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Agentes realizaram ação
em depósito de gás explorado por paramilitares.
‘Neném’ se rende ao receber voz de prisão

Civil AGARRA braço
financeiro da milícia
na Baixada e no Rio
Força-tarefa da polícia e Procon-RJ mirou em estabelecimentos que
seriam comandados por paramilitares. Ação prendeu 25 marginais, entre eles Pedro Paulo Silva de Oliveira, o Neném, comparsa de Orlando
Curicica, ex-chefe das milícias de bairros da Zona Oeste do Rio.
7

Divulgação

Waguinho busca
recursos em Brasília
para construção de ETE

Daniela do Waguinho, Pedro Maranhão e Waguinho conversaram sobre a liberação de recursos

O prefeito de Belford Roxo estava acompanhado pela deputada federal Daniela do Waguinho durante reunião com o secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão. Município vai ganhar uma estação de tratamento de esgoto com capacidade de 40 litros por segundo.
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Gato por lebre
Divulgação

Depósito irregular de bebidas, que trocava rótulos de garrafas de
cerveja, foi fechado por agentes da 59ª DP (Duque de Caxias). Denúncia levou a equipe até o Parque Boavista, onde foram encontrados tampinhas e rótulos de marcas baratas e outras com maior valor.
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Pastor é
indiciado por
intolerância
religiosa
7
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!

Nesta quinta
(25/02/2021)
o abraço esAquele
Abraço!!!
pecial e festivo vai para o agente social-comunitário-político, Marcão Andrade,
de Nova Iguaçu. Aniversariante do dia ele
promete celebrar a data com intensidade e
alegria ao lado dos familiares e amigos mais chegados.
“Sou festeiro e vou festejar mais um ano de vida aqui
no planeta”, disse ele a esta Resenha. Happy Birthday,
Marcão! Aquele Abraço, irmão!!!
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Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com
Divulgação

O professor de música,
André Oliver (foto), também cantor, exímio em
instrumentos de cordas
como violão, cavaquinho
e ukulele, quando não
está em seu trabalho na
empresa de higienização
veicular, de sua propriedade, com o sócio Marcelo, doa o seu tempo e
conhecimento às aulas
dos aparelhos musicais
que domina. Seu público:
todos, mas prefere dar aulas aos jovens construin-

do também parte de seu
caráter com citações e
pensamentos que arejam
a cabeça e os faz buscar
uma melhor qualidade de
vida. O instrumento estudado e seus acordes também ajudam muito nesse
intuito.
O mais interessante de
tudo é que além das aulas, nas quais busca destacar o que há de melhor
nos aprendizes, André
também escolhe alguns
a quem doa o próprio

instrumento. “Há muitos
meninos e meninas que
ficam encantados com
as aulas e não têm como
exercitar em suas casas.
Como não posso doar um
para cada um, promovo
brincadeiras
musicais,
exercícios, onde os próprios alunos escolhem o
vencedor. Mesmo assim,
ao longo dos 4 anos dando aulas pela Secretaria
de Cultura de Belford
Roxo já foram doados 26
violões, 4 cavaquinhos

e 2 ukulelês”, informa o
mestre a esta Resenha.
Sua área de atuação é no
bairro de Nova Piam, em
Belford Roxo, onde mantinha um curso na Casa
de Cultura, três vezes por
semana. “Com a pandemia
as aulas escassearam junto
com os alunos, mas alguns
sempre pedem aulas particulares e não me nego ir às
suas casas ou os recebo na
minha”, conta.
O professor ganhou reforço nessa missão benévola. Duas pupilas e agora
assistentes, Maria Isabelle,
16 anos, e Maria Isadora, de 8, suas belas filhas,
encaram o desafio como

mais uma fase de aprendizado e o ajudam a ganhar
a simpatia das crianças. As
duas garotas muitas vezes
estiveram presentes nas
ações sociais da prefeitura
de Belford Roxo, através
da SEMASC, desde quando ainda era dirigida pela
atual deputada federal Daniela do Waguinho, esbanjando beleza e talento, ao
lado dos orgulhosos progenitores, professor André
e dona Bianca Oliver.
Ele diz finalmente que
muitos pais telefonam
para agradecer ao verem a
euforia dos filhos em tocar
alguns acordes no violão
que ganharam.

violões em Belford Roxo

O SOMBRA

FESTIVAL
SEGUE O SOM

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Dois dias de música no Galpão 252 em Nilópolis
divulgação

jota carvalho

P

expediente

refeitura da Cidade
do Rio de Janeiro,
Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Especial de Cultura,
do Ministério do Turismo
e do Governo Federal sob
as chancelas do Prêmio de
Fomento a Todas as Artes
apresentam o Festival Segue o Som – 3ª Edição. O
sucesso das edições anteriores impulsionou a apresentação desta terceira edição para o público de todas
as classes sociais, gêneros
e estilos. O FestSegue valoriza e busca na música autoral, ilustrar a cena
independente, divulgar e
gerar oportunidades para
novos autores, compositores e músicos. A maratona
musical terá seis bandas
reconhecidas pela mídia e
grande público. Serão dois
dias de festival, com três
apresentações artísticas em
cada um, totalizando mais

O TopShopping recebe, do dia 26 ao dia 28
deste fevereiro, a Feira
de Artesanato da Fundação Educacional e
Cultural de Nova Iguaçu (Fenig). O evento,
que tem como objetivo
o incentivo à cultura e
promoção de geração de
renda, conta com peças
produzidas por artesãos
iguaçuanos, membros
do Programa Municipal
de Artesanato.
A exposição acontece nesta sexta e sábado,
das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h, na
Praça de Eventos do 1º
piso (próximo ao Ponto
Frio). Entrada gratuita!
O TopShopping está localizado na Avenida Governador Roberto Silveira 540, Centro, Nova
Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787. Vale a pena
conferir.

ANDRÉ
OLIVER
Professor doa aulas e

Música Autoral

jota.carvalho@yahoo.com

Feira Top de
Artesanato
da Fenig

O cantor Vitor Affonso será uma
das atrações do Festival

Finge ser crente para
ganhar mulher e votos
Não são todos, mas o
que tem de religioso fingido, que entra pra igreja
para arrumar mulher direita ou votos, caso seja
pré-candidato
político,
não está no gibi. Nossa
agente sênior, Vó Candi-

nha, conta que esse tipo
de mandrake vai aos cultos e missas visando impressionar e adora selfies
para espalhar nas redes
sociais e mostrar falsa popularidade e religiosidade
mentirosa.

Padre garanhão gosta de novinha
Esse #TBT bombou, aqui. Sem saber que conversava
com o SOMBRA,
a novinha confessou: “adoro transar
com padres, chega
a ser uma tara. Homem comum não me
atrai”, disse a gata
moradora de Mes-

quita,
mostrando
seu amor no celular.
“Pergunta a ele um
coroa bem apanhado se quer veinha. O
negócio dele é novinha. Tive a sorte de
ser sua eleita e estou
feliz. Não quero outra vida. Saímos toda
semana”, completou.

Vestiu batina, é com ela mesma
de 8 horas de transmissão
ao vivo diretamente do
Galpão 252, localizado na
Rua Senador Salgado Filho, 252, Olinda, Nilópolis. O projeto musical será

transmitido on-line, nesta
sexta, 26, e no sábado (27),
das 12h às 17h, respeitando as medidas sanitárias e
de segurança referentes ao
combate à disseminação

da Covid-19. Confira pelo
Youtube - Link: bit.ly/festivalsegueosom
Realização: Vinni Produtora cultural e Sarau Prata,
Prosa e Poesia.

“Existem mulheres gamadas por homens que
vestem preto, não é? Pois
a ‘mamãe’ aqui é taradinha por homens que vestem batinas, morou na
jogada? Cada mulher tem
sua tara, essa é a minha e

ninguém tem nada com
isso”, finalizou a interlocutora e conhecida do
SOMBRA há um bom
tempo! *Não se faz mais
devotos (as) como antigamente (Risos).
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Funbel oferece serviço
jurídico gratuito

Acima das dificuldades

Iniciativa auxilia idosos e pessoas com deficiência a pedir aposentadoria
assessoria de
imprensa

A

Oliveira faz o atendimento, verifica documentação
e orienta o que deve ser
feito. Em seguida, ela dá
entrada com o pedido de
aposentadoria ou BPC e
guarda o trâmite, até que
seja liberado o benefício.
“O INSS disponibiliza
tudo pelo site e aplicativo. Porém, a linguagem
dificulta. Muitas pessoas
não conseguem receber
por falta de documentação. Quem pede BPC,
por exemplo, tem que estar inscrito no Cadastro
Único (Cadúnico). Mas é
gratificante quando as pessoas chegam aqui e são informadas que o benefício
foi liberado”, finalizou a
presidente da Funbel, destacando que o serviço de
atendimento jurídico gratuito pode ser agendado
pelo whatsapp 2761-4264.
Mais informações pelo telefone 2662-2393.

Fundação de Desenvolvimento
Social de Belford
Roxo dispõe de atendimento jurídico gratuito à
população. Com a pandemia, os idosos encontram
dificuldade para conseguir
um atendimento no INSS.
Desde novembro, a Funbel presta orientação gratuita
3 aos idosos que buscam a aposentadoria por
tempo de serviço, idade
ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O
serviço também se estende
a pessoas com deficiência
Até fevereiro foram feitos
286 atendimentos. Noventa e sete processos estão
tramitando no INSS, mas
muitos benefícios foram
liberados.
A presidente da Funbel,
Clarice Santos, frisou que
todos os dias chegam à
Fundação pessoas com dúBenefício liberado
vidas sobre aposentadoria.
O pedreiro José MauA advogada Rouzinette rício Batista de Lima, 65

Rafael Barreto/PMBR

anos, trabalhou na construção civil durante muitos anos e não conseguiu
se aposentar. No dia 30 de
setembro do ano passado,
ele procurou o atendimento jurídico da Funbel com
a documentação e conseguiu dar entrada no BPC.
Em fevereiro, o benefício
foi liberado. “Muito feliz com o atendimento.
Enfim, consegui me aposentar. Mesmo sendo por
idade, estou muito feliz”,
concluiu José Maurício,
ao lado da filha Érica Silva
de Lima Flor.
Quem também não conseguia esconder a alegria
era a dona de casa Irene
Rodrigues de Almeida,
66 anos. Há um ano ela
vinha batalhando para se
aposentar. Chegou a procurar alguns advogados,
mas desistiu. “Foi rápido
na Funbel. Dei entrada no
dia 3 de fevereiro, no dia
19 já estava liberado o benefício. É um dinheiro que
irá me ajudar muito”, finalizou.

