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Governo achou que tinha
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O embate travado entre o Legislativo e o Executivo pelo leilão da Cedae, marcado por ameaças e bate-boca,
impõs ao governador em exercício, Cláudio Castro, e seus aliados mais uma derrota. O placar favorável ao Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 57/21, de autoria do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), suspendeu a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).
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Cirurgião plástico Renato Palhares diz ter sofrido
agressões físicas e psicológicas da ex-mulher

Médico denunciado por violência
doméstica pela ex-esposa passa de
acusado a vítima e fala de abusos
3

Homem se alia à facção
criminosa para vingar
morte do filho. Plano
deu errado. Ele foi preso
por agentes da delegacia da Posse (58ª DP).
5
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Neste primeiro de maio, sábado, quem vai soltar fogos e soprar a 67ª
velinha de aniversário no bolo é o cinegrafista e agitador cultural, Juarez
Mariz, de Nova Iguaçu. Bastante animado ele promete celebrar a data
com intensidade e alegria ao lado dos familiares. “Não é todo dia que se
aniversaria. Pretendo brindar com vontade o momento especial”, disse ele a
esta Resenha. Parabéns, Mariz! Sucesso, Fera!!!

Aqu
ele
Abraço
!!!

cultura

2

EM NOVA IGUAÇU

Arcadianos
on-line
Felipe Bragança / PMQ

Dia da Baixada com entrega de livros no Patronato
uma ação idealizada e aprovada
pelo Fórum Cultural da Baixada
Fluminense, sendo sancionada
Lei Nº 3.822, de 02/05/2002,
cuja intenção é a de celebrar os
valores da região e discutir os
problemas atua i s ,
com a participação conscient e
de toda a sociedade”,
informa

Claudina.
Os livros serão doados às bibliotecas de Nova Iguaçu e autoras vivas que figuram na obra.
Todas receberam o convite e a
maioria demonstrou o
desejo de ter o
livro impresso.
Seguindo os
protocolos
de prevenção

à covid19, a entrega dos livros
será realizada no varandão
do Centro Social São Vicente
(PATRONATO), local aberto,
arejado, das 10h as 16h, com
orientações de utilização correta da máscara e disponibilidade de álcool para
todos.
Endereço: Rua
Governador
Portela, 382
- Centro Nova Iguaçu.

Phillipe Borges

Para marcar este 30 de abril,
Dia da Baixada, serão entregues
os livros ‘Escritas Iguaçuanas Publicações na Cidade Perfume’, para bibliotecas de Nova
Iguaçu. A iniciativa é d e
Claudina Olivêira, que lançou
o livro digital
em março.
Claudina
considera
o dia
muito
i m portante.
“Foi

A partir da esquerda as autoras, Luciana, Dinha, Claudina e Lene, no Centro Social São Vicente

Divulgação

Projetos carnavalescos

Secretaria
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Tem cornão com o ‘cool’ na mão
Um dos empresários de comportamento duvidoso anda
mais assustado do
que morador de favela dominada pelo
tráfico. É que o malandro, metido a brabo, curte ‘cafungada

jota.carvalho@yahoo.com
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expediente

Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio de Janeiro
(SECEC) vai destinar
R$ 4 milhões para escolas de samba e blocos do
estado. A medida serve
para atenuar os efeitos
do cancelamento do carnaval deste ano. Foram
publicados dois editais
de premiação para pro-

no branco’, mas tem
medo de ir na boca
comprar o bagulho.
O medo dele é que
o bagulho pode dar
ruim e ser descoberto
como viciadão. Corno já não é mais segredo.

Vizinho descobre podre

Danielle Barros: “O Carnaval tem uma importância cultural enorme para o estado”

jetos de apresentações
com transmissão pela
internet, cujo objetivo é
fomentar essa atividade
cultural, estimular a cadeia produtiva do setor e
gerar renda aos profissionais da área. O período
de inscrições começou
na segunda-feira (26/04)
e dura 30 dias.
Por conta da pandemia
de Covid-19, o carnaval
de rua e os desfiles das
escolas de samba tiveram de ser cancelados

O SOMBRA

Envie sua denúncia ou elogio!

Mais R$ 4 milhões
para escolas
e blocos

jota carvalho

Segue repercutindo bem
o reencontro virtual dos
Dinossauros do Arcádia,
atores, atriz, músicos e técnicos de espetáculos, que
fizeram história por mais
de duas décadas no extinto
Teatro Arcádia, em Nova
Iguaçu. No segundo bate-bapo, dia 27 de abril, via
Google Meet, os arcadianos presentes no aplicativo
sugeriram ideias e relembraram momentos marcantes dos tempos de ouro. “A
ideia do documentário permanece viva e deve acontecer, sim”, informa Tony
Ribeiro, cantor, ator e músico. Paulo Barbieri, ator
e criador do Palhaço Peteleko, que tanto sucesso faz
entre a petizada, também
está animado. “Não vejo a
hora desta pandemia acabar
e a gente poder se reunir
presencialmente. Enquanto
isso, vamos matando a saudade on-line”, completou.
A reunião virtual dos Dinossauros acontece sempre
no último sábado do mês.
(Jota Carvalho)

este ano em todo estado.
A necessidade de evitar
aglomerações e salvar
vidas acarretou prejuízos
aos diversos trabalhadores, como ritmistas, cantores, passistas, aderecistas, entre outros, além de
ter deixado foliões sem
sua maior festa popular.
A nova iniciativa, que
deve contemplar 104
projetos, procura reduzir
essa perda e contribuir
nos preparativos para o
carnaval de 2022.

“O Carnaval tem uma
importância
cultural
enorme para o estado.
Todos sabemos o quanto
as pessoas ficaram tristes
sem os desfiles. As apresentações vão ajudar as
pessoas a matar um pouco a saudade da folia. É
hora de vestir a camisa
da escola ou do bloco e
reviver a emoção da quadra, da pracinha ou da
rua, mesmo assistindo
pela internet”, diz a secretária Danielle Barros.

Um vizinho do pobre cafungador descobriu por acaso esse
podre do cara. “Daqui a pouco o Pombal
aqui vai saber e ele ficará trancado em casa
com vergonha de sair
na rua”, disse a mulher do descobridor à

Vó Candinha, sem saber com quem estava
falando. Vó é agente
sênior do SOMBRA.
Vó Candinha ficou
de tentar descobrir
mais coisas da figura
e jogar aqui no espaço
mais temido por quem
não presta.

O cara gosta de sofrer duas vezes...
O fato era segredo de estado, mas
agora não é mais. O
maridão morador do
Pombal Chifre de
Ouro gosta de ver sua
amada sendo traçada
por outro. É um corno que ‘sofre’ duas
vezes, mas vive feliz
por isso.

Na madrugada de
ontem, deu ruim para
ele. A dona ficou putaça e soltou os bichos. O cornão contratou michê dotado
e a mulher recusou
ser instrumento dele.
A coluna vai apurar
mais detalhes desse
caso.
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O feitiço virou contra o feiticeiro

De vítima a acusada
Ex-mulher que denunciou o médico Renato Palhares por violência doméstica pode ser vilã de um
enredo que envolve ameaças de morte, agressões físicas e psicólogicas, inclusive contra os filhos

Reprodução

O médico mostra as marcas das agressões provocadas, segundo ele, por um dos momentos de fúria de Marcela

Câmara de vigilância do condomínio flagra descontrole da então esposa de Palhares: ela atira objetos contra o marido, que se desvencilha para não ser atingido

Antonio carlos

A

horahmunicipios@gmail.com

mulher denuncia o marido por
violência
doméstica, expõe a vida
do casal e dos filhos, e
no final descobre-se que
na verdade era ela a vilã
da história. O resumo
poderia ser o roteiro de
uma novela ou um filme, mas não é ficção. É
real e aconteceu em um
condomínio na Barra da
Tijuca, Zona Oeste do
Rio.
Um dos mais renomados cirurgiões plásticos
do Rio de Janeiro, o
médico Renato Palhares diz que nem em seus
piores pesadelos imaginou viver momentos tão
sombrios nos quase dois
anos de casamento com
a engenheira Marcela

