 
RAQUEL CAVALCANTE DOS SANTOS
JACSON DE OLIVEIRA EVARISTO
FLAVIA DE MORAIS ALMEIDA

pORTARiA nº 029/GDp/ pREViDE/2021, DE 26 DE JAnEiRO DE 2021.

O Diretor - presidente do instituto de previdência dos Servidores públicos do 
Município de Belford Roxo - pREViDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
Estabelecer os procedimentos para o recadastramento e a prova de vida dos servi-
dores aposentados e pensionistas da Administração Direta, Autárquica e Fundacio-
nal do Município de Belford Roxo, de que trata o Decreto 5035 de 12 de fevereiro 
de 2021. 

CApÍTuLO i
DO pERÍODO E LOCAL DA REALiZAÇÃO DA pROVA DE ViDA

Art. 1º O recadastramento e a prova de vida serão realizados, no período de 22 de 
fevereiro a 12 de março de 2021.
§ 1º - No período de 22 a 26 de fevereiro de 2021 o formulário de recadastramen-
to estará disponível no site https://servidorbelfordroxo.com.br/aposentados , onde o 

aposentado/pensionista deverá preencher o formulário eletrônico, imprimir, assinar e 
levá-lo, juntamente com os documentos descritos nesta Portaria na Sede do PREVI-
DE, Rua José da Cunha nº 305 – Bairro Areia Branca – Belford Roxo – RJ, em data 
e horário a ser divulgado;
§ 2º. No período de 01 a 12 de março de 2021, na sede do PREVIDE, serão recebidos 
o formulário impresso e a documentação do servidor, conforme convocação a ser 
publicada no Diário Oficial do Município;
§3º - No ato de recebimento da documentação, será entregue ao aposentado/
pensionista o comprovante de recebimento dos documentos, os quais serão, 
posteriormente, analisados pela Comissão a ser designada para este fim.
§ 4º O servidor aposentado ou o pensionista que possui mais de um vínculo com 
o Município de Belford Roxo deverá realizar o recadastramento e a prova de vida 
apenas uma vez, informando cada um dos vínculos.
§ 5º Ao final da realização do recadastramento e da prova de vida o aposentado ou 
pensionista receberá do atendente o comprovante de realização do recadastramento 
e da prova de vida.
Art. 2º O aposentado ou pensionista menor ou incapaz deverá realizar o recadastra-
mento e a prova de vida acompanhado pelo representante legal.
§ 1º Os tutores, guardiões e curadores dos aposentados e pensionistas deverão 
apresentar, além da documentação do aposentado ou pensionista indicada no caput 
do art. 3º, os seguintes documentos:
a) original da tutela, termo de guarda ou curatela.
b) documento de identidade oficial do representante legal.

CApÍTuLO ii
 DA DOCuMEnTAÇÃO

Art. 3º Para realização do recadastramento e da prova de vida o servidor aposentado 
ou pensionista deverá apresentar a documentação abaixo indicada:
§1º Para os servidores aposentados:
I - Obrigatórios:
a) documento de identificação com foto (Carteira de Identidade ou Carteira de Habi-
litação ou Carteira Profissional com validade em todo o território nacional e emitida 
por órgão de regulamentação profissional);
b) CPF (dispensado quando constar do RG);
c) comprovante de residência atualizado, datado dos últimos três meses (conta de 
água, luz ou telefone), ou na falta deste, declaração de residência;
II - Desejáveis:
a) título de eleitor;
b) CPF e certidão de nascimento dos dependentes ou identidade oficial.
§2º Para os pensionistas:
I - Obrigatórios:
a) documento de identificação com foto (Carteira de identidade ou Carteira de Habi-
litação ou Carteira Profissional com validade em todo o território nacional e emitida 
por órgão de regulamentação profissional);
b) CPF (dispensado quando constar do RG);
c) comprovante de residência atualizado, datado dos últimos três meses (conta de 
água, luz ou telefone), ou na falta deste, declaração de residência.
§3º - Para os dependentes:
I - Obrigatórios:
a) documento de identificação com foto (se houver), ou Certidão de Nascimento;
b) CPF (dispensado quando constar do RG);
II DeDesejáveis:
> Termo de Curatela ou Interdição, no caso de inválido.

CApÍTuLO iii
DO RESiDEnTE FORA DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO

Art. 4º Na hipótese do aposentado ou pensionista residir em território nacional, mas 
fora do Município de Belford Roxo e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, este 
deverá encaminhar ao PREVIDE, correspondência constando a cópia autenticada 
em cartório da documentação elencada no art. 3º desta Portaria e Declaração de 
Vida, Residência e Estado Civil emitida em cartório ou em documento particular com 
reconhecimento da firma por autenticidade, expedida no mês da realização da prova 
de vida.
Parágrafo único. Não será aceita Declaração de Vida, Residência e Estado Civil com 
reconhecimento de firma por semelhança.
Art. 5º Concluída a análise da documentação enviada pelo aposentado ou pensio-
nista, o PREVIDE registrará a atualização cadastral do aposentado e pensionista e 
enviará comprovante de realização do recadastramento e da prova de vida por meio 
de Aviso de Recebimento - AR.