A advogada Rouzinette Oliveira no atendimento jurídico aos
idosos e ao lado da presidente
da Funbel, Clarice Santos

Hora
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História de superação
Uma história de superação. A dona de casa Ivonete Maria Balbino, 63,
teve câncer de mama há
três anos. Morando sozinha no bairro São Vicente, em Belford Roxo, ela
sobrevivia com dificuldade fazendo trabalhos
avulsos de faxina. A renda não chegava a R$ 400
por mês.
Certo dia, Ivonete contou sua história para
uma assistente social do
CRAS (Centro de Refe-

rência da Assistência Social) de Santa Marta, que
a orientou a procurar a
Funbel.
Em novembro do ano
passado, Ivonete foi à
Funbel e recebeu atendimento jurídico, iniciando
assim o processo de concessão do BPC. “Nem
acreditei quando me disseram que eu tinha direito. Trouxe os documentos e demorou menos de
dois meses para receber.
Quando cheguei ao ban-

co e o caixa me entregou
R$ 1.900 (O INSS pagou
o salário mínimo mais
o atrasado) e comecei a
chorar de emoção. Hoje
recebo R$ 1.100 (um salário mínimo) e digo que
sou rica, pois sofria para
conseguir de R$ 300 a
R$ 400 por mês. Não sei
nem como agradecer ao
pessoal da Funbel, pois
sei que muitas pessoas
não recebem lá fora essa
orientação gratuita”, arrematou.

Deputada Flordelis tem alta
médica após excesso de medicação
A deputada federal
Flordelis teve alta no
começo da tarde de ontem após ser internada
por ingestão excessiva
de medicamentos na
última terça-feira. Ela
foi submetida a uma
lavagem estomacal.
Questionada sobre o
que houve com a parlamentar, a assessoria
disse apenas que Flordelis está sob muita
pressão da opinião
pública, que já a condenou antes mesmo
do fim do processo em
que é acusada de ser
mandante da morte do
marido, o pastor Anderson do Carmo.
Na terça-feira, por
volta das 19h30, Flordelis deu entrada na
emergência do Hospital Niterói D’or, em
Icaraí, sendo encaminhada para o CTI.

A internação se deu
pelo o excesso de medicação tomada após
a decisão do pedido
de seu afastamento do
mandato de deputada
federal.
Afastamento
do mandato
Também na terça-feira foi o dia em que
a deputada teve o seu
mandato suspenso pela
2ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, que a
afastou por achar que
o fato dela ser parlamentar possibilita uma
situação privilegiada
em relação ao demais
réus do processo em
que é acusada de mandar matar o marido,
o pasto Anderson do
Carmo.
A decisão foi seguida
por outros dois desem-

bargadores, e deverá
ser levada ao pleno
da Câmara dos Deputados para ser confirmada ou não, como
prevê a Constituição.
O Conselho de Ética
da Casa também instaurou o processo disciplinar que pode levar
à cassação da deputada
Flordelis (PSD-RJ).
A decisão do TJ-RJ
vale por um ano ou até
o término da instrução criminal do caso
Anderson do Carmo
e, tal qual no caso do
deputado Daniel Silveira, deverá ser encaminhada em até 24
horas para a Câmara
dos Deputados para
que o pleno decida se
mantém ou não o afastamento determinado
pelos desembargadores, conforme prevê a
Constituição.

Principais serviços oferecidos pela Funbel
Vale social; 1ª e 2ª via do
CPF; 1ª e 2ª via do cartão
do SUS: isenções para 2ª
via de certidão de nascimento; certidão de óbito
e certidão de casamento;
averbação,
retificação,
inteiro teor, casamento
civil; isenção para sepultamento; encaminhamentos sociais; passe livre
interestadual
(pessoas
com deficiência); certi-

dão de antecedentes criminais estadual e federal;
CNIS (Cadastro Nacional
de Informações Sociais);
Detran (identificação civil), orientação jurídica,
atendimento psicológico,
isenção para certificado de
reservista e 2ª via da identidade; agendamento Riocard Senior; situação cadastral do CPF, Identidade
Jovem ; quitação eleitoral,

BPC, vaga legal, declaração de isento de imposto
de renda de pessoa física,
Projeto Dança em Movimento para a Terceira Idade, Projeto Saúde em Foco
com Programa Nutricional
para Pessoas com Doenças
Crônicas, Bazar da Ajuda
e Central Municipal de
Intérpretes de Libras. A
Funbel fica na Rua Adélia
Sarruf, 39, Areia Branca.

Alerj suspende substituição tributária
de produção de microcervejaria
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em
discussão única, ontem, o
projeto de lei 2.606/2020,
originalmente de autoria do
deputado Rodrigo Amorim
(PSL). A medida suspende
o regime de substituição
tributária nas operações
de saída interna de cerveja
e chope quando produzidos por microcervejarias
localizadas no Estado do
Rio. O texto seguirá para
o governador em exercício, Cláudio Castro, que
tem até 15 dias úteis para
sancioná-lo ou vetá-lo.
A medida deverá ser requerida à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e
fica limitado ao total de saídas da microcervejaria no
volume de 200 mil litros
mensais, considerando-se
a soma de chopes e cervejas. A medida também
valerá para as cervejarias
que aderirem ao Simples
Nacional. A substituição

tributária foi criada para
facilitar o pagamento do
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS).
Trata-se de uma retenção antecipada do imposto,
que é cobrada somente de
um dos contribuintes da
cadeia produtiva de um determinado produto. A proposta complementa a Lei
2.657/96, que regulamentou a cobrança de ICMS no
Rio.Ainda segundo o texto,
o Governo do Estado será
autorizado a formalizar no
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)
a saída parcial do Estado
do Rio do Protocolo ICMS
11/91, que dispõe sobre a
substituição tributária nas
operações interestaduais
com cerveja e chope produzido por microcervejarias artesanais localizadas
no Estado do Rio de Janeiro. A medida entra em
vigor na data de sua publicação em Diário Oficial.

“As
microcervejarias
são responsáveis diretas
pelo desenvolvimento de
novos negócios em diversas cidades, especialmente
no interior do Estado do
Rio de Janeiro. Além disso, fomentam outras atividades ligadas ao turismo,
gastronomia e à hotelaria,
especialmente em razão de
eventos que são realizados periodicamente, com
o objetivo de promover
a atividade em território
fluminense.
Entretanto,
tais empreendimentos estão sujeitos a regime tributário de ICMS que tem
o potencial de prejudicar
o desenvolvimento da atividade, especialmente em
razão de elevadas alíquotas
incidentes, bem como pela
sujeição ao mecanismo da
substituição tributária. Por
isso, o preço das cervejas
artesanais são tão mais elevados do que os das cervejas de grande porte”, explicou Amorim.
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A Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA publicou um documento, segundo o qual a vacina produzida pela
Johnson&Johnson, aplicada em dose única, oferece alta proteção
contra os casos graves por Covid-19.
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15),
que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,48% em fevereiro, conforme divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

Curso online
Pelo Youtube

Agência Brasil

Uma senhora de 130 anos

Encerram hoje as inscrições para o primeiro
curso online de formação
de auxiliar de biblioteca
em Duque de Caxias. O
Capacita Biblio é um curso realizado na modalidade livre, com carga horária de 40h.

Graduação
O curso conta com
professores formados
em licenciatura em
Biblioteconomia pela
Universidade Federal
do Estado do Rio de
Janeiro (UniRio). As
inscrições são gratuitas.
Mais informações pelo
telefone (21) 979926060.

Prorrogação
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) reconheceu a prorrogação
do estado de calamidade
pública para prevenção
e enfrentamento à pandemia de coronavírus no
Estado do Rio e em mais
de dez municípios.

Editorial

Animais têm entrada livre em unidades de saúde
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
em segunda discussão, o
projeto de lei 1.072/15,
do ex-deputado Milton
Rangel, que permite a

entrada de animais domésticos e de estimação
em unidades da rede pública estadual de saúde,
por um período pré-determinado e respeitando
os critérios estabelecidos

Norma municipal

pelas instituições. A medida será encaminhada
ao governador em exercício, Cláudio Castro,
que terá até 15 dias úteis
para sancioná-la ou vetá-la.

Discussão unica

A prorrogação vai até primeiro de julho de 2021. Já com relação aos municípios, os prazos iniciais e finais estabelecidos em cada norma municipal
devem respeitar como limite final a
data de 31 de dezembro de 2021.

A determinação é do projeto de decreto legislativo 56/2021, de autoria do
deputado André Ceciliano (PT), que
a Casa aprovou em discussão única.
O texto será promulgado pelo próprio
Ceciliano, presidente da Alerj.

O Brasil segue as leis da
Constituição de 1988 há
mais de 32 anos. Mas o dia
24 de fevereiro traz à tona
o aniversário da centenária constituição de 1891.
Nesse dia, completam-se
130 anos da promulgação
da primeira constituição
do regime republicano e a
segunda do Brasil.
Em 1891, 234 congressistas escolheram Marechal Deodoro da Fonseca
na Presidência da República. As eleições diretas
só vieram a ocorrer três
anos depois, em 1894.
Antes, somente católicos
podiam votar no Brasil.
Foi a Constituição Republicana que separou textualmente o poder do Estado da Igreja.
Também há outros fatores marcantes em sua
história. Ela foi a primeira constituição a usar o
termo aposentados. Na
verdade, comenta o historiador Ricardo Barros
ao programa Em Conta

(Rádio Nacional da Amazônia), a Constituição de
1891 dava o “direito de
inativação somente a funcionários públicos nos casos de invalidez”.
Também foi a constituição de 1891 que definiu
a transferência da capital
do Brasil para o interior
do país. Contudo, somente em 1960, Juscelino Kubitschek viria a concretizar essa determinação
constituição.
Por falar em constituição e voto, foi em outro
dia 24 de fevereiro que
o Brasil passava a superar, em parte, as desigualdades entre homens
e mulheres. O Colégio
Eleitoral de 1932 passou
a assegurar o voto feminino. Até então, um dos argumentos comuns contra
os votos das mulheres era
que “as casadas não expressariam uma voz diferente da de seus maridos,
o que geraria uma duplicação de votos”.

Ativistas denunciam abandono
de gatos na área da SuperVia

Ação

Nas estações de Queimados e Comendador Soares em Nova Iguaçu, os animais sofrerm maus-tratos
assessoria de impresa

O

ativista e defensor dos animais
Rodolfo
Maya
denuncia que gatos estão sofrendo maus-tratos
nas estações da Supervia.
Acompanhado por grupos que atuam na causa,
ele esteve na estação de
Comendador Soares, em
Nova Iguaçu, e descobriu
que gatos vivem confinados e sem alimentação.
Maya encaminhou a denúncia à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente
(DPMA). Rodolfo e os
ativistas encontraram pelo
menos 20 gatos abandonados nas estações de trem
de Comendador Soares e

Queimados.
Ele destacou que recebeu as denúncias através
das redes sociais e foi verificar. Destacou ainda que
os maus-tratos aos animais vêm ocorrendo com
frequência e lembrou do
caso dos cachorros envenenados em Austin, também Nova Iguaçu.
“Muitas pessoas são cruéis e fazem isso com os
bichos indefesos. Eu e outros ativistas encontramos
gatos abandonados nas estações de trem de Queimados e Comendador Soares.
Entramos em contato com
a Supervia, mas a empresa
não nos deixou entrar nas
estações para fazer o resgate. Denunciamos o fato
à DPMA, que irá investigar”, concluiu.