Cristo Palhares. Os dois
se casaram em 2018 e tiveram um filho, Lorenzo, de um ano e meio.
“Eu a conheci numa
página de relacionamento. Ela passava por
dificuldades financeiras
porque estava recém-separada. Nos aproximamos e acabei me
apegando à filha dela
(Laura Cristo
) que, na verdade me
conquistou. Esse relacionamento durou muito mais do que esperava”, disse o médico.
Marcado por brigas
e desentendimentos, o
relacionamento
naufragou e virou caso de
polícia depois que a então esposa o acusou de
agredi-la
fisicamente
e de vigiá-la 24 horas
através de um sistema

de monitoramento de
câmeras. O relato de
Marcela foi exibido em
reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record TV.
Renato afirmou que
havia instalado os equipamentos no apartamento do casal porque
constantemente
era
agredido por Marcela,
que também agredia a
filha.

vas que podem transformar Marcela de vítima a
acusada.
De acordo com o médico, ele sofria agressões físicas e psicológicas, inclusive ameaças
de morte. Em fotos postadas no seu instagram,
o cirurgião plástico
aparece em fotos com
o rosto e pescoço marcados por hematomas
e ferimentos no ombro
esquerdo causados por
Os primeiros sinais tapões e arranhões, reRenato diz ter perce- sultado das agressões da
bido que havia algo er- ex-mulher.
rado quando começou
a presenciar conflitos
“Devia ter enfiado a
entre mãe e filha, como faca em seu pescoço”
agressões verbais que
Os vídeos gravaevoluiam para violên- dos por Renato Palhacia física. “Isso me in- res através do sistema
comodou muito”, disse instalado no imóvel e
o médico, que nega as também pelo celular
acusações e possui pro- mostram uma mulher

emocionalmente
instável, descontrolada e
agressiva. Numa das
imagens, com o filho
Lorenzo nos braços,
Marcela parte pra cima
do marido e fala: “Porque não enfiei a faca em
sem pescoço”. O médico, retruca: ‘Enfia”.
Em outro vídeo, sob
o olhar de reprovação
de Marcela, a menina
chora enquanto relata
ao padrasto que a mãe
a chamou de ‘demente’
e que “iria quebrar sua
cara e matá-la”. Ainda
segundo Palhares, era
comum ela usar termos homofóbicos para
ofendê-lo e de ódio para
ameaçar a filha.
Com frequência, as
duas crianças presenciavam as cenas de desentendimentos do casal.

No instagram do médico, uma amiga comentou: “Um desrespeito e
falta de amor com essa
criança
presenciando
brigas ... Essas atitudes serão marcadas p
sempre na mente dessa
criança. Tenho peninha
dessa criança!” (sic).
Há também imagens
registradas pelas câmeras de vigilância do
estacionamento do condomínio que mostram
Marcela jogando objetos contra o marido, que
tenta se desvencilhar
para não ser machucado. O barulho chama a
atenção do funcionário
do bloco 2, que chega a
se aproximar para verificar o que estava acontecendo. Em seguida, o
casal segue em direção
ao carro.

Ação de divórcio e acusado injustamente
Segundo o advogado
Alberico Montenegro,
o médico procurou assistência jurídica para
relatar uma acusação
de violência doméstica. “Passamos a analisar toda a documentação apresentada, e o
próprio relato do Renato, e identificamos
que, na verdade, ele
estava sendo vítima
de uma acusação injusta”, disse.
Em setembro do

ano passado, Palhares
voltou a procurar o
escritório para deflagar uma ação de divórcio para separação
judicial e de corpos.
O objetivo era que a
ex-esposa deixasse o
apartamento onde o
casal morava.
“A ex-esposa dele
só veio a ser citada no
processo de divórcio
em janeiro de 2021, de
que ela era vítima de
violência doméstica.

Entretanto, não naquele momento, mas deste
o início do relacionamento. E somente erm
janeiro ela resolveu fazer essa imputação na
condição de vítima”,
explica o advogado.
Para ele, a acusação
da parte de Marcela
tinha como estratégia
fazer com que o médico deixasse o apartamento pertencente a
ele, para que ela permanecesse no imóvel.

divulgação0

Advogado Alberico Montenegro: “Identificamos que era Renato a vítima
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A ButanVac deverá ser uma “vacina superior” por incorporar o
aprendizado com a primeira geração de imunizantes contra o novo
coronavírus, de acordo com o diretor do Instituto Butatan, Dimas
Covas.
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Um triste recorde. O Brasil ultrapassou ontem os 400 mil óbitos
causados pela Covid, chegando a 400.021 mortes e 14.541.806 casos
confirmados, de acordo com dados do consórcio de imprensa.

Pelo Youtube
Tribunal

Agência Brasil

Educação segue a
passos invertidos

O Tribunal Especial
Misto (TEM) se reúne
hoje às 9, para julgar o
pedido de impeachment
contra o governador afastado do Rio de Janeiro
Wilson Witzel, processado por crime de responsabilidade.

Dois terços
São necessários 2/3
dos dez votos(sete votos) para que o réu seja
condenado. O presidente do TEM, só votará
em caso de empate. A
sessão será realizada no
Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro (TJRJ).

Destituição
Caso o colegiado especial decida pela condenação, Witzel será destituído do cargo e poderá
ficar impossibilitado de
exercer função pública
por até cinco anos. Sendo absolvido, reassume
o cargo.

Editorial

Desrepeito ao direito de ir e vir do cidadão
Pedestres que transitam
na Estrada Iguaçu, próximo ao Supermercado
Royal, na região do bairro
Rancho Novo, em Nova
Iguaçu, estão sendo obrigados a disputar as estrei-

tas calçadas da via com os
veículos.
Segundo denúncia recebida pela coluna, os motoristas transformaram um
longo trecho em estacionamento, de forma arbitrária.

Os moradores alegam que
ficam impossibilitados de
sair com seus veículos e
também não conseguem
andar na calçada. Com a
palavra, o órgão de trânsito da Prefeitura.

Justiça

Gravíssimo
Relator do caso, deputado Waldeck
Carneiro (PT) diz que é “um processo
gravíssimo e de muita responsabilidade,
num estado como o RJ, que vem experimentando várias intercorrências com
ex-governadores.

“A expectativa é que meu relatório e o
voto que vou apresentar contribuam para
que o TEM julgue da forma mais justa
possível”, disse Waldeck. O tribunal é formado por cinco desembargadores e cinco
deputados.

O estudo Cenário da
Exclusão Escolar no Brasil - um Alerta sobre os
Impactos da Pandemia
da Covid-19 na Educação, lançado ontem pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), aponta para um dado
preocupante: o número
de crianças e adolescentes sem acesso a educação no Brasil saltou de
1,1 milhão em 2019 para
5,1 milhões em 2020. A
pesquisa foi realizada em
parceria com o Centro de
Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação
Comunitária
(Cenpec)
Educação.
De acordo com a pesquisa, em 2019, aproximadamente 1,1 milhão
de crianças e adolescentes, com idade entre 4 e
17 anos, estavam fora da
escola, o que representava 2,7% dessa população.

Esse percentual vinha
caindo pelo menos desde
2016, quando 3,9% das
crianças e adolescentes
não tinham acesso à educação.
Em 2020, o número de
crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos fora da
escola passou para 1,5
milhão. A suspensão das
aulas presenciais, somada à dificuldade de acesso
à internet e à tecnologia,
entre outros fatores, fez
com que esse número aumentasse ainda mais. Somados a eles, 3,7 milhões
de crianças e adolescentes
da mesma faixa etária estavam matriculados, mas
não tiveram acesso a nenhuma atividade escolar,
seja impressa ou digital e
não conseguiram se manter aprendendo em casa.
No total, 5,1 milhões ficaram sem acesso à educação no ano passado.