CApÍTuLO iV
DOS RECLuSOS

Art. 6º O aposentado ou pensionista impedido de realizar o recadastramento e a 
prova de vida devido a cumprimento de sentença de reclusão deve encaminhar ao 
PREVIDE a documentação prevista no art. 3º desta Portaria acompanhado de ates-
tado ou declaração de Permanência Carcerária em papel timbrado, expedido pela 
Vara de Execuções Penais.

CApÍTuLO V
DOS inTERnADOS EM HOSpiTAL

Art. 7º O responsável pelo aposentado ou pensionista que se encontra internado 
em Unidade Hospitalar deverá apresentar ao PREVIDE declaração/laudo do médico 
atestando a internação do paciente naquela data.
Parágrafo único. Nesses casos o prazo para realização do recadastramento e da 
prova de vida será postergada para 30 (trinta) dias após o recebimento da alta do 
beneficiário.
Art. 8º. Os servidores aposentados e pensionistas que não realizarem o recadas-
tramento e a prova de vida no prazo estabelecido nesta Portaria serão notificados 
por meio de correspondência, com Aviso de Recebimento, para que no prazo de 30 
(trinta) dias realizem o recadastramento, sob pena de suspensão do pagamento do 
seu benefício, salvo em caso de ausência justificada a ser aferida em regular pro-
cesso administrativo.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, o restabelecimento do pagamento dependerá 
do comparecimento do servidor aposentado e pensionista para a realização do 
recadastramento e da prova de vida.
§ 2º O restabelecimento do pagamento dar-se-á na folha de pagamento 
imediatamente posterior a do mês em que ocorrer o recadastramento, assim como 
deverá ser incluso nessa folha o pagamento da diferença suspensa.
§ 3º Após seis meses de suspensão, será cancelado o pagamento dos proventos e 
pensões, por não realização do recadastramento e da prova de vida, observando o 
direito da ampla defesa e do contraditório.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

pEDRO pAuLO DA SiLVEiRA
Diretor - presidente

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

https://servidorbelfordroxo.com.br/aposentados
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

Paella 
vegetaRiaNa

1/3 xícara (chá) de 
azeite de oliva1 ce-
bola picada2 den-
tes de alho picados2 
talos de salsão (ou 
aipo) picados2 ce-
noura cortadas em 
cubos1 abobrinha 
cortada em cubo1 
pimentão vermelho 
sem sementes pica-
do1 xícara (chá) de 
arroz3 xícaras (chá) 
de caldo de legu-
mes1 colher (café) 
de açafrão-da-terra 
(ou cúrcuma)1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco2 tomate sem 
pele e sem sementes 
picados• ervas fres-
cas a gosto

Em uma frigideira 
grande, aqueça o 
azeite.
Frite a cebola, o alho, 
junte o restante dos 
vegetais e misture.
Adicione o arroz, o 
caldo de legumes e o 
açafrão.
Quando começar a 
secar, adicione o vi-
nho, o tomate e as 
ervas.
Cozinhe por mais dois 
minutos e sirva em se-
guida.

legumes assadOs 
NO sal gROssO

• 400 gramas de espi-
ga de milho• 400 gra-
mas de batatas va-
riadas (roxa, doce e 
yacon)• 400 gramas 
de cenoura (laranja e 
roxa)• 400 gramas de 
abóbora• 400 gramas 
de cebola• Sal gros-
so• Tomates-cereja e 
alcachofras para de-
corar
 

ingredientes

modo de preparo

Corte as espigas de 
milho, as batatas, as 
cenouras, a abóbora 
e as cebolas em qua-
tro partes.
Disponha-as em uma 
assadeira sobre uma 
camada de sal gros-
so.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C 
por uma hora.
Balance um a um 
para tirar o excesso 
de sal.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

CRePe de taPiOCa 
(CRePiOCa)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

ingredientes

modo de preparo

PiRãO de FRaNgO

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

ingredientes

modo de preparo

FRaNgO de PaNela de 
PRessãO sem Água

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

ingredientes

modo de preparo

bOlO de 
COCa - COla

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos



sábado, 13 de fevereiro de 2021Hora27 aToS oFiciaiSsábado, 13 de fevereiro de 2021 27

Ajude-nos a    
manter a 

cidade limpa... 

...não jogue 
lixo 

nas ruas!
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Unidade

TODOS CONTRA A DENGUE

A dengue é um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo.É uma doença 
infecciosa febril aguda e é transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti. Combater a dengue não 
é uma tarefa fácil. A chuva e o calor favorecem o 
mosquito transmissor da dengue. Para combater 
a doença, precisamos da ajuda de todos. 
 Medidas simples, desde que feitas todos os 
dias, geram bons resultados e protegem você e 
sua família. Veja aqui algumas dicas importantes 
do que você pode fazer para mobilizar a sua fa-
mília, seus amigos e a sua comunidade contra o 
mosquito transmissor da dengue.  