Divulgação/PMJ

- ativista e defensor dos animais Rodolfo Maya

mundo

Embaixadora da UE é expulsa

VENEZUELA
- Na última segunda-feira, a União
Europeia anunciou
novas sanções ao
país. Foram atingidas 19 pessoas na
última rodada de
sanções. No total,
são 55 venezuelanos próximos do
presidente Nicolás
Maduro
punidos
pela União Europeia.
A decisão afe-

ta, entre outros,
o comandante de
polícia
Remigio
Ceballos, o governador do estado de
Zulia, Omar José
Prieto, a presidente
do Conselho Nacional Eleitoral, Indira Alfonzo, e dois
deputados da Assembleia Nacional.
“As pessoas adicionadas à lista
são responsáveis,
em particular, por

minar os direitos
eleitorais da oposição e o funcionamento democrático
da Assembleia Nacional, e por graves violações dos
direitos humanos e
restrições das liberdades
fundamentais”, afirmaram os
ministros das Relações
Exteriores
da União Europeia,
em um comunicado.

Em 25 de janeiro,
os ministros já haviam mencionado
que o bloco estava
disposto a adotar
novas
“medidas
restritivas” contra
dirigentes de governo por “violações
graves aos direitos
humanos”. Por este
motivo, “em vista
da grave situação
que persiste na Venezuela”, concluíram que “19 nomes

devem ser incluídos
na lista de pessoas físicas e jurídicas, entidades e organismos
submetidos a medidas restritivas”.
No dia seguinte, o
Parlamento da Venezuela, controlado
pelo chavismo, pediu ao governo de
Nicolás Maduro que
declarasse Brilhante
‘persona non grata’ e
a expulsasse.
O Parlamento passou a ser controlado
pelo chavismo depois das eleições de

6 de dezembro, que
boicotadas pela oposição e classificadas
como fraude pelos Estados Unidos,
União Europeia e vários países da América Latina. A votação
deu ao partido no
poder e seus aliados
256 dos 277 assentos
no Parlamento.
Essa não foi a primeira vez que o governo da Venezuela
classifica Brilhante
como persona non
grata e pede para que
ela deixe o país.
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Gabigol tem bom retrospecto
contra o São Paulo no Morumbi

Decisão!

Flamengo não vence no ‘Morumba’ há quase 10 anos, mas acredita na quebra do tabu
Marcelo Cortes / Fla

jota carvalho

N

jota.carvalho@yahoo.com

esta quinta-feira
(25), o líder Flamengo joga a vida
no Campeonato Brasileiro
e pode conquistar o octa
dentro do Morumbi. Pela
última rodada da competição de pontos corridos, o
Rubro-Negro visitará o São
Paulo e precisa de apenas
um triunfo simples para levantar o caneco. Sem vencer há quase dez anos no
estádio, o clube conta com
o faro de gol e estrela de
terça-feira, 23 de
seu artilheiro, Gabriel Barbosa, para quebrar tal tabu.
Artilheiro do Fla na temporada, com 27 bolas na
rede, Gabigol pode ser a
grande arma para o clube
da Gávea acabar com o incômodo jejum de vitórias
no estádio e faturar a taça.
E para aqueles que gostam
de estatísticas, o desempenho do camisa 9 na casa
do Tricolor paulista é animador. Gabi já enfrentou o
São Paulo cinco vezes no
estádio, sendo quatro como

Artilheiro do time, o camisa 9 está embalado na reta
final do Brasileirão

Hora
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titular, e marcou três tentos, todos com a camisa do
Santos.
A maior curiosidade dos
dados é que dois destes
gols de Gabriel Barbosa
foram marcados quando
Rogério Ceni comandava
o São Paulo. Vale destacar
que o camisa 9 da Gávea
ainda não teve a oportunidade atuar com o Mengo
no Estádio Cícero Pompeu
de Toledo (Morumbi).
Ao seu lado no ataque
diante do São Paulo, Gabigol contará com Bruno
fevereiro de 2021
Henrique. A dupla, como
de praxe, será municiada
pelos meias Everton Ribeiro e Arrascaeta. Com o
quarteto decisivo confirmado, o Flamengo enfrentará
o Tricolor nesta quinta-feira (25), às 21h30. Na tabela
de classificação, o Mengão
é seguido de perto pelo
Internacional, que tem 69
pontos (dois a menos que
o Fla). Simultaneamente
ao jogo do Rubro-Negro, o
Colorado receberá o Corinthians, no Beira-Rio.

CBF se divide e prepara duas festas para final do Brasileirão
Em meio ao cenário de final, a CBF
se dividiu e preparou duas festas
para a grande decisão do Brasileirão:
uma no Morumbi e
uma no Beira Rio.
Com a possibilidade de o Flamengo e Internacional
serem campeões, a
Confederação Brasileira de Futebol
optou por organizar
duas celebrações.

Ao todo, serão 100
medalhas, dois troféus, dois pódios
e duas ‘chuvas de
prata’. Para representar a entidade,
o presidente Rogério Caboclo estará
presente no Morumbi, e o secretário-geral, Walter
Feldman, no Beira-Rio. A informação
foi divulgada pela
jornalista Gabriela
Moreira.

divulgação

O Flamengo, atual campeão do Brasileirão e líder do
torneio, com 71
pontos, precisa de
apenas uma vitória
sobre o São Paulo
para se consagrar
octacampeão.
O
Internacional, por
sua vez, tem que
vencer o jogo contra o Corinthians e
torcer por um tropeço do Rubro-Negro.

A taça mais amada do Brasil será
disputada em dois
estádios ao mesmo
tempo

Dirigente do Fla exalta energia da torcida e garante
Giovana Marcondes / Fla

“Até milagre é possível”, disse o dirigente Cacau Cotta

Rumo ao octacampeonato, o Flamengo
vivenciou, na quarta-feira (24), um enorme
apoio da Maior Torcida
do Mundo. No Rio de
Janeiro, os jogadores
foram ‘carregados’ por
um mar de gente no aerofla, que aconteceu no
aeroporto Santos Dumont. Já em São Paulo,
a história não foi muito
diferente. Membros da
Nação recepcionaram
a equipe no hotel e enviaram energias positivas na busca pelo título.

Em contato exclusivo
com a reportagem do
Coluna do Fla, o diretor de relações externas
do Flamengo, Cacau
Cotta, exaltou a festa
da Maior Torcida do
Mundo, que está confiante no título do octacampeonato brasileiro.
“Com essa torcida,
com essa recepção,
com essa energia que
a torcida tem passado
nos últimos jogos para
o time, eu acho até que
milagre é possível.
Tudo é possível”, disse.

Comissão técnica faz mistério sobre Arão e não descarta escalação bdo atleta contra o Tricolor
Na última quinta-feira (18), na reta
final do Campeonato
Brasileiro,
Willian
Arão, um dos principais jogadores do
Flamengo,
sofreu

fratura na falange
distal do dedo do pé,
e a notícia preocupou a torcida. Titular absoluto do time
de Ceni, o camisa
5, em recuperação

de lesão, desfalcou
o Rubro-Negro no
jogo contra o Internacional, mas pode
retornar aos gramados na final contra o
São Paulo.

Em contato com a
reportagem do Coluna do Fla, Cacau Cotta, diretor de relações
externas do Flamengo, comentou sobre a
situação do camisa 5

e não descartou uma
possível escalação do
atleta no jogo decisivo
contra o Tricolor.
“A chance fica a cargo do Dr. Tannure,
chefe do departamen-

to médico. Ele vai responder melhor. Mas,
se ele (Willian Arão)
está aqui, tem algum
motivo, tem algum
porquê”, disse o dirigente.

Hora
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Saneamento Básico

Waguinho busca recursos em Brasília
para construir estação de tratamento
Obra teve a alocação de recursos do governo federal, informa o prefeito
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

prefeito
de
Belford Roxo,
Wagner
dos
Santos Carneiro, o Waguinho, esteve em Brasília em busca de recursos para o município.
Acompanhado
pela
deputada federal Daniela do Waguinho, o
prefeito se reuniu com
o secretário Nacional
de Saneamento, Pedro
Maranhão.
Durante o encontro,
realizado no Ministério do Desenvolvimento Social, Waguinho, a
deputada, o secretário
municipal de Obras,
Projetos, Captação de
Recursos e Convênios,

Odair Cunha, e a subsecretária Ana Titonel,
mostraram a necessidade de o município
construir uma estação
de tratamento de esgoto com capacidade de
40 litros por segundo.
“A deputada Daniela
do Waguinho nos levou
ao Ministério. Conversamos com o doutor
Pedro Maranhão para
que o governo federal
nos ajude a construir
a estação de tratamento no bairro São Leopoldo, localidade que
recebeu obras de saneamento, drenagem e
pavimentação em dezenas de ruas. Obra essa
que teve a alocação de
recursos do governo
federal”, disse Waguinho.