Placar de 35 a 24

Castro sofre derrota na Alerj
na briga pelo leilão da Cedae

Casa revoga decreto 47.422/20, do governador em exercício, que autorizou a abertura do processo de licitação da estatal.
assessoria de impresa

A

Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj)
aprovou em discussão única, ontem, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDL)
57/21, de autoria do presidente da Casa, deputado
André Ceciliano (PT),
para suspender a realização do leilão da Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (Cedae), previsto
para hoje. O resultado do
placar foi 35 votos favoráveis, 24 contrários e duas
abstenções.
O PDL revoga o decreto 47.422/20, do governador em exercício, Cláudio
Castro, que autorizou a
abertura do processo de
licitação dos serviços de
saneamento no RJ. E será
promulgado pelo presidente da Alerj e publicado
no Diário Oficial nos próximos dias. Após a votação, o governo decretou,

em publicação extra do
Diário Oficial, que o leilão
está mantido.
A votação aconteceu de
forma semipresencial e os
deputados puderam votar
tanto no plenário do Palácio Tiradentes quanto de
forma virtual. As galerias
públicas foram abertas
com número limitado de
pessoas, respeitando as
medidas de segurança devido à pandemia do coronavírus, e foram ocupadas
por servidores da Cedae. O
líder do governo, deputado Márcio Pacheco (PSC),
solicitou a verificação de
voto, o que fez com que a
votação fosse nominal.
Pressão e ameaças
A briga pelo leilão da estatal tem sido marcada por
pressões partidárias e até
ameaças de retaliações.
Na última quarta-feira,
durante a Plenária da
Casa, Ceciliano afirmou
em alto e bom tom que
os parlamentares estariam
sendo ameaçados por Cas-

tro para que não votassem
pela suspensão do decreto.
Houve até bate-boca entre o presidente da Alerj
e o líder do governo, deputado Márcio Pacheco
(PSC).
“Hoje, eu já recebi vários deputados reclamando
que, inclusive, o próprio
governador tem ligado e
fazendo ameaças. Quero
dizer ao deputado Márcio
Pacheco que nem o governador afastado, Wilson
Witzel, fez isso. Nem o
governador afastado ligou
para deputado ameaçando.
Isso não fica bem e não
acaba bem. A gente já viu
isso aqui”, apontou Ceciliano.
Em defesa de Castro,
Márcio Pacheco afirmou
que Cláudio Castro não
teria essa postura. Interpelado várias vezes por
Ceciliano, o líder voltou
a negar. A atitude irritou
o chefe do Legislativo
que se retirou do plenário,
dando por encerrado a discussão.

Rafael Wallace/Divulgação

Deputado André Ceciliano preside sessão tumultuada

Entenda o que está em jogo
De acordo com o texto,
o leilão só poderá acontecer após a prorrogação do
Regime de Recuperação
Fiscal, acordo homologado em 2017 entre o Estado do Rio e o Governo

Federal para a suspensão
temporária do pagamento
de dívidas com a União.
“É preciso que fique claro que este projeto não é
contra a venda de parte da
Cedae, conforme modela-

gem aprovada. O que ele
estabelece é que a concessão só seja feita após
a assinatura da RRF, tal
qual assinado em 2017,
fazendo valer o que está
estabelecido por direito,

por escrito”, justificou Ceciliano.
A venda das ações da
Cedae foi posta como
uma contrapartida do Estado no acordo, que deveria ter sido renovado por

mais três anos em setembro de 2020. Em janeiro
deste ano, o Ministério da
Economia, por meio da
Lei Complementar Federal 178/21, criou um novo
programa de ajuste fiscal

para os estados, sugerindo
que a renovação do acordo com o Rio seja feita
sob novos termos, que
preveem o congelamento
de salários por quase dez
anos.
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Suspeitos de integrar
milícia vão em cana

No sufuco

Eles foram presos numa ação da Polícia Civil na Zona Norte do Rio
Antonio carlos

D

horahmunicipios@gmail.com
ois suspeitos de
integrar a milícia no bairro de
Bonsucesso, na Zona
Norte do Rio, foram
presos em flagrante,
ontem, por agentes da
Delegacia de Polícia
Interestadual da divisão
de capturas (DC Polinter). Magno de Moura
Mattos e Felipe Silva
de Oliveira vão responder por formação de
milícia privada e porte
de arma de fogo de uso
proibido.

Segundo as investigações, o grupo paramilitar da região é comandado pelo bandido
conhecido como Geronimo, que fazia o contato com comerciantes
e moradores para exigir
o pagamento mensal
da chamada de “taxa
de segurança” para que
não acontecessem roubos no local.
Com os suspeitos preso foram apreendidos
uma pistola Glock com
carregador alongado,
dois coldres para armazenamento da arma

e uma arma de choque.
Um dos criminosos
confessou à polícia que
se fazia passar por policial para impor mais
medo aos moradores e
comerciantes do local.
A dupla foi encaminhada à Secretária de
Administração
Penitenciária (Seap), onde
ficará à disposição da
Justiça. A corporação
informou que as investigações irão continuar
para que os demais envolvidos com o grupo
criminoso sejam identificados e presos.

Reprodução

Os agentes apreenderam uma pistola, uma arma de choque e dois coldres

Na ação foram apreendidos uma pistola, coletes, emblemas do Bope, radiostransmissores, celulares, uma granada de pimenta e carro clonado

Suspeito de integrar milícia troca tiros com a Civil
Após receberem denúncia de que um suspeito estaria trafegando
com um veículo clonado na Estrada do Mato
Alto, no bairro de Cam-

po Grande, na Zona
Oeste do Rio, agentes
da 21ª DP (Bonsucesso) comseguiram fazer
ontem a abordagem. O
marginal resistiu e hou-

ve confronto. Ele foi
atingido e encaminhado
a um hospital da região.
Não foram divulgads informações sobre o estado de saúde do bandido.

Na ação, foram apreendidos uma pistola,
coletes, emblemas do
Batalhão de Operações
Especiais (Bope), radiostransmissores, ce-

Acusado de violência doméstica roda na Baixada

Policiais da 59ª
DP (Duque de Caxias)
prenderam,
na última quarta-feira, um homem
de 39 anos acusado
de ameaçar sua ex-companheira. Ele
foi localizado e de-

tido no Centro de
Duque de Caxias e
vai responder por
violência doméstica.
De acordo com os
agentes, o autor é
regresso do sistema
penitenciário, onde

ficou recluso por
quatorze anos cumprindo pena pela
prática de latrocínio, estando atualmente no regime
semi-aberto.
Contra ele, foi cumprido um mandado de

prisão
preventiva
expedido pelo 6º
Juizado de Violência Doméstica e Familiar. O detido foi
encaminhado para o
sistema prisional e
ficará à disposição
da Justiça.

Homem que teria se aliado a facção para vingar morte do filho é preso
Alexandre Benévolo Bruno Martins,
também conhecido
como
Linguinha,
buscou o caminho
do crime como vingança pela morte do
filho. Ontem, ele foi
preso por agentes da
58ª DP (Posse) no
Humaitá, bairro da
Zona Sul do Rio.
Ele é pai de Bruno Migon Martins,
assaltante de classe média morto por
traficantes da comunidade dos Tabajaras. A Polícia Civil
informou que Ale-

xandre teria se aliado a uma facção criminosa para vingar
a morte do filho.
O homem é acusado de instituir e
participar do “tribunal do tráfico”
no Morro da Babilônia, quando, em
setembro de 2017,
na companhia de
outros
traficantes,
sequestrou e tentou
matar um morador
da comunidade por
suspeitarem de que
estaria passando informações de sua
organização crimi-

nosa para a polícia.
Acusado de
homicídio
As investigações
apontam ainda que
o criminoso também
é acusado de um homicídio ocorrido em
fevereiro de 2018,
no bairro de Botafogo, motivado pela
disputa da venda de
drogas na região.
Atualmente, ele é o
principal braço armado do traficante
Rogério Duarte Correia, o Rogerinho.
Contra o homem,

havia três mandados
de prisão preventiva
em aberto pelos de
crimes de tráfico de
drogas, associação
ao tráfico de drogas,
tortura, homicídio
qualificado e tentativa de homicídio.
De acordo com os
agentes foram apreendidos, com Alexandre, uma pistola calibre 9 mm e 9
munições de mesmo
calibre que acabou
preso em flagrante
pelo crime de posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito.

lulares, uma granada
de pimenta, o carro clonado e um contrato de
compra e venda de terreno à vista.
O homem, que não

teve a identidade revelada, é suspeito de envolvimento com a milícia e
possui anotação criminal anterior por porte de
arma de fogo.