CCBB / Divulgação

Durante a reunião, prefeito Waguinho, Daniela do Waguinho,
secretário Odair Cunha e subsecretária Ana Titonel mostraram a
necessidade da construção da estação de tratamento

Conquista do Voto Feminino no Brasil
terá homenagem em Mesquita
Subsecretaria Municipal de Assistência Social
promoverá roda de conversa especial sobre o assunto na sexta-feira, dia
26
A Secretaria de Assistência Social de Mesquita promove neste dia 26,
sexta-feira, às 14h, uma
roda de conversa especial. Organizada pela Coordenadoria Municipal de
Políticas para Mulheres, a
ação será no Centro Cultural Mister Watkins para
comemorar o Dia da Conquista do Voto Feminino
no Brasil. A data, na verdade, é comemorada em
24 de fevereiro. E se refere ao decreto 21.076, de
24 de fevereiro de 1932,
que instituiu o Código
Eleitoral Brasileiro. Nele,
o artigo 2 determinou ser
eleitor o cidadão maior de

21 anos, sem distinção de
sexo.
“A Coordenadoria Municipal de Políticas para
Mulheres tem o dever de
valorizar todas as conquistas das mulheres. E
este foi um dos momentos mais especiais para
nós na história brasileira. Por isso, precisamos
mostrar para as mesquitenses o quão importante
foi esse avanço e porque
precisamos, até hoje,
valorizá-lo”, aponta Silvania Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de
Mesquita.
A roda de conversa terá
a participação da Dra.
Cátia Caldas Bittencourt,
presidente da Comissão
Permanente de Mulheres
Advogadas da OAB 1ª
Subseção Nova Iguaçu/

Mesquita; da coordenadora da União Brasileira
de Mulheres, Dra. Helena Piragibe; e das inspetoras da 53ª DP Wanessa
Malaquias, Elana Brum
e Adriana Oliveira. A entrada é livre, mas a equipe
pede que sejam respeitadas as medidas de distanciamento.
“O Centro Cultural
Mister Watkins tem capacidade para receber 200
pessoas em condições
normais. Mas, por conta
da pandemia, precisamos
garantir que as pessoas mantenham distância
umas das outras. Então,
vamos bloquear os assentos necessários para
isso”, avisa Silvania.
O Centro Cultural Mister Watkins fica na Rua
Armando Sales Teixeira
57, no Centro.
TSE / Arquivo

Pós-Covid-19: Reabilitação melhora
em 26% a recuperação de pacientes

Os primeiros resultados do projeto piloto
“Reabilitação pós-Covid-19” apontam que os
pacientes que tiveram
Covid-19 podem ter
uma melhora condição
motora e funcional no
Sistema Único de Saúde
(SUS).
Após três visitas e dois
encontros virtuais em
cinco hospitais do SUS,
localizados nas cinco regiões do país, entre novembro/2020 a dezembro/2020, para avaliar
o desempenho na assistência hospitalar em pacientes pós-Covid-19,
possibilitaram um resultado no aumento de 26%
na evolução dos pacientes em relação a independência motora e funcional. Além de elevar
para 120% o valor agregado da internação até a
alta de cada paciente, ou

seja, mais qualidade nos
serviços de saúde prestados e melhor experiência vivida por eles.
“O nosso objetivo é
proporcionar mais qualidade de vida aos nossos usuários, principalmente àqueles que ficam
debilitados, acometidos
pela Covid-19 e outra
doença crônica associada, diminuindo assim o
aparecimento de novas
patologias
indesejáveis”, comenta o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Luiz
Otavio Franco Duarte.
A iniciativa é do Ministério da Saúde, por meio
do Programa de Apoio
ao
Desenvolvimento
Institucional do Sistema
Único de Saúde (PROADI-SUS), executada pelo
Hospital Sírio Libanês.
Os projetos implementados no Hospital Geral de

Fortaleza (CE), Hospital
de Base (DF), Hospital
Municipal de Contagem
(MG), Hospital Geral de
Palmas (TO) e Hospital
Geral do Trabalhador
(PR), tem como objetivo
trabalhar a reabilitação
de pacientes críticos pós
Covid-19, implementar a
alta segura, o giro de leitos e promover a retomada segura das atividades
hospitalares eletivas no
SUS.
O Hospital Geral de
Fortaleza, no Ceará,
implementou 97% das
ações planejadas e conseguiu atingir 60% de
evolução geral. Já o Hospital Municipal de Contagem, me Minas Gerais,
conseguiu implementar
74% das ações do projeto e mostrar um quadro
de evolução de 267% geral nos serviços de saúde
prestados.
Cb Estevam/CCOMSEx

Os primeiros resultados do projeto piloto apontam que os pacientes
podem ter melhora no Sistema Único
de Saúde (SUS)

Capacitação Profissional na pandemia

89 anos - Decreto 21.076,
de 24 de fevereiro de 1932,
deu voz eleitoral às mulheres

Um dos desafios do
projeto é implementar
o trabalho das equipes
multiprofissionais
e
capacitar esses profissionais em meio a pandemia. Na fase piloto,
cerca de 250 profissionais foram capacitados
em mais de 320 horas de
troca de conhecimento
mútuo.
O “Reabilitação pós-Covid-19” tem duas fa-

ses, a primeira tem duração de dois meses de
intervenção e a segunda
consiste em quatro meses de monitoramento.
A equipe de intervenção
é composta por: médico,
especialista em gestão
hospitalar, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, fonoaudiólogo e
assistente social.
Para realizar esse
projeto, foi utilizada a

filosofia Lean e ferramentas como, o plano
de resposta hospitalar, o
Round interdisciplinar e
também as cartilhas de
apoio.
O projeto se mostrou
necessário e foi muito
bem recebido pelas instituições participantes.
Ele continuará no próximo triênio 2021-2023 e
deverá atender dez hospitais por ano.
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Civil prende 25 da milícia

Caiu no bote

Força-tarefa tem como objetivo asfixiar fontes de renda dos grupos criminosos

Antonio carlos

U

horahmunicipios@gmail.com

ma força-tarefa da Polícia
Civil prendeu
25 pessoas já tinham
sido presas durante
operação realizada ontem contra a atuação de
milícias em municípios
da Baixada Fluminense. A corporação informou que o objetivo é
prender milicianos, asfixiar fontes de renda e
interromper comércios
e serviços ilegais que
geram lucro e são explorados pelos grupos
criminosos.
Em Belford Roxo,
7 dos presos foi Peum
dro Paulo Silva de Oliveira, conhecido como
Neném, comparsa de
Orlando Curicica, ex-chefe das milícias de
bairros como Curicica
e Gardênia Azul, na
Zona Oeste. Segundo
as investigações, ele
foi responsável por expulsar provedores de
Internet oficiais para
implementar os clandestinos
explorados
pela milícia em Bel-

(vans e mototáxis),
Durante a ação, a
além de dominar asso- polícia encontrou em
ciações de moradores Duque de Caxias um
Entourage
grande depósito de gás
Em 2020, a polícia das regiões.
deflagrou a operação
denominada Entourage
Policiais fizeram ações em
(DHC/GAECO), para
depósitos de água
desarticular e prender
milicianos da Zona
Oeste do Rio. A ação
se apoiava em dois inquéritos que tiveram
início com as investigações dos assassinatos
da vereadora Marielle
Franco e do motorista
Anderson Gomes. Na
época, Orlando Curicica foi apontado como
responsável por vários
crimes praticados por
milicianos na Zona
Oeste. A denúncia foi
recebida e as prisões
decretadas pelo II Tribunal do Júri e Neném
era um dos alvos.
Em Nova Iguaçu, uma de Repressão às Ações
Os inquéritos policiais
pessoa ligada à milícia Criminosas Organizadas
revelaram que o grupo
que fazia receptação de (Draco), com apoio do
operava na exploração
carros roubados para se- Procon-RJ e do Disque
ilegal de serviços de
rem clonados e utilizados Denúncia.
transporte, lazer, aliposteriormente por miliEntre os crimes invesmentação e segurança,
cianos também foi presa. tigados estão exploracobrando taxas de proParticipam da ação dele- ção de atividades ilegais
teção aos comerciantes
gacias do Departamento controladas pela milícia;
da localidade, pedágios
Geral de Polícia Espe- cobranças irregulares de
aos trabalhadores de
cializada e a Delegacia taxas de segurança e de
transporte alternativos
ford Roxo.

a fiscalização e a concorrência, colocando os
preços muito acima do
patamar do mercado.
Reprodução/Arquivo Pessoal

O miliciano Pedro Paulo Silva, vulgo
‘Neném’, foi preso em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio

Hora
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Receptação de carros roubados

Comoção: corpo de jovem morto
na Zona Norte do Rio é enterrado
Comoção e revolta marcaram o sepultamento do
adolescente Ray Pinto
Faria, de 14 anos, na tarde de ontem, no cemitério
de Irajá, na Zona Norte do
Rio. A família acusa policiais militares pelo crime
que aconteceu durante
uma operação no Morro
do Fubá, em Campinho,
também Subúrbio. Duran-

e venda de água, que
atuava de forma irregular e era explorado pela
milícia, que impedia

te o cortejo, gritos “Justiça para o Ray” ecoavam.
Familiares
relataram
que o menino estava no
portão de casa quando
foi abordado e levado por
PMs. Com cartazes que
diziam “A luta por justiça continua”, “Ele era só
uma criança” e “Não entendi porque teve que ser
assim”, a despedida foi

emocionante.
A mãe do adolescente,
Alessandra
Conceição
Pinto, 34, chegou a passar
mal durante a cerimônia
de adeus. “Quero justiça
para o meu filho. Meu filho era só um adolescente,
um morador, um menino
que gostava de jogar bola.
Tiraram um pedaço de
mim”.
Luciano Belford / Agência O Dia

moradia; instalações de
centrais clandestinas de
TV a cabo e de internet
(gatonet/gatointernet);
armazenamento e comércio irregular de botijões
de gás e água; empresas
de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo
urbano; exploração e
construções irregulares,

areais e outros crimes
ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando;
descaminho; transporte
alternativo irregular; estabelecimentos comerciais
explorados pela milícia e
utilizados para lavagem
de dinheiro, entre outras
ilegalidades.

Depósito que trocava rótulos de garrafas
de cerveja é fechado em Caxias
Um depósito irregular
de bebidas que funcionava no bairro Parque
Boavista, em Duque de
Caxias, foi interditado
ontem por agentes da 59ª
DP (Duque de Caxias).
A Polícia Civil informou que o espaço, localizado na Rua Rua Osório
Ferreira dos Santos, adulterava garrafas de cerveja, trocando rótulos de
marcas mais baratas pelos de outras com maior
valor.
Ainda segundo a corporação, uma equipe dirigiu-se ao local para checar denúncia de que havia
uma fábrica clandestina

de bebidas. Ao chegar
no endereço, os agentes
notaram, por frestas no
portão, a existência de
dezenas de caixas de cerveja. Os agentes precisaram forçar a entrada uma
vez que ninguém atendeu
aos chamados, apesar da
movimentação dentro do
estabelecimento.
Dois
homens que trabalhavam
no local tentaram fugir,
enquantro outros dois
buscaram esconderijo no
interior do galpão. Contudo, todos os quatro,
nascidos em diferentes
estados fora do Rio de
Janeiro, acabaram presos em flagrante por cri-

me contra as relações de
consumo, cuja pena varia
de 2 a 5 anos de reclusão.
Eles não tiveram a identidade divulgada pela Polícia Civil, que agora procura outros envolvidos na
atividade ilegal.
Os policiais também
encontraram diversos rótulos das marcas “Brahma” e “A outra” já removidos das garrafas, bem
como instrumentos para
a fixação de tampinhas
e para recolocar as logomarcas. No local, havia
ainda uma marreta e um
tonel com água que era
utilizado para facilitar a
remoção dos rótulos.

Pastor é indiciado por intolerância
religiosa em Belford Roxo

Parentes e amigos se
despedem de Ray

Bandido morre em tentativa de assalto
Um bandido acabou
morto durante tentativa de assalto a um
ônibus da linha 355
na Avenida Brasil,
altura de Ramos, na
Zona Norte do Rio, na
madrugada de ontem.
A Polícia Militar informou que agentes
do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram
atacados a tiros quando chegaram no local.
Houve confronto e o

marginal foi baleado.
A identidade dele não
foi divulgada.
Ainda segundo a
PM, agentes do BPVE
estavam em patrulhamento pela pista sentido Zona Oeste da
Avenida Brasil quando um ônibus aproximou-se da guarnição
e os passageiros relataram que houve roubo ao coletivo e indicaram a direção que o
criminoso seguiu.

Os PMs iniciaram
cerco e, na altura de
Ramos, o assaltante
fez disparos quando os
agentes se aproximavam, ocorrendo a troca de tiros. Uma pistola calibre 380 com
carregador foi apreendida. Também foram
recuperados cinco celulares, dinheiro em
espécie, um relógio e
outros pertences roubados dos passageiros
do coletivo.

O pastor da Igreja da Tenda dos Milagres, Gleidson
Lima, acusado de profanar
peças religiosas, foi indiciado ontem pela Delegacia de
Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância (Decradi). Ele
chegou a registrar em um
vídeo que circula nas redes sociais o momento em
que destrói as peças. O caso
aconteceu no bairro Vila
Cláudia, em Belford Roxo.
No vídeo, é possível perceber que missionários
acompanham de perto a
ação criminosa. O pastor
usa uma pedra para quebrar peças sagradas e desfaz
as oferendas colocadas no
chão. No registro ele diz:
“quebrando em nome de Jesus”, “quebra de maldição”,
“foi quebrado também essa
oferenda em nome de Jesus”.

Gleidson Lima aparece em vídeo profanando peças religiosas
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Seropédica
atos oficiais

CERTIDÃO Nº 001/2021

FRANGO COM GENGIBRE,
SALSÃO E MAÇÃ
Ingredientes
1 colher (sopa) de
creme vegetal doriana light/1/2 cebola picada/2 colheres
(chá) de gengibre ralado/1/2 kg de filé de
frango cortado em
cubos médios/1/2 xícara (chá) de vinho
branco seco/1/2 xícara (chá) de água/1/2
xícara (chá) de salsão picado/1 maçã
verde grande, com
casca picada/1 xícara (chá) de maionese
hellmann’s light.
Modo de preparo

Em uma panela média, 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 médio 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 misture.
Sirva em seguida.

FRANGO XADREZ
Ingredientes

2 colheres (sopa) de
azeite de oliva/2 cebolas 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 cortado em cubos/1 pimentão vermelho cortado
em cubos/1 pimentão amarelo cortado
em cubos/1 xícara
(chá) de cogumelos
em conserva cortados ao meio/1/4 xícara de molho shoyu/1
colher (sopa) de maisena/1/2 xícara (chá)
de água/2 colheres
(sopa) de amendoim
torrado.
Modo de preparo

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, coloque o sal, o restante do
azeite e frite os pimentões e os cogumelos por
5 minutos.
Retire e despeje em outro prato.
Ainda na mesma panela, coloque o frango e
frite até dourar.
Coloque todos os ingredientes novamente na
frigideira, misture bem
com uma colher de pau
e refogue por mais 2 minutos.
Em uma xícara, misture o
molho shoyu, a maisena
e a água.
Mexa bem e junte a mistura de frango.
Cozinhe, mexendo constantemente, até formar
um molho espesso.
Coloque em uma travessa, polvilhe com amendoim e sirva quente.

HUGO PEREIRA DO CANTO JÚNIOR, PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, usando
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
CONSIDERANDO o dever institucional contido no
artigo 135, §§ 2º e 4º, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que, no dia 03/02/2021, foi recebido
pelo Poder Legislativo o Processo TCE-RJ nº 209.6647/2020, relativo as contas de Governo Municipal,
Exercício de 2019, oriundo do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro, com parecer prévio favorável

à aprovação das contas, com ressalvas, determinações do artigo 135, § 4º, que a íntegra do Processo TCEe recomendações;
RJ nº 209.664-7/2020 encontra-se disponível para
consulta na Sede do Poder Legislativo, pontuando que
CONSIDERANDO, por fim, caber ao Poder Legislativo os autos serão submetidos às comissões temáticas
o julgamento definitivo das contas, consoante impõe da Câmara Municipal para emissão de parecer e,
a Constituição da República Federativa do Brasil, posteriormente, submissão ao soberano Plenário, para
a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Lei julgamento definitivo e, consequentemente, edição do
Orgânica do Município de Seropédica, observado o correspondente Decreto Legislativo.
devido processo legislativo;
Seropédica – RJ, 05 de fevereiro de 2021.
CERTIFICO, para surtir os devidos fins e efeitos de
Direito, especialmente o princípio da publicidade (caput,
HUGO PEREIRA DO CANTO JÚNIOR
do art. 37 da CF/88), que promovo a divulgação deste
Presidente
ato, para cientificar, a quem possa interessar, na forma
Poder Legislativo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

RESOLUÇÃO Nº 810 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021,
ORIUNDA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 09/2021.

ÇU-RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Dá nova redação ao artigo 165 do Regimento Interno, alteran- Art. 1º O art. 165 do Regimento Interno da Câmara Municipal
do o horário das sessões.
de Nova Iguaçu passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 165 As Sessões Plenárias serão realizadas às
Autoria: Mesa Diretora
terças e quartas-feiras, com início às 10 horas, sendo as quintas-feiras reservadas, preferencialmente, para a realização de
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUA- audiências públicas pelas Comissões Permanentes.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 24 de fevereiro de 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Dudu Reina
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

PORTARIA Nº 0223 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

Anexo II

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

Ficha

Unidade
Executora

Funcional Programática
10.305.0018-2.027

Despesa

Fonte

Anulação

114

13.01.00

3.1.90.11.00

1.214.0000

200.000,00

146

13.02.00

10.122.0101-2.001

3.3.90.36.00

1.001.0000

200.000,00

10.331.0005-2.008

39

13.01.00

3.3.90.39.00

1.001.0000

270.000,00

006

13.01.00

10.302.0017-1.012

4.4.90.51.00

1.215.0000

386.000,00

07

02.01.00

04.122.0101-2.001

3.3.90.40.00

1.001.0000

800.000,00

37

03.01.00

04.129.0004-2.009

3.3.90.40.00

1.001.0000

200.000,00

84

08.01.00

18.541.0008-2.001

4.4.90.51.00

1.001.0000

400.000,00

242

16.01.00

15.452.0004-2.010

3.3.90.39.00

1.001.0000

300.000,00

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

247

18.01.00

04.131.0101-2.001

3.3.90.40.00

1.001.0000

150.000,00

disposições em contrário.

251

18.01.00

04.131.0101-2.004

3.3.90.39.00

1.001.0000

200.000,00

252

18.01.00

04.131.0101-2.090

3.3.90.39.00

1.001.0000

150.000,00

269

20.01.00

20.606.0101-2.006

3.3.90.39.00

1.001.0000

150.000,00

270

20.01.00

20.606.0101-2.090

3.3.90.39.00

1.001.0000

100.000,00

R E S O L V E:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria Nº 215 de 23 de Fevereiro de 2021.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

14
17.01.00

DECRETO Nº 2559 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

18.452.0010-2.044

50.000,00
4.4.90.51.00

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.088.000,00

1.001.0000

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14
de Dezembro de 2020.
Decreta:
Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 6.088.000,00 ( Seis Milhões,

20

17.01.00

18.542.0008-2.059

4.4.90.51.00

1.001.0000

50.000,00

43

13.01.00

10.122.0101-2.011

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

144

13.01.00

10.122.0128-2.514

4.4.90.52.00

1.214.0000

1.000,00

61

13.01.00

10.301.0016-2.014

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

125

13.01.00

10.301.0019-2.028

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

134

13.01.00

10.301.0019-2.033

4.4.90.52.00

1.214.0000

4.000,00

138

13.01.00

10.301.0019-2.034

4.4.90.52.00

1.214.0000

50.000,00

33

13.01.00

10.301.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

100.000,00

38

13.01.00

10.301.0101-2.006

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

65

13.01.00

10.302.0017-2.015

4.4.90.52.00

1.214.0000

50.000,00

Oitenta e Oito Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I

70

13.01.00

10.302.0017-2.016

4.4.90.52.00

1.214.0000

10.000,00

deste Decreto;

74

13.01.00

10.302.0017-2.017

4.4.90.52.00

1.214.0000

50.000,00

79

13.01.00

10.302.0017-2.020

4.4.90.52.00

1.213.0000

1.000,00

80

13.01.00

10.302.0017-2.020

4.4.90.52.00

1.214.0000

10.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior decorre-

93

13.01.00

10.302.0017-2.022

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

rão das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,

94

13.01.00

10.302.0017-2.022

4.4.90.52.00

1.214.0000

50.000,00

95

13.01.00

10.302.0017-2.022

4.4.90.52.00

1.215.0000

1.200.000,00

96

13.01.00

10.302.0017-2.022

4.4.90.52.00

1.520.0000

1.000,00

99

13.01.00

10.302.0017-2.023

4.4.90.52.00

1.214.0000

10.000,00

71

13.01.00

10.302.0019-2.016

4.4.90.52.00

1.214.0000

10.000,00

113

13.01.00

10.304.0018-2.026

4.4.90.52.00

1.214.0000

30.000,00

119

13.01.00

10.305.0018-2.027

4.4.90.52.00

1.001.0000

20.000,00

120

13.01.00

10.305.0018-2.027

4.4.90.52.00

1.214.0000

50.000,00

149

13.02.00

10.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964;