Dupla é presa com
drogas e moto
roubada em Caxias
Policiais militares
do 15º BPM (Duque
de Caxias) prenderam
ontem dois criminosos, na Rua Miguel de
Lemos, no bairro Figueira. A corporação
não divulgou a identidade da dupla e também se tinham passagem pela polícia.
De acordo com a
PM, uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando

teve a atenção voltada
para os dois homens
em atitude suspeita. A
fazer a abordagem, os
policiais encontraram
diversos entorpecentes com eles. Ao realizar uma pesquisa no
sistema de buscas da
polícia ficou constatado que a motocicleta
usada pela dupla era
roubada. A ocorrência
foi registrada na delegacia da região.
Reprodução

Grande quantidade de entorpecente foi apreendida com
os marginais
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Economia municipal

Infraestrutura de Belford Roxo atrai
empresas e gera mais de 600 empregos
Calçadão da cidade recebe injeção
de postos de trabalho
Rafael Barreto/PMBR

Representantes da empresa Elanco se reuniram com o secretário municipal de Fazenda, Rafael Xavier, e equipe

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

os últimos meses
Belford
Roxo
tem recebido investimentos de grandes
empresas. O Magazine
Luiza, por exemplo, está
na fase de conclusão em
duas lojas no Centro do
município. Uma delas
tem 1.700 metros quadrados. A outra, 700 metros.
Recentemente se instalaram no município a Casas Pernambucanas, atacarejo Ki-Barato (bairro
Areia Branca) e a Elanco,
que é uma empresa global de saúde animal que
desenvolve produtos e

serviços para prevenir e
tratar doenças em animais
domésticos e de produção
em mais de 90 países. A
empresa se instalou em
uma área do complexo
industrial da Bayer.
A previsão é que com
a instalação das Casas
Pernambucanas, Magazine Luiza e da Elanco em
Belford Roxo, mais de
600 empregos diretos e
indiretos foram gerados.
O prefeito Wagner dos
Santos Carneiro (Waguinho) enfatizou que ao
assumir o cargo pela primeira vez, em janeiro de
2017, encontrou o município com ruas, estradas
e avenidas esburacadas.
Uma de suas primeiras

medidas foi acelerar o
processo de asfaltamento
de diversas vias. “Melhorando a infraestrutura,
conseguimos fazer com
que empresas se interessem em se instalar no
município. Belford Roxo
é privilegiado, pois está
à beira da Rodovia Presidente Dutra, facilitando assim o transporte de
mercadorias. Fico muito
satisfeito em saber que a
Elanco, Magazine Luiza,
Pernambucanas, atacarejo Ki-Barato se instalaram em Belford Roxo.
A previsão é que outras
também venham para o
município. Isso é desenvolvimento e geração de
empregos”, arrematou.
Rafael Barreto/PMBR

Secretário com representantes da Elanco
O secretário municipal de Fazenda, Rafael
Xavier de Albuquerque,
destacou que a Prefeitura agilizou todo o
processo de legalização
das empresas para evitar a burocracia e acelerar a instalação das
unidades. “Oferecemos
todo o suporte e procuramos ajudar nos trâmites da documentação,
pois é um orgulho para
Belford Roxo sediar es-

sas empresas, que irão
gerar empregos e movimentar a economia do
município”, concluiu,
Rafael Xavier, que
se reuniu com a CEO
(cargo equivalente a
diretor executivo) da
empresa Elanco, Lara
Izela, Carlos Alexandre (responsável pela
Segurança e Meio Ambiente) e Daniel Balo
(consultor).
Com quase 70 anos

no setor de saúde animal, a Elanco em Belford Roxo fabrica produtos ectoparasiticidas
(remédios
indicados
para sarnas animais),
formulações líquidas e
sólidas, para distribuição no Brasil e exportação para a América
Latina. Os principais
produtos da empresa
são: Tiguvon, Batycol,
Bolfo e Tanidil usados
em bovinos.

O Calçadão de Belford Roxo ganhou a Pernambucanas e terá uma das lojas do Magazine Luiza

Prefeitura vacina pessoas acima de 65
anos até o dia 4 e domingo tem mutirão
Começa nesta sexta-feira (30-04) a vacinação contra a cOvid-19
para idosos acima de 65
anos em Belford Roxo. A
imunização, que irá até o
dia 4 de maio, seguirá o
critério de datas alternadas para homens e mulheres. No dia 2 de maio,
será feito um mutirão
(para homens e mulheres
em quatro policlínicas,
dois Cieps e drive thru
da Uniabeu) para vacinar pessoas acima de 65
anos. A vacinação começa às 8h e termina às 17h.
É necessário apresentar
CPF ou cartão do SUS e
comprovante de residência de Belford Roxo.
>> Cronograma de Vacinação - Drive thru (primeira e segunda dose):
- Uniabeu – Rua Itaiara,

Rafael Barreto/PMBR

A etapa de vacinação para idosos acima de 65 anos começa nesta sexta-feira

301, Centro.
1ª dose e 2ª dose: Policlínica de Heliópolis; Policlínica Itaipu;
Policlínica
Parque
Amorim; Policlínica Parque São José; Policlínica
Wona; Ciep Municipali-

zado Casemiro Meirelles
(Centro, próximo à Via
Dutra); Ciep Municipalizado Ministro Gustavo
Capanema (Nova Aurora)
Ciep
Municipalizado
Constantino Reis (São
Bernardo).

Somente a 2ª dose: Policlínica Neuza Brizola; Policlínica Nova Aurora.
>> Veja os dias (65 anos
em diante): 30/04- mulheres; 01/05 – homens;
03/05 – mulheres; 04/05
– homens.

Mutirão no domingo e repescagem
A Prefeitura optou
por realizar mutirão
para pessoas acima de
65 anos no domingo (2
de maio) e facilitar a
vida de quem não conseguiu se vacinar durante a semana. A ação
possibilitará a aplicação da primeira dose e
a segunda (esta última
para quem já tomou a
primeira).

O secretário municipal de Saúde, Christian
Vieira, destacou que
o mutirão também é a
chance para intensificar a campanha pela
segunda dose. “Muitas pessoas tomam a
primeira dose e acham
que já estão imunes à
doença. Não estão. O
ciclo de proteção só se
completa com a aplica-

beu – Rua Itaiara, 301,
Centro); Ciep Municipalizado
Ministro
Gustavo
Capanema (Nova Aurora);
Ciep Municipalizado
Constantino Reis (São
Bernardo); Policlínica
de Santa Maria; PoliVeja abaixo os
clínica de Heliópolis;
locais de vacinação Policlínica
Parque
do mutirão
São José; Policlínica
Drive thru (Unia- Wona.

Japeri ganhará núcleos de
atendimento a famílias de
pessoas desaparecidas

A causa dos direitos
humanos está prestes a ganhar grandes
reforços em Japeri,
Baixada Fluminense.
Isso porque a Prefeitura, em parceria com
o Governo do Estado,
inaugurará, na próxima terça-feira (4),
dois importantes órgãos para a população:
o Núcleo de Acesso
à Documentação Básica e Erradicação do
Sub-registro Civil de
Nascimento e o Núcleo de Atendimento
às famílias de pessoas
desaparecidas. Estarão presentes na cerimônia o secretário
de Estado de Desenvolvimento Social e
de Direitos Humanos,
Bruno Dauaire, e o
subsecretário da Pasta, Thiago Miranda,

além de autoridades
municipais.
Ambos os núcleos
contam com equipes
compostas por assistentes sociais, psicólogos e advogados
para dar suporte aos
familiares dos desaparecidos e de pessoas que necessitam de
documentação básica,
como certidão de nascimento, RG e carteira
de trabalho. O atendimento à população
terá início já na data
da inauguração, das
9h às 17h.
Por conta da pandemia de Covid-19,
a solenidade – que
acontecerá a partir das
14h, na Av. São João
Evangelista, s/nº, Eng.
Pedreira, Japeri – não
será aberta ao público.
Divulgação

ção da segunda dose. É
importante que as pessoas não percam esta
oportunidade para nos
ajudar a combater este
vírus que já ceifou inúmeras vidas em todo o
Brasil”, concluiu.

Gestão municipal inaugura espaços que oferecem assistência social, jurídica e psicológica

Hora

sexta-feira, 30 de abril de 2021

ATOS OFICIAIS

7

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO
Ingredientes
1 kg de miolo de acém/2
folhas de louro/2 colheres (sopa) de vinagre/1
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 colheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimenta 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, acrescente a carne e deixe
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de
pressão, acrescente o
óleo, a carne com o molho 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!