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anexo I
Ficha

Unidade Executora

0041

04.01.00

0141

Funcional Programática

Despesa

Fonte

Suplementação

04.122.0101-2.001

3.1.90.94.00

1.001.0000

R$ 240.000,00

11.01.00

12.361.0101-2.001

3.1.90.94.00

1.001.0000

R$

85.800,00

0054

15.05.00

08.122.0101-2.001

3.1.90.94.00

1.001.0000

R$

39.400,00

0034

03.01.00

28.846.0000-2.002

4.6.90.71.00

1.001.0000

R$ 2.700.000,00

0088

13.01.00

10.302.0017-2.022

3.3.90.39.00

1.214.0000

R$ 416.400,00

0087

13.01.00

10.302.0017-2.022

3.3.90.39.00

1.001.0000

R$ 70.000,00

10.302.0017-2.016

0067

13.01.00

3.3.90.30.00

1.214.0000

R$ 150.000,00

0083

13.01.00

10.302.0017-2.022

3.3.90.30.00

1.001.0000

R$ 713.900,00

0150

13.01.00

10.122.0128-2.514

3.3.90.36.00

1.213.0000

R$ 220.000,00

0122

09.01.00

3.3.90.39.00

1.001.0000

R$ 767.000,00

0113

09.01.00

17.452.0010-1.095

3.3.90.39.00

1.001.0000

R$

0044

04.01.00

04.122.0101-2.001

3.3.90.36.00

1.001.0000

R$ 285.500,00

0045

04.01.00

3.3.90.39.00

1.001.0000

R$ 350.000,00

TOTAL

04.452.0101-2.001

04.122.0101-2.001

50.000,00

11

02.01.00

04.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

25.000,00

12

02.01.00

04.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.530.4000

50.000,00

51

04.01.00

04.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.530.4000

10.000,00

58

05.01.00

04.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

65

06.01.00

04.124.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

91

08.01.00

18.452.0010-2.044

4.4.90.52.00

1.001.0000

10.000,00

97

08.01.00

18.452.0010-2.059

4.4.90.52.00

1.001.0000

20.000,00
163.000,00

85

08.01.00

18.541.0008-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

124

09.01.00

04.452.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

30.000,00

116

09.01.00

17.452.0010-1.095

4.4.90.52.00

1.001.0000

200.000,00

216

12.01.00

27.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

120.000,00

217

12.01.00

27.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.510.0000

1.000,00

250

18.01.00

04.131.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

20.000,00

257

19.01.00

04.122.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

20.000,00

267

20.01.00

20.606.0101-2.001

4.4.90.52.00

1.001.0000

86.000,00

TOTAL

R$ 6.088.000,00

R$ 6.088.000,00

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

Hora

quinta-feira,
25fevereiro
de fevereiro
de 2021
quinta-feira,
de
de 2021
ATOS 25
OFICIAIS

9
ATOS
OFICIAIS
sábado,
13 de fevereiro
de 2021
9

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Stolen

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Art. 2º. A Administração Pública Municipal Direta tem cargo em comissão de Chefe de Divisão de AtendimenP R E F E I T U R A M UNI C IP A L D E B E L F O R D sua estrutura básica integrada pelos seguintes órgãos to e Proteção a Família, símbolo DAS-4, na Secretaria
ROXO
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
municipais:
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
(...)
XXVII – Secretaria Municipal de Defesa dos Animais;
XXVIII – Secretaria Municipal de Defesa Civil:
XXIX – Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários;
e
XXX – Gabinete do Vice Prefeito.

Ingredientes
Etapa 1
Cerca de 300g de
farinha de trigo
125 ml de leite ligeiramente morno
30g de fermento
biológico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
9
400g de farinha de
trigo
8g de fermento
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa)
de rum
100g de chocolate
meio-amargo
picado
100g de frutas cristalizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

Modo de preparo
Etapa 1
Misture bem os
ingredientes,
formando uma massa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingredientes dessa etapa na massa fermentada e misture
delicadamente,
até ficar homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de
trigo e o fermento
em pó à mistura
da etapa 2 e misture bem, até a
massa ficar bem
homogênea.
Deixar descansar e
crescer num lugar
quente.
Etapa 4
Misture todos os ingredientes a massa crescida.
Deixe descansar e
crescer novamente, no papel de assar, por ½ hora.
Depois, asse vagarosamente em forno baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen,
depois de assado,
ainda estiver quente, pinte com manteiga e polvilhe
açúcar.
Repita até que
acabem a manteiga e o açúcar, de
forma que o Stollen fique com uma
casca branca.
Sirva em seguida.

24 DE FEVEREIRO DE 2021. PUBLICADO EM
25/02/2021 .

Lei Complementar N° 265 de 19 de Janeiro de
2021.
“Altera a simbologia dos cargos em comissão do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Belford Roxo e dá outras providências”
AUTOR : PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no
uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO,
aprovou e eu sanciono a presente,

Art. 2º - O Artigo 3º, inciso I, passa a possuir a seguinte
letra “g”:

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 513 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal,
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8,
na Secretário Municipal de Conservação.
ALDEMIR DIAS LANES
BRUNO MACEDO DE MIRANDA
LEI COMPLEMENTAR:
DARLEY EDUARDO DE SOUZA RAMOS
Art. 3º - Fica criada a Seção XXX – Do Gabinete do FLAVIO JOSE SOUZA CHAGAS
terça-feira,
23 de fevereiro
Art. lº. Fica alterado o Anexo Ida Lei Complementar Vice Prefeito, com as seguintes atribuições, organizaFERNANDO ALEXANDRE
SILVA JUNIORde 2021
nº 192 de 04 de janeiro de 2017, conforme o anexo ção e estrutura:
DIEGO SOUZA DO AMARAL
da presente lei.
Art . 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a contar
PORTARIA Nº514 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI(...)
de 01 de janeiro de 2021, revogando as disposições
RO DE 2021.
em contrário.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disSEÇÃO XXX
Belford Roxo, 19 de janeiro de 2021.
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal,
Art. 3º. Para a execução de serviços de responsabilidade do Município, em observância ao disposto no art. 1º,
os órgãos municipais estão agrupados:
I - Órgãos de assessoramento imediato e controle:
(...)
e) Secretaria Municipal de Comunicação Social;
f) Secretaria Municipal Planejamento e Desenvolvimento
Econômico; e
g) Gabinete do Vice Prefeito.

Hora

os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8,
na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 52-A. O Gabinete do Vice Prefeito exerce as se- ANDERSON MELO DA SILVA
SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA
guintes funções básicas:
I - Prestar assistência ao Vice-Prefeito em suas rela- MICHEL SILVA MONTEIRO
ções com autoridades, entidades civis, políticas e reli- LEANDRO DA SILVA BARRETO
giosas e com o público em geral;
II - assistir pessoalmente ao Vice Prefeito, bem como
coordenar sua correspondência e sua agenda institu- PORTARIA Nº 515 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
cional;
III - Subsidiar o Vice- Prefeito no exercício de suas atri- Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
buições de representação política;
V – Assistir ao Vice-Prefeito no exame dos assuntos os servidores abaixo relacionados, do cargo em copolíticos e administrativos, na análise de documentos missão de Chefe da Divisão de Logradouros Públicos,
e demais documentos submetidos à sua apreciação e Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Serviço de
Conservação.
decisão;
VI - Prestar assistência ao Vice-Prefeito em suas rela- JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA
ções com autoridades, entidades civis, políticas e reli- JERONIMO NUNES PATRICIO NETO
DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Wagner dos Santos Carneiro-WAGUINHO
Prefeito Municipal

Anexo I
QTDE

DESCRIÇÃO

SÍMBOLO

01

Diretor-Presidente

01

Chefe de Gabinete

SM
DAS-2

04

Assessor de Apoio Técnico

DAS-3

07

Assessor Executivo

DAS-4

07

Assessor Administrativo

DAS-6

01

Diretor de Contabilidade

DAS-1

01

Chefe de Controle Interno

DAS-4

01

Assessor de Contabilidade

DAS-6

01

Diretor de Previdência e
Atuária

DAS-1

01

Coordenador do COMPREV

DAS-4

01

Diretor Administrativo e
Financeiro

DAS-1

01

Diretor de Recursos Humanos

DAS-1

01

Assessor de Finanças

DAS-4

01

Tesoureiro

DAS-3

01

Chefe de Protocolo e Arquivo

DAS-4

01

Chefe de Almoxarifado

DAS-4

01

Chefe de Patrimônio

DAS-4

05

Assessor de Apoio Técnico II

DAS-4

03

Assessor Administrativo II

DAS-8

giosas e com o público em geral;
VI - Organizar os serviços de recepção e atendimento
PORTARIA Nº 516 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIao público no âmbito do Gabinete do Vice Prefeito;
RO DE 2021.
Parágrafo Único. O Gabinete do Vice Prefeito compre- Exonerar, a contar desta data, com fundamento no
ende em sua estrutura interna as seguintes unidades: disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ CARLOS RODRIGUES, para exercer o
cargo em comissão de Chefe de Divisão de Programas
I – Chefia de Gabinete;
e Projetos, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de
II – Assessoria Estratégica de Gestão; e
Serviço de Conservação.
III – Assessoria administrativa.

Art. 3º - Inclui a Tabela II.30 ao Anexo II da Lei ComPORTARIA Nº 517 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIplementar 264.
RO DE 2021
Procurador
DAS-1
01
01
Subprocurador
DAS-2
Art. 4º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis05
Assistente Jurídico
DAS-4
data de sua publicação, revogando as disposições em posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal,
07
Assessor Administrativo I
DAS-7
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo
contrário.
05
Assessor de Serviço I
DAS-8
em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo
15
Assessor de Serviço II
DAS-9
DAS-8, na Secretário Municipal de Conservação.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho.
CARLOS BARBOSA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
MARCIO MARQUES DO NASCIMENTO
Wagner dos Santos Carneiro-Waguinho
JOSE ARLINDO FEITOSA
ANEXO II
Prefeito Municipal
MARCOS VERISSIMO
PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREMARCOS VINICIUS FERREIRA MANSO
Tabela II.30
ÇÃO
01

Diretor de Informática

DAS-1

01

Assistente de Informática

DAS-4

GABINETE DO VICE PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 267 DE 24 DE FEVEREIRO
DE 2021
Autor: Prefeito Municipal
“Dispõe sobre a Reorganização e Reestruturação
Administrativa da Prefeitura Municipal de Belford
Roxo, alterando parcialmente a Organização e Estrutura definida na Lei Complementar nº. 264, de 19
de janeiro de 2021”

CARGO

SIMBOL

ESTRUTURA

Chefe de Gabinete

DAS-1

1

Secretário Executivo

DAS-2

1

Assessor Especial de
Gestão

DAS-3

1

Assessor Executivo

DAS-4

2

Assessor Técnico

DAS-5

2

Assessor de Gabinete

DAS-8

10

Assessor de Serviços

DAS-9

3

TOTAIS

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado
do Rio de Janeiro, aprovou e eu, Wagner dos Santos
Carneiro, Prefeito Municipal, usando das atribuições
que me são conferidas por Lei, sanciono e promulgo a
seguinte

PORTARIA Nº518 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomear, a contar desta data, 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 Especial de Serviço, símbolo
DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.
DÉCIO AUGUSTO RODRIGUES RAMOS
WALLACE DE QUEIROZ DOS SANTOS
MAURICIO ANTONIO OSORIO
CIRO ESTEVES DA SILVA

20

PORTARIA Nº 519 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO – NOMEAR, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
SEMAD
os servidores abaixo relacionados, para exercer o carLEI COMPLEMENTAR:
go em comissão de Chefe da Divisão de Logradouros
PORTARIA Nº512/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREI- Públicos, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de
Serviço de Conservação.
RO DE 2021.
Art. 1º - O Artigo 2º. passa a possuir o seguinte inciso Nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com REGINALDO DOS SANTOS LEMOS
XXX:
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei EDSON DA SILVA GONZAGA
Orgânica Municipal, MICHELE SANTOS MARINHO, no

10
10

Hora

ATOS OFICIAIS

quinta-feira,25
25de
defevereiro
fevereirode
de2021
2021
quinta-feira,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

LAGARTO À
PORTUGUESA
Ingredientes

1300 a 1500 g de lagarto,
bem limpa, tire toda gordura.
MOLHO:
2 cebolas grandes bem
picadas ou fatiadas bem
fininha/1 maço cheiro verde bem picado/1 cálice
de vinho branco/5 tomates picados sem pele/Salsinha/Pimenta a gosto/1/4
de copo de azeite/2 tabletes de caldo de carne
100 g de azeitonas picadas/Orégano/Se preferir,
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 copos e meio de água.

Modo de preparo
Limpe bem a carne, é importante não deixar nenhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma panela de pressão.
Coloque a carne quando estiver bem quente, e
doure virando sempre, até
quando todos os lados estiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vinagre diluído em 1/2 copo
de água, mais 2 copos de
água.
Deixe ferver na panela de
pressão mais ou menos 40
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que sobrou da panela, todos os
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o
molho em camadas alternadas.
Deixando na geladeira de
um dia para o outro fica
um sabor especial.
Sirva em lanches, como
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO
FORNO FACÍLIMO
Ingredientes
500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem
caroço/Orégano/3 colheres de sopa de Molho de
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Papel alumínio/1/2 cebola
fatiada.

Modo de preparo
Lave o salmão com
suco de limão.
Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada, deixando no fogo
até que fique transparente.
Reserve.
Cubra uma assadeira com papel alumínio de maneira que a
sobra dê para forrar
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio
na assadeira, coloque
o peixe já temperado
com sal, regue com
azeite e shoyu.
Decore com fatias de
azeitonas e um pouco
de orégano.
Despeje a cebola por
cima.
Embrulhe com o papel
alumínio, de maneira
que o líquido não derrame quando começar a esquentar.
Leve ao forno médio
para assar por cerca
de 30 minutos.
Sirva com legumes e
salada verde.

PORTARIA Nº 520 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento no
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIO REGINO DOS SANTOS, para exercer o
cargo em comissão de Chefe de Divisão de Programas
e Projetos, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de
Serviço de Conservação.

PORTARIA Nº 521 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Exonerar, a contar de desta data, com fundamento no
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO ALEX LOURENÇO DE PAIVA, do cargo
em comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Serviço Público.

PORTARIA Nº 522 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JOÃO LUIZ DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo DAS-8,
na Secretaria Municipal de Serviço Público.

PORTARIA Nº523 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomear, a contar de 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
Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de
Educação.
ADRIENE DA CUNHA E SILVA FERNANDES
WENDEL FERREIRA MACENA
DANIEL LUIZ DA SILVA FERREIRA
CELIO LUIZ DE OLIVEIRA
RODRIGO IACK CUNHA
TATIANE DE JESUS SANTIAGO DA SILVA
JÚLIO CÉSAR FERNANDES PROENÇA GOMES

24/02/2021.
PORTARIA N° 530/SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI- Onde se lê: Secretário Executivo do Complexo
RO DE 2021.
Leia-se: Secretário Executivo de Laboratório
TORNAR SEM EFEITO AS PORTARIAS Nº390 E
Nº391/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021,
publicado em 24/02/2021.
Na PORTARIA Nº 463/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H em
24/02/2021.
PORTARIA N° 531/SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI- Onde se lê: Assessor Executivo Protocolo da Saúde
RO DE 2021.
Leia-se: Assessor Executivo
Exonerar, a de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUAN FRANCISCO COELHO DE NA PORTARIA N°352/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVESOUZA, do cargo em comissão de Assessor Técnico REIRO DE 2021, PUBLICADO EM 24/02/2021
de Atenção à Saúde da Mulher, símbolo DAS-5, na Se- ONDE SE LE: AUDITOR DE PROCESSO
cretaria Municipal de Saúde
LEIA-SE: AUDITOR ESPECIAL DE PROCESSO
PORTARIA N° 532/SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Exonerar, a de 01 de fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Nathalia correa, do cargo em comissão
de Assessor Técnico, símbolo DAS-5, na Secretaria
Municipal de Saúde
.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

PORTARIA Nº DE 533 24 DE FEVEREIRO
2021-

NA PORTARIA N° 353/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADO EM 24/02/2021
ONDE SE LE: ANDRE DE MELLO FERREIRA
LEIA-SE: ANDRE DE MELO FERREIRA

NA PORTARIA Nº409/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. PUBLICADO EM 24/02/2021
ONDE SE LÊ: DAS-3
LEIA-SE: DAS-4

DE

PORTARIA Nº210/SEMAD/2021 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021. PUBLICADO EM 09/02/2021.
ONDE SE LÊ: MAX MAURO GALDINO DOS REIS.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINIS- LEIA-SE: MAX MAURO GALINDO DOS REIS.
TRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no
uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao
Decreto nº 4.201 de 25/01/2017 e conforme o Artigo 34,
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,
Secretária Municipal de Administração
Matrícula no 60/70.971
R E S O L V E:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO a disposição com ônus para o cessionário a contar de 01 de janeiro de 2021 da servidora
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2021
MARCIA CRISTINA ZACCONI AUGUSTO, matrícula
PORTARIA N°524/SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI- nº 10/20.310, Agente Administrativo, para a Prefeitura A Secretaria Municipal de Educação, através do Senhor
RO DE 2021.
Municipal de Paracambi.
Secretário Denis de Souza Macedo, publica o presente
Nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com
Edital de Convocação de Assembleia para Eleição de
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados,
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenno cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo
Secretária Municipal de Administração
volvimento da Educação Básica e Valorização dos ProDAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social,
Matrícula nº 60/70.971
fissionais da Educação – CACS | FUNDEB de Belford
Cidadania e da Mulher.
Delegação de Competência Lei CompleRoxo – Quadriênio 2021/2025. O Edital é lançado para
LÍVIA AMARAL DE CARVALHO
mentar 264/21
orientar o processo de eleição de conselheiros para
FERNANDA DE ARAÚJO PORTO
composição do CACS | FUNDEB.
GABRIELE TEREZA LIMA DA CRUZ
Na PORTARIA Nº437/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021,publicada no Jornal Hora H em
PORTARIA Nº 525 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI- 24/02/2021.
RO DE 2021.
Onde se lê: Arina Vitorino Furtado
Exonerar, a contar de 01 de fevereiro, com fundamento Leia-se: Arina Vitorio Furtado
no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JORGE LUIS DA SILVA, do cargo em comissão
de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Na PORTARIA Nº 447/SEMAD/2021 DE 23 DE FEMunicipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher. VEREIRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H em
24/02/2021.
Onde se lê: PATRICIA DE SOUZA FERREIRA
PORTARIA Nº 526 /SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI- Leia-se: PATRICIA DE SOUZA FERREIRA LIMA
RO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro, com fundamento
no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- Na PORTARIA Nº469/SEMAD/2021 DE 23 DE FEnicipal, WAGNER ROLIM DOS SANTOS, para exercer VEREIRO DE 2021,publicada no Jornal Hora H em
o cargo em comissão de Assessor Executivo, Símbolo 24/02/2021.
DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Onde se lê: Joice Campos Siqueira de Sá
Cidadania e da Mulher.
Leia-se: Joice Campos de Sá Siqueira
Onde se lê: Rafaela dos Santos Lemos
PORTARIA N° 527/SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI- Leia-se: Rafaela dos Santos Souza Lemos
RO DE 2021.
Exonerar, a contar de 01 de fevereiro de 2021, com
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Na PORTARIA Nº481/SEMAD/2021 DE 23 DE FEOrgânica Municipal, JUAREZ CARVALHO MONTEIRO, VEREIRO DE 2021,publicada no Jornal Hora H em
do cargo em comissão de Assessor Especial de Servi- 24/02/2021.
ços, símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Assis- Onde se lê: Renata da Silva Sodre
tência Social, Cidadania e da Mulher.
Leia-se: Renata da Silva Rangel

PORTARIA N° 528/SEMAD/2021 DE 24 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, WALÉRIA AMARAL GALINDO, no
cargo em comissão de Assessor Regional de Articulação e Cidadania, símbolo DAS-7, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

Na PORTARIA Nº482/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021,publicada no Jornal Hora H em
24/02/2021.
Onde se lê: Clarice Maria da Silva Azevedo
Leia-se: Clarice Maria da Silva de Azevedo

Na PORTARIA Nº485/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021,publicada no Jornal Hora H em
24/02/2021.
PORTARIA N° 529/SEMAD/2021 DE 24 DE FEVEREI- Onde se lê: Fayeny Stephanie Figuereido de Oliveira
RO DE 2021.
Leia-se: Fayeny Stephanie Figueiredo de Oliveira
Excluir, AMANDA TAINÁ APOLINARIA DOS SANTOS,
DA PORTARIA Nº424/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, publicada em 24/02/2021.
Na PORTARIA Nº 506/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H em

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.113, de
25 de dezembro de 2020, artigo 33;
Considerando o que dispõe o artigo 34, inciso IV, § 2º,
inciso IV, § 3º incisos I a V da mesma lei;
Considerando o que dispõe a lei Municipal nº 1.119, de
27 de fevereiro de 2007;
Considerando o que dispõe o Regimento Interno do
CACS | FUNDEB de Belford Roxo, aprovado pela Resolução nº 02/CACS-FUNDEB/14, de 11 de agosto de
2014
Art. 1º - Convocar os representantes das Organizações
da Sociedade Civil para a candidatura e eleição de sua
representatividade no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização
dos Profissionais da Educação – CACS | FUNDEB de
Belford Roxo – Quadriênio 2021/2025, nos Termos da
Lei nº 14.113 e desse Edital;
Art. 2º - As Instituições interessadas em fazer parte
desse Conselho de Acompanhamento e Controle Social
– CACS | FUNDEB de Belford Roxo terão que apresentar no período de 25/02 a 01/03 /21 das 09h as 15h
no Gabinete do Secretário na Secretário Municipal de
Educação - SEMED os seguintes documentos:
I- Cópia da Ata atual da Diretoria registrada;
II- Cópia do Estatuto Social registrado;
III- Comprovação do seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do Edital e quais as atividades desenvolvidas relacionadas
à educação ou ao controle social dos gastos públicos;
IV- Cópia do CNPJ atualizado.
Parágrafo Único: a SEMED localiza-se na Avenida Benjamim Pinto Dias nº 610, Bairro Centro , Belford Roxo
Art. 3º - Vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação – CACS | FUNDEB de Belford Roxo ou como
contratadas da Administração da localidade a titulo oneroso;
Art. 4º - O CACS | FUNDEB de Belford Roxo tem as
seguintes vagas de acordo com a Lei 14.113/2020:
02 (dois) representantes de Organizações da Sociedade Civil.
Art. 5º - A Publicação da relação de Entidades inscritas
e APTAS a participarem da eleição, será no dia 03/03/21