VACA ATOLADA
Ingredientes

1 kg de mandioca descascada e picada/4 tomates/3 cebolas/cheiro verde a vontade/3
tabletes de caldo de
costela/1 kg e 1/2 de
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 colher de sopa de colorau/tempero a gosto
Modo de preparo

Refogue a mandioca e
deixe cozinhar
Quando já estiver macia,
acrescente o tomate picado, a cebola, o caldo
de costela e deixe cozinhar mais um pouco.
Acrescente a costela de
boi, deixe apurar mais
um pouco.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde
e a pimenta de sua preferência
Bom apetite.

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA
Ingredientes

1 kg de carne moída/2
cebolas picadas/2 tomates picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2
ovos/
farinha de rosca/queijo
mussarela
Modo de preparo

Despeje numa tigela a
carne moída, o sal, a cebola, 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 despeje por cima do queijo,
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derreter o queijo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 018/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 14 de maio
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 018/2021
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ENFRENTAMENTO
À PANDEMIA DE COVID-19 para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DIRETOS HUMANOS E HABITAÇÃO conforme especificações contidas no edital e seus anexos
que são parte integrante do Processo Administrativo nº
832/2021 e apensos 1000/2021 e 1616/2021. O Edital
poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras
e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma)
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco
e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO
ADMITIDO: R$ 88.036,81 (oitenta e oito mil, trinta e seis
reais e oitenta e um centavos)

LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: ESX Transporte e Turismo LTDA
03- OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de transporte escolar dos
alunos universitários residentes no município de Porto
Real, matriculados em universidades, centros universitários e/ou faculdades localizadas em cidades vizinhas
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n°
8.666/93
05 - VALOR: R$ 2.154.942,78 (dois milhões, cento e
cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois
reais e setenta e oito centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:060/2021
07- PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da ordem de serviço
08- DATA DA ASSINATURA: 22/04/2021.

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

Porto Real, 29 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 017/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 08:00 horas, do dia 13 de maio
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 017/2021
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
FRANCISCO DE ASSIS para atender a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são parte integrante do
Processo Administrativo nº 7089/2020. 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 Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma
(500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 532.913,94 (quinhentos e trinta e dois mil,
novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos)
Porto Real, 29 de abril de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4159 DE 28/04/2021. ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO.
SR. JOSÉ ROBERTO DA SILVA DIAS”.
DECRETO LEGISLATIVO:
Autoria: VER. SIDNEY CANELLA
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão BelforroxenROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representan- se ao ILMO. SR. FÁBIO VELASCO VALADÃO.
tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
DECRETO LEGISLATIVO: publicação.
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. SR. JOSÉ ROBERTO DA SILVA DIAS.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4160 DE 28/04/2021.
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO.
SR. CLERSON SAMPAIO RIBEIRO”.
Autoria: VER. SIDNEY CANELLA
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
DECRETO LEGISLATIVO:
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. SR. CLERSON SAMPAIO RIBEIRO.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE

Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. SR. ROBERTO MARQUES JUNIOR, Diretor da Escola Suely Marques.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4166 DE 28/04/2021.

“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO.
SR. ROBERTO MARQUES”.
Autoria: VER. DUDU CANELLA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4163 DE 28/04/2021.
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
SR. JOÃO CARLOS JULIÃO”.
Autoria: VER. DUDU CANELLA
DECRETO LEGISLATIVO:
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representanArt.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxentes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
se ao ILMO. SR. ROBERTO MARQUES, Presidente
DECRETO LEGISLATIVO: da Comunidade Amiga Empreendedora de Belford
Roxo ONG CAB.
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão BelforroxenArt.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
se ao ILMO. SR. JOÃO CARLOS JULIÃO.
publicação.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
publicação.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4167 DE 28/04/2021.
PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4164 DE 28/04/2021. “Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO.
SR. LINEQUER CHAGAS FERREIRA”.
Autoria: VER. MATHEUS IGUAL A VOCÊ
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO.
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
SIDNEY CANELLA
SR. JERONYMO FIRMINO DE SOUZA”.
PRESIDENTE
Autoria: VER. DUDU CANELLA ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representanFaço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4161 DE 28/04/2021. ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representanDECRETO LEGISLATIVO:
tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO.
SR. RIVALDO SOUSA”.
DECRETO LEGISLATIVO: Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. SR. LINEQUER CHAGAS FERREIRA.
Autoria: VER. SIDNEY CANELLA
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão BelforroxenROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representan- se ao ILMO. SR. JERONYMO FIRMINO DE SOUZA. Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
DECRETO LEGISLATIVO: publicação.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão BelforroxenSala de Sessões, 28 de abril de 2021.
se ao ILMO. SR. RIVALDO SOUSA.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4168 DE 28/04/2021.
SIDNEY CANELLA
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
PRESIDENTE
“Concede Título de Cidadão Belforroxense à ILMA.
publicação.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4165 DE 28/04/2021. SRA. NATALIA DA SILVA DE OLIVEIRA”.
Autoria: VER. MATHEUS IGUAL A VOCÊ
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representanPRESIDENTE
SR. ROBERTO MARQUES JUNIOR”.
Autoria: VER. DUDU CANELLA tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4162 DE 28/04/2021. Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
DECRETO LEGISLATIVO:
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representan“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão BelforroxenSR. FÁBIO VELASCO VALADÃO”.
Autoria: VER. SIDNEY CANELLA
DECRETO LEGISLATIVO: se à ILMA. SRA. NATALIA DA SILVA DE OLIVEIRA.
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
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publicação.

CUNHA.
DECRETO LEGISLATIVO:

TORTA DE MARACUJÁ
Ingredientes
MASSA
12 colheres (sopa) de
farinha/2 a 3 colheres
(sopa) de açucar/1 colher (cha) de fermento em
pó/5 colheres (sopa) de
margarina/2 colheres de
creme de leite.
RECHEIO
1 lata de leite condensado/1 lata de creme de
leite/200 ml de suco concentrado de maracuja
sem as sementes (3 a 4
maracujas).
COBERTURA
Polpa de um maracujá
com as sementes/1 colher
(sopa) de amido de milho/3 colheres de açúcar.

Modo de preparo
MASSA
Misture tudo e amasse
bem até ficar uma massa
homogênea.
Abra a massa e coloque em uma forma redonda de fundo removível.
Leve ao forno até ficar
dourada.
RECHEIO
Bata tudo no liquidificador por alguns minutos e
despeje sobre a massa ja
assada.
COBERTURA
Coloque os ingredientes
em uma panela, misture
bem e leve ao fogo mexendo até as sementes se
separarem, espalhe por
cima do recheio e leve a
geladeira.
Fica uma torta muito
bonita e gostosa.

CHURROS
Ingredientes
1 e 1/2 xícara de leite/1/2 xícara de água/2
colheres de margarina ou
manteiga/2 xícaras de farinha de trigo/sal a gosto.

Modo de preparo
Coloque em uma panela 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 rápido).
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 caixinhas 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 camadas.

Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art.1º. – Fica concedida MEDALHA ENGENHEIRO
BELFORT ao ILMO. SR. MARCELO CORREIA DA
SILVA (MARCELO CANELLA), Vice-Prefeito do MuSala de Sessões, 28 de abril de 2021.
nicípio de Belford Roxo.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4169 DE 28/04/2021.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
“Concede Título de Cidadão Belforroxense à ILMA.
SRA. ROSANGELA DA SILVA GARCIA”.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4171 DE 28/04/2021. publicação.
Autoria: VER. MATHEUS IGUAL A VOCÊ
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD “Concede Título de Cidadão Belforroxense à ILMA.
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representan- SRA. KEZIA MACEDO DOS SANTOS ALEIXO”.
SIDNEY CANELLA
tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
PRESIDENTE
Autoria: VER. MATHEUS IGUAL A VOCÊ
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
DECRETO LEGISLATIVO: ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representanDECRETO LEGISLATIVO Nº 4173 DE 28/04/2021.
tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxen“Concede MEDALHA ENGENHEIRO BELFORT ao
se à ILMA. SRA. ROSANGELA DA SILVA GARCIA.
DECRETO LEGISLATIVO: ILMO. SR. FLÁVIO FRANCISCO GONÇALVES”.
Autoria: VER. DUDU CANELLA
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforro- Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
publicação.
xense à ILMA. SRA. KEZIA MACEDO DOS SANTOS ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
ALEIXO.
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
DECRETO LEGISLATIVO:
SIDNEY CANELLA
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
PRESIDENTE
publicação.
Art.1º. – Fica concedida MEDALHA ENGENHEIRO
BELFORT ao ILMO. SR. FLÁVIO FRANCISCO GONDECRETO LEGISLATIVO Nº 4170 DE 28/04/2021.
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
ÇALVES, Subsecretário de Conservação da BiodiSIDNEY CANELLA
versidade e Mudanças do Clima da Secretaria do
PRESIDENTE
“Concede Título de Cidadão Belforroxense à ILMA.
Estado do Ambiente e Sustentabilidade.
SRA. MIRTIÇA PEREIRA DE FREITAS CUNHA”.
Autoria: VER. MATHEUS IGUAL A VOCÊ
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4172 DE 28/04/2021.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representan- “Concede MEDALHA ENGENHEIRO BELFORT ao publicação.
tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
ILMO. SR. MARCELO CORREIA DA SILVA”.
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
Autoria: VER. SIDNEY CANELLA
SIDNEY CANELLA
DECRETO LEGISLATIVO: Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
PRESIDENTE
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representanArt.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforro- tes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
xense à ILMA. SRA. MIRTIÇA PEREIRA DE FREITAS
Sala de Sessões, 28 de abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
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CARNE RÁPIDA
Ingredientes
1/2 kg de patinho moído/1
pitada de cominho/3 dentes de alho amassados/1
colher de sopa de óleo/3
tomates picados sem pele
e sementes/10 azeitonas/2
colheres de sopa de salsa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a
gosto.

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes, coloque em um refratário.
Cubra com um prato e
leve ao microondas por 12
minutos na potência alta,
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sirva com arroz branco.
Pode-se congelar por até
3 meses.

FILÉS AO CREME
Ingredientes
8 bifes pequenos e grossos
(cerca de meio quilo)/2
colheres de sopa de manteiga/1 cebola grande
cortada em gomos/1 lata
de creme de leite.

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

BIFE A ROLÉ
Ingredientes
5 bifes pequenos passados na máquina/5 fatias
de baicon/1 cenoura cortada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gosto.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
Parágrafo único. Participarão do Comitê, os seguintes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

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

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.

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.

órgãos:

Matrícula n.º 60/70.862

I – Gabinete do Prefeito;
II - Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher;

secretAriA municipal de OBRAS, PROJETOS,

29 DE ABRIL DE 2021, PUBLICADO EM 30/04/2021. III - Secretaria Municipal de Educação;

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

IV - Secretaria Municipal de Saúde;
V - Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;
DECRETO N° 5098 DE 29 DE ABRIL DE 2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

VI - Secretaria Municipal de Cultura;
VII – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0172/2020

Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal

VIII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

TERMO: 001

por prazo determinado da Secretaria Municipal de

IX - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mo- CONTRATO: 007/SEMOCAP/2020

Saúde.

bilidade Urbana;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/

X - Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Capta- RJ.
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado

ção de Recursos e Convênio;

CONTRATADA: MONTSERV SERVIÇOS INDUS-

do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

XI – Secretaria Municipal de Fazenda;

TRIAIS EIRELLI.

XII - Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO DA
(Capsi);

ESCOLA JOSÉ MARIANO DOS PASSOS, SITUADA-

DECRETA XIII – Representante da Sociedade Civil;

NA ESTRADA VÁRZEA DO CARMO, S/N, NO BAIR-

XIV – Conselho Tutelar de Belford Roxo;

RO SANTA AMÉLIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD

XV – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do ROXO/RJ.
Art. 1º - O cancelamento do contrato administrativo por Adolescente de Belford Roxo.

DA RERRATIFICAÇÃO: FICA RETIFICADA A PLANI-

prazo determinado do servidor com a matrícula abaixo

LHA ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA ACRÉS-

relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplifica- Art. 2º O Comitê Gestor será integrado pelos órgãos CIMO DE ITENS, NO VALOR DE R$ 739.325,78
do nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos incisos III e referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, (SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENVIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, sob a coordenação do primeiro órgão.

TOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO

publicada em 07 de abril de 2017.

CENTAVOS) E ITENS NOVOS, NO VALOR DE R$
Art. 3º O Comitê Gestor ficará responsável por de- 238.363,60 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, TREtalhar o fluxo e estabelecer as rotinas que serão ne- ZENTOS E SESSENTAE TRÊS REAIS E OITO CEN-

MATRÍCULA

A CONTAR DE

cessárias para elaboração e implantação do Plano TAVOS) TOTALIZANDO EM TORNO DE 24, 98 % E

25/083592

30/04/2021

Municipal pela Primeira Infância junto aos órgãos de SUPRESSÃO DE ITENS NO VALOR DE R$ 5.476,85
execução.

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

(CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS
REAIS OITENTA CINCO CENTAVOS). EM VIRTUDE

Art. 4º A critério do Comitê Gestor poderão ser con- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES O VALOR TOvocados outros Órgãos e entidades municipais para TAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 4.886.145,
integrar a comissão.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 5.099 DE 29 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a instituição do Comitê Gestor da
Primeira Infância de Belford Roxo, e dá outras
providências.

30 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA
SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E

Art. 5º Caberá ao Comitê Gestor promover a integra- TRINTA CENTAVOS).
ção entre os demais órgãos da municipalidade.

PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 6º Caberá aos órgãos e entidades relacionados DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2021.
no art. 1º:
§ 1º Encaminhar as indicações de seus representantes.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

§ 2º A partir do planejamento inicial, os órgãos

Secretário Municipal de Obras, Projetos e

envolvidos ofertarão serviços, projetos e ações

Captação de Recursos e Convênio

integrados, visando à proteção e ao desenvolvimento
O PREFEITO DA CIDADE DE BELFORD ROXO, no

das crianças.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua
inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;
publicação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0063/2020
TERMO: 001

CONSIDERANDO os preceitos da Lei Nacional nº
13.257 de 8 de março de 2016, que estabeleceu diretrizes para políticas públicas para a primeira infância;

CONTRATO: 055/SEMOCAP/2020
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ça e Adolescente (Lei Nacional 8.069 de 13 de julho
de 1990), que regulamenta o artigo 227 da CRFB/1988

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
CONTRATADA: AMANI CONSTRUÇÕES E SERVI-

CONSIDERANDO os princípios do Estatuto da Crian-

ÇOS LTDA ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO

CIAL, CIDADANIA E DA MULHER

JARDIM GLAUCIA, SITUADA NA RUA VITÓRIA RÉ-

onde preceitua o axioma da proteção das crianças e

GIA, S/N, BAIRRO JARDIM GLAUCIA NO MUNICÍPIO

adolescentes como prioridade absoluta;

DE BELFORD ROXO/RJ.
PORTARIA Nº 010/SEMASCM/2021, DE 29 DE MAR- DA RERRATIFICAÇÃO: FICA RETIFICADA A PLANI-

CONSIDERANDO que a atenção à primeira infância é ÇO DE 2021.
LHA ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA ACRÉSCIuma prioridade da Prefeitura de Belford Roxo;
“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual MO DE ITENS E ITENS NOVOS, NO VALOR DE R$
referente ao Contrato nº 001/SEMASCM/2021, pro- 65.913,70 (SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS
CONSIDERANDO que as marcas das desigualdades cesso administrativo nº 45/30/2020, que trata de for- E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESestão evidenciadas nos contrastes socioeconômicos necimento futuro e eventual de placas de ACM, Letras PKNDENTE A 24, 97% NA PLANILHA ORÇAMENrevelados por diferentes análises de índices de indi- e Instalação à Secretaria Municipal de Assistência So- TÁRIA. EM RAZÃO DOS ACRÉSCIMOS, O VALOR
cadores sociais;

Batata doce frita

dania e da Mulher

cial, Cidadania e da Mulher.”