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Hora

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Lombo de vitela
assado
Ingredientes
800g de lombo de
vitela/ 1 cenoura/
1 cebola/ 1/2 alho
poró/ 1 talo de salsão/ 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 (creme de leite com limão)/ Noz moscada/ Folha de sálvia/
1 ramo de alecrim/
Páprica picante/ 4
colheres (sopa) de
azeite/ Sal

11

Modo de preparo
Aqueça
o
azeite numa panela e
doure o lombo inteiro.
Lave e raspe a cenoura, limpe o salsão e o alho poró,
descasque a cebola e corte-os em rodelas finas.
Quando a carne
estiver bem dourada,
acrescente
os legumes (exceto algumas rodelas
de salsão e cenoura), as especiarias,
o vinho, o caldo
e, para terminar, 1
colher (sopa) de
farinha de trigo dissolvido no caldo do
cozimento.
Tempere com sal e
as ervas aromáticas, lavadas e escorridas.
Continue o cozimento por 1 hora.
Retire o lombo e
mantenha-o em local aquecido.
Abaixe o fogo e
deixe reduzir o molho.
Bata-o no liquidificador, adicione o
creme de leite e
misture.
Fatie o assado e sirva-o regado com o
molho e decorado
com as rodelas de
cenoura e salsão.

Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Modo de preparo
Descasque as batatas, e corte em
rodelas finas ou em
palitos, como se
tratasse das outras
batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvilhe com sal fino.
Sirva como acompanhamento
de
carne de porco.

em Diário Oficial do Município;
Art. 6º - - O Forum para eleição dos conselheiros titulares e suplentes representantes das Organizações da
Sociedade Civil será realizado na Sede do Conselhos
Municipais – Sala de Reuniões , sito a Avenida Retiro
da Imprensa s/nº Praça do Farrula – Heliópolis – Belford
Roxo no dia 05/03/21 – Horário: 10h;
Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação;
Art. 8º - Este Edital entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº 82/43327

Belford Roxo, 24 de fevereiro de 2021.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 007/ COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL Nº 001/2020 DE
24 DE FEVEREIRO DE 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE PARECER
TÉCNICO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2020

o valor do pagamento por desempenho será calculado
a partir do cumprimento de meta para cada indicador
por equipe e condicionado ao tipo de equipe, conforme
estabelecido na Portaria n° 2.979, de 12/11/2019, oriunda do Ministério da Saúde.
1.6
Em âmbito municipal, será elaborada e publicada uma portaria específica estabelecendo os critérios
para a realização do pagamento em função do desempenho dos agentes aprovados no presente Processo
Seletivo Simplificado.”

ANEXO I
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
Inscrição

Cargo Inscrição

11828

Assistente Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO

Dispoe sobre a convocação dos candidatos classifica- PROCESSO: 54.002/2020.
dos e aprovados para as vagas remanescentes do processo seletivo simplificado do edital nº 001/2020.
CONTRATO N°: 001/SEMDEC/2021
Considerando que o presente edital tem como objeto CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
contratação temporária por tempo determinado, conforterça-feira,
23 de fevereiro de 2021
me o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal
CONTRATADA: JJ PRODUÇÕES ARTÍTSTICAS E
e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, para LOCAÇÕES LTDA.
as funções constantes do ANEXO I do edital, para atenderem a necessidade das unidades de saúde Hospital OBJETO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS,
Municipal de Saúde, Unidade Mista do Lote Xv e UPA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNI24 H do Bom Pastor.
CÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.

Hora

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
que através do comunicado da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, vem solicitar a REMARCAÇÃO do
julgamento do Parecer Técnico da Tomada de Preços
nº 050/2020 objetivando a ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE BELFORD Considerando a necessidade de manter o atendimento
ROXO/RJ, para o Dia 26 de Março de 2021 as 15:00h. à população do Município de Belford Roxo, em todos
os aspectos quanto aos preceitos do Sistema Único de
Maiores informações na Sala de reunião da CPL, siSaúde regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990,
tuada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala
302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, Considerando a necessidade de manter a promoção da
diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, do- eficiência no atendimento aos pacientes, sendo indismingos e feriados.
pensável o atendimento de urgência e emergência no
Belford Roxo/RJ, 24 de Fevereiro de 2021.
JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
pandemia 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,

Retificação n° 01, de 19 de fevereiro de 2021, do
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 01/SEMUS/2021.

VALOR: R$ 227.615,44 (duzentos e vinte e sete mil,
seiscentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.04.122.001.2142.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 56/2021.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 03/02/2021.

ROBENILSON VASQUES FERNANDES
Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi- PROCESSO: 53/0047/2020.
tal nº 001/2020, no uso de suas atribuições legais, com
base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE CONTRATO N°: 002/SEMC/2021.
O MUNICÍPIO DE BELFOR ROXO, por meio da Secre- 2021, expede a seguinte portaria:
taria de Saúde – SEMUS, por meio das suas atribuições
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
e competências, considerando o que dispõe o inciso I Art.1º Fica divulgada a convocação do candidato classido artigo 6º da Lei federal 11.350/2006, considerando ficado e aprovado para as vagas remanescentes, bem CONTRATADA: RICOS SERVIÇOS E CONSTRUo que dispõe o inciso III do artigo 6º e o inciso II do como o cargo e a unidade que prestarão serviço (ANE- ÇÕES LTDA.
artigo 7º da Lei federal 11.350/2006, em razão de erro XO I), para exercer a seguinte função:
material, torna pública a RETIFICAÇÃO do EDITAL DE
OBJETO: FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/SE- IAssistente Social
CONCRETO.
MUS/2021.
VALOR: R$ 605.278,93 (seiscentos e cinco mil, duzen1.
O subitem 1.5 passa a vigorar com a seguinte Art. 2º O classificado deverá comparecer na Sede da tos e setenta e oito M reais e noventa e três centavos).
redação:
Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, à Av. PRAZO: 12 (doze) meses.
“(...)
Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – Bel- PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069.
1.5
A lotação dos aprovados no cargo de Agen- ford Roxo – RJ, no período de 25 e 26 de fevereiro de ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
tes Comunitários de Saúde deverá ser feita de acordo 2021, das 09:00 às 16:00 hs.
NOTA DE EMPENHO: 90/2021.
com a área de abrangência dentro da Região AdminisFUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
trativa na qual o candidato reside. No caso da lotação Art. 3º- É de responsabilidade exclusiva do candidato DATA DE ASSINATURA: 11/02/2021.
dos Agentes de Combate às Endemias, o critério será acompanhar por meio do diário oficial deste município
estabelecido conforme necessidade observada pela ad- as publicações correspondentes às fases deste ProcesPAULO SERGIO CORRÊA LUNA
ministração municipal.”
so;
secretÁrio municipal de CONSERVAÇÃO.
1.
A alínea “i” do subitem 2.7 passa a vigorar com Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data da sua pua seguinte redação:
blicação.
“(...)
i.
Declaração assinada por 03 pessoas que não Atenciosamente,
sejam da família afirmando a quantidade de anos que o
candidato reside no mesmo bairro, para fins de pontuaBelford Roxo, 24 de fevereiro de 2021.
ção por Tempo de Residência, para os candidatos aos
cargos de Agente de Comunitários de Saúde.”
RICARDO FRIED
2.
O parágrafo inicial do item 3 passa a vigorar
com a seguinte redação:
“O processo seletivo será realizado em etapa única, de
caráter eliminatório e classificatório, 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 Comunitários de Saúde.”
3.
O título do Anexo IV passa a vigorar com a seguinte redação:
“VAGA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE”
4.
Fica acrescido o subitem 13.5 e o subitem 13.6
ao item 13:
“(...)
1.5
O pagamento dos Agentes Comunitários de
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias será
realizado a partir de Avaliação de Produtividade. Assim,

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº 032/GDP/PREVIDE/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
EXCLUIR, RAQUEL CAVALCANTE DOS SANTOS, da
PORTARIA Nº 028/GDP/PREVIDE/2021.
PORTARIA Nº 033/GDP/PREVIDE/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2021, GABRIEL DE MORAIS ALMEIDA, para o cargo em comissão de Assessor Administrativo II, DAS-8, do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos de Belford
Roxo- PREVIDE.
			

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17

Hora

12 esporte

Série A2 do Rio

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021
ABr

Mecão renova com Deola e Polegar
Vinculos vão até o final da competição, informa site da Ferj
Goleiro e lateral
prometem esforços
para chegarem à
primeirona com o
time

jota carvalho

S

jota.carvalho@yahoo.com

egundo informações
do site da Ferj, dois
dos destaques do
America na Seletiva do
Estadual, estarão com o
clube na disputa da Série A2: o goleiro Deola
e lateral-direito Polegar.

Os atletas renovaram seus
vínculos até o fim da competição. Com mais de 50
jogos pelo clube, Deola
vestirá a camisa rubra por
mais uma temporada. O
arqueiro falou sobre a felicidade em permanecer e
destacou o desejo de levar
o time à primeira divisão
estadual. “É sempre uma

felicidade quando você
renova um vínculo. Porque significa que o clube,
a torcida, enfim, todos os
que fazem parte de um
time estão satisfeitos com
o seu rendimento. Mas
não escondo a minha frustração por ficarmos mais
um ano sem conseguir
chegar à elite e essa reno-

vação é para tentar alcançar esse objetivo de vez.
Desde que cheguei aqui,
digo que o meu sonho, o
meu desejo é jogar a Série
A do Carioca pelo clube e
pela terceira vez isso não
aconteceu. Agora, com
essa mudança no regulamento, não teremos mais
a Seletiva. Então, essa A2

se tornou ainda mais importante. Primeiro, que é
uma vaga limitadíssima
para poder chegar à elite;
segundo que, se conseguirmos ser campeão da
A2, a gente vai realmente
realizar esse sonho. Eu de
jogar pela primeira vez a
elite e o America de voltar
à primeira divisão”, res-

saltou o goleiro.
O lateral Polegar destacou que continuará entregando muito desempenho
no campo. Me sinto feliz
em renovar e muito confiante para conquistar o
acesso com o Mecão. A
torcida pode esperar dedicação e empenho sempre”, prometeu.