CORRESPONDENTE AO CONTRATO PASSARÁ

A SER DE R$ 329.913,70 (TREZENTOS E VINTE E
CONSIDERANDO que o trabalho integrado voltado A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada- NOVE MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS SETENpara a primeira infância tem sua importância reconhe- nia e da Mulher no Município de Belford Roxo, no uso TA CENTAVOS).
cida por estudos e governos de diversos países;
das atribuições que lhe são conferidas:
PROGRAMA DE TRABALHO: 73.1.1002.15.451
NATUREZA DA DESPESA: 44.905100

CONSIDERANDO que a Prefeitura fez a opção por

RESOLVE: NOTA DE RESERVA: 49/2021

investir na primeira infância, a fim de equiparar oportu-

FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
nidades de desenvolvimento infantil, prevenir causas Art. 1º Designar os servidores DOUGLAS ALAN RO- DATA DA ASSINATURA: 16 de abril de 2021.
estruturais da pobreza e promover a mobilidade social; DRIGUES SILVEIRA – Matrícula nº 60/81.807 e VITORIA ANDRESSA DIAS DA FONSECA – Matrícula nº
CONSIDERANDO a intersetorialidade como forma de 60/81.758, respectivamente, para exercerem a fiscadesenvolver políticas sociais públicas que superem a lização da execução contratual referente ao Contrafragmentação de conhecimentos e práticas sobre a to 001/SEMASCM/2021, processo administrativo nº
mesma realidade;
45/30/2020, que trata de fornecimento futuro e evenDECRETA:
Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor da Primeira Infân-

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênio

tual de placas de ACM, Letras e Instalação à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da

EXTRATO DE CONTRATO

Mulher.
PROCESSO: 52.0309/2020

cia de Belford Roxo, com objetivo de elaborar o Plano

CONTRATO N°: 015/SEMOCAP/2021
Municipal pela Primeira Infância, promover a integra- Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
ção intersetorial, ampliação e qualificação dos progra- publicação.
RJ.
mas que tenham por finalidade o acompanhamento do
CONTRATADA: PROJAM CONSTRUÇÕES E PROdesenvolvimento das crianças desde a gestação até
seis anos de idade.

JETOS EIRELLI.
BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cida-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

sexta-feira,
abril
2021
sexta-feira,
3030
dede
abril
dede
2021
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
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PARA OBRA COMPLEMENTAR DA UNIDADE BASI-

PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
1/2 xícara
(chá)/
/1 pimenta
a gosto
milho
para
1de
xícara
de farinha
canjica/
7
xícaras
de trigo / 1 xícara
(chá)
de batidos
água/ 1/
de
ovos
de de
leitefarinha
con1lata
xícara
densado/
1
lata
de rosca / óleo
de
leite
(use
a
lata/
quente para fritar
de gleite
conden500
de polpa
de
sado
vazia
para
açaí
medir)/
1
vidro
de leite de coco
(200ml)/
xícara
Modo de 1
preparo
(chá) de açúcar/
1 canela em pau/
Corte
os da
filés
de
2 cravos
índia/
peixe
em
gurjões
e
100g de coco ralatempere-os
com
sal
do/ 1 xícara (chá)
ede
pimenta
a gosto
amendoim
sem
Disponha
a
pele torrado farinha
e tritude
trigo, os ovos e
rado
a farinha de rosca
em recipientes separados
Modo de preparo
Em seguida, passe
cada pedaço de
peixe na farinha de
Deixenos
o ovos
milhoe de
trigo,
na
molho
em
água
farinha de rosca,
de um
dia para o
nesta
ordem
outro.
Aqueça bem uma
Escorra e
frigideira
oucoloque
panela
na
panela
de
prescom óleo e frite
os
são.
pedaços até que
Adicione
as 7 xícaestejam
dourados
(chá)
de água,
Àras
parte,
bata
a poltampe
e
cozinhe
pa de açaí no
liquipor 40 minutos
dedificador
até que
pois um
quecreme
pegar
forme
pressão.
Transfira a polpa
Retire apara
pressão
da
batida
o recipanelaem
e escorra
a
piente
que será
canjica.
servida ou despeje
Leve oao
fogo
em
sobre
peixe
frito
uma panela junto
com o leite condensado, o leite,
o leite de coco, o
açúcar, a canela,
FILÉcravo
DE MERLUZA
COM
o
e o coco
por
10 minutos,
BATATA
AO FORNOou
até ficar cremoso.
Coloque em taças, Ingredientes
polvilhe com
o amendoim e sirva.
8 filés de merluza
4 batatas cruas (em
rodelas, sem casca)
1 pimentão (cortado em rodelas)
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Acrescente
ceGrelhe-a ema uma
bola,
o tomate,
o
grelha,
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orégano
com o azeite por
a20gosto,
regue com
minutos.
oNa
molho
de tomate
metade
do
(1/2
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tempo, vire o peiCubra
com grelhar
o resxe, para
tante
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alumínio
e
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ao
alface em uma
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que
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as
batatas
fiquem
o peixe
sobre
ela.
macias

CA DE SAUDE DA VILA JOANA, NO BAIRRO PIAM
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 804.567,64 (OITOCENTOS E QUATRO
MIL, QUINENTOS E SESSENTA E SETE REAIS
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.030.1001.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 154/2021.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021.

SILVA, matrícula n° 10/19636, no cargo de trabalhaDESPACHO PROCESSO Nº 64/0006/2020: HOMO- dor braçal, falecido em 18/02/2013 com fundamento
LOGO como DESERTA a presente LICITAÇÃO na no art. 40, §7º, da Constituição da República, no
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N º 002/2020, art. 73, Inciso II; art. 74 Inciso II e art. 75 §3º do
cujo objeto é AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TV Inciso IV da letra “b”, “6”, da Lei Complementar
E PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ATENDER A SE- nº 83/2006, com proventos mensais no valor de R$
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 813,60 (oitocentos e treze reais e sessenta centavos),
CIDADANIA E DA MULHER DO MUNICÍPIO DE BEL- proventos de forma vitalícia, conforme contido no ProFORD ROXO/RJ. Conforme Ata DESERTA da Comis- cesso PREVIDE n° 824/2020. Esta portaria entrará em
são para realização de procedimentos de Licitação na vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeimodalidade Pregão Eletrônico as fls. 253, parecer da tos a contar de 12 de novembro de 2020.
Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 234 a
239 e da Controladoria Geral do Município às fls. 273.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Belford Roxo, 28 de abril de 2021.

PORTARIA Nº 60/GDP/PREVIDE/2021 DE 28 DE
ABRIL DE 2021.

Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênio

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS

de 29 de dezembro de 2020, que aposentou,
Invalidez com proventos proporcionais, a
ra JACIARA MARIA DOS SANTOS,

E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

por

servido-

matrícula nº:

10/17.344, efetiva no cargo de Auxiliar Administrativa,
admitida no Município em 23/02/2000, lotada na Se-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 37/SEMOCAP/2021 DE 28 DE ABRIL

RETIFICAR a portaria nº 00164/GDP/previde/2020,

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

DE 2021

cretaria Municipal de Educação - SEMED, com fundamento no art. 40, § 1°, inciso I, da Constituição
da República e art. 6-A da Emenda Constitucional
nº 41/03 c/c art.60, §1° c/c art. 88, Lei nº 083/2006,

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECU-

com proventos mensais e proporcionais no valor de

ÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMI-

R$ 1.279,05 (um mil, duzentos e setenta e nove reais

NISTRATIVO Nº 52/349/2020 - BELFORD ROXO/RJ.

e cinco centavos) sendo 913,61 (seiscentos e treze

A comissão de fiscalização será composta pelos servi-

reais e sessenta e um centavos) conforme previsto na

dores, Engenheiros Cleber de Oliveira Pimentel matrí- PORTARIA Nº 56/GDP/PREVIDE/2021 DE 28 DE

LC 131/12, na proporcionalidade (6.434/10.950), R$

cula 60/82.897 e Lucas Botelho da Silva Chrysóstomo ABRIL DE 2021.

228,40 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta cen-

– matrícula 60/82.899, sob a presidência do primeiro,

tavos) correspondente ao adicional de tempo de serCONCEDER,
o
benefício
de
pensão
por
morte
a
para fiscalizarem os serviços constantes do processo
viço no percentual de 25% e R$ 137,04 (cento e trinadministrativo 52/349/2020 neste município de Belford ORONILDES VIEIRA, na condição de viúvo de SHIR- ta e sete reais e quatro centavos) correspondente ao
Roxo, bem como Contrato nº 011/SEMOCAP/2021, LEI DE OLIVEIRA VIEIRA, matrícula n° 10/20.149, adicional de especialização a razão de 5%, conforme
produzindo seus efeitos a contar de 12 de abril de aposentada, falecida em 21/12/2020, com fundamen- contido nos autos do processo da PMBR n° 7001/2017
to no art. 73, I, 74, I, 75, §3º, IV, “b”, 6 da Lei Com- e processo administrativo PREVIDE n° 00120/2019.
plementar 083/2006 deste Município c/c o art. 40, Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-

2021.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

§7º da Constituição da República, com proventos ção, retroagindo seus efeitos, a contar de 05 de outumensais e integrais no valor de R$ 1.175,67 (um mil, bro de 2017.

Secretário Municipal de Obras, Projetos e

cento e setenta e cinco reais e sessenta e sete cen-

Captação de Recursos e Convênios

tavos), à razão de 100% do valor e de forma vitalícia,

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

conforme contido no Processo Administrativo PREVI- PORTARIA Nº 61/GDP/PREVIDE/2021 DE 28 DE
DE n° 011/2021. Esta portaria entrará em vigor na data ABRIL DE 2021.
da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de

PORTARIA Nº 38/SEMOCAP/2021 DE 28 DE ABRIL 21 de dezembro de 2020.

CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a

DE 2021

ANGELINA DA SILVA, na condição de viúva de VAI-

NER ESPINOLA DA VEIGA, matrícula n° 10/19.538,
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECU- PORTARIA Nº 57/GDP/PREVIDE/2021 DE 28 DE efetivo, função Trabalhador Braçal, falecido em
ÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMI- ABRIL DE 2021.
30/09/2015, com fundamento no art. 73, II, 74, II,
NISTRATIVO Nº 52/390/2020 - BELFORD ROXO/RJ.
75, §3º, IV, “b”, 6 da Lei Complementar 083/2006
A comissão de fiscalização será composta pelos ser- CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a deste Município c/c o art. 40, §7º da Constituição
vidores, Engenheiros Vinicius Resende Mamede - ma- MÁRCIA ALVES FEITOSA VITÓRIA, na condição de da República, com proventos mensais e integrais no
trícula 60/82.986 e Agrinaldo Gaia Riggard- matrícula viúva de ALTAIR VITÓRIA, matrícula n° 10/18.282, valor de R$ 1.468,65 (um mil, quatrocentos e sessenta
11/20.909, sob a presidência do primeiro para fisca- efetivo, função trabalhador braçal, falecido em e oito reais e sessenta e cinco centavos), à razão de
lizarem os serviços constantes do processo adminis- 30/01/2021, com fundamento no art. 73, II, 74, I, 75, 100% do valor e de forma vitalícia, conforme contido
trativo 52/390/2020 neste município de Belford Roxo, §3º, IV, “b”, 6 da Lei Complementar 083/2006 deste no Processo Administrativo PREVIDE n° 00340/2020.
bem como Contrato nº 010/SEMOCAP/2021, produ- Município c/c o art. 40, §7º da Constituição da Re- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicapública, com proventos mensais e integrais no valor ção, retroagindo
zindo seus efeitos a contar de 12 de abril de 2021.
seus efeitos
de R$ 1.763,13 (um mil, setecentos e sessenta e três a partir de 15 de junho de 2020.
reais e treze centavos), à razão de 100% do valor e de
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênios
REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

forma vitalícia, conforme contido no Processo Administrativo PREVIDE n° 069/2021. Esta portaria entrará PORTARIA Nº 62/GDP/PREVIDE/2021 DE 28 DE
em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus ABRIL DE 2021.
efeitos a partir de 30 de janeiro de 2021.

RETIFICAR a Portaria nº 130/GDP/2020 publicada em 26/09/2020 no Jornal Hora H e que AposenPORTARIA Nº 39/SEMOCAP/2021 DE 28 DE ABRIL PORTARIA Nº 58/GDP/PREVIDE/2021 DE 28 DE tou, Por Idade e Tempo de Contribuição, o servidor
ABRIL DE 2021.
DE 2021
OSWALDO DE SOUZA GOES matrícula nº10/4491,
efetivo no cargo de Auditor Fiscal, admitido no MuniINSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECU- CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a cípio em 24/10/1994, lotado na Secretaria Municipal
ÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMI- MARLENE LUIZA DA SILVA LOPES, na condição de da Fazenda - SEMFA, com fundamento no art. 6º

NISTRATIVO Nº 52/269/2020 - BELFORD ROXO/RJ. cônjuge do aposentado SEBASTIÃO DE OLIVEIRA da EC 41/2003 c/c art. 62, incisos I, II, III, da Lei nº
A comissão de fiscalização será composta pelos servi- LOPES, matrícula n° 10/18290, no cargo de Gari, fa- 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor

dores, Engenheiros Vanessa Menezes da Silva - matrí- lecido em 08/08/2020, com fundamento no art. 40, de
R$ 15.179,03 (quinze mil
cula 60/82.984, Roberto Lucas Santana Juvêncio- ma- §7º, da Constituição da República, no art. 73, Inci- e cento e setenta e nove reais e três centavos), sendo
trícula 60/80.700 e Agrinaldo Gaia Riggard- matrícula so I; art. 74 Inciso II e art. 75 §3º do Inciso IV da 8.052,55 (oito mil e cinquenta e dois reais e cinquen11/20.909, sob a presidência do primeiro, para fisca- letra “b”, “6”, da Lei Complementar nº 83/2006, ta e cinco centavos), a título de vencimento base do
lizarem os serviços constantes do processo adminis- com proventos mensais no valor de R$ 881,89 (oito- cargo, mais R$ 3.221,02 (três mil duzentos e vinte e
trativo 52/269/2020 neste município de Belford Roxo, centos e oitenta e um reais e oitenta e nove centa- um reais e dois centavos) equivalente a 40% de tribem como Contrato nº 009/SEMOCAP/2021, produ- vos), proventos de forma vitalícia, conforme contido no ênio (art.67, da LC 14/1997), R$ 3.100,20 (três mil e
Processo PREVIDE n° 751/2020. Esta portaria entrará cem reais e vinte centavos) a título de produtividade
zindo seus efeitos a contar de 19 de abril de 2021.
em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus (art.6º da Lei 1282/2009) mais R$ 805,26 (oitocentos
efeitos a contar de 13 de outubro de 2020.

nal de especialização (art.10º, §1º, II, LC 116/2011) ,

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênios
REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

e cinco reais e vinte e seis centavos) a título de adicioconforme contido nos autos do Processo Administrati-

PORTARIA Nº 59/GDP/PREVIDE/2021 DE 28 DE vo PREVIDE nº 00450/2019. Esta portaria entrará em
ABRIL DE 2021.
vigor na data de sua publicação.
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a LUI-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER

SA HELENA CAMARINHO ARANHA, na condição
de companheira do servidor FRANCISCO DE ASSIS

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

12 ESPORTE

Hora

FRED
Redentor
salva o
Fluzão na
Armênia

no Estádio Centenário de
Armenia, pela segunda
jota.carvalho@yahoo.com
rodada da Copa Libertaom dois gols dele, dores da América. GiralFred, o Fluminen- do descontou para o time
se venceu o Santa colombiano.
Com o triunfo, o TriFé, da Colômbia, por 2 a
color
do Rio assumiu a
1, na noite de quarta (28),
jota carvalho

C

copa libertadores

liderança do Grupo D da
competição, com quatro pontos conquistados,
empatado com o River
Plate-ARG, que venceu o
Junior Barranquilla-COL,
também por 2 a 1, em
Buenos Aires.

Na próxima rodada, o
Flu enfrentará o Junior,
novamente na Colômbia, quinta-feira próxima
(6/5), às 19 horas. Antes
disso, o time das Laranjeiras jogará com a Portuguesa, na partida de ida

sexta-feira, 30 de abril de 2021
André Moreira / VRFC

Atacante marcou duas
vezes e garantiu a ponta
do grupo D ao tricolão
das semifinais do Cariocão, domingo (2/5), às 16
horas, no Luso-Brasileiro.
“Não nego que foi emocionante, apesar da mudança de local e as dificuldades naturais de uma
partida desse tipo. Não fi-

zemos um jogo lindo, mas
conseguimos os três pontos e ficamos em cima da
tabela”, disse o herói tricolor, saudado nas redes
sociais como o Redentor
do Fluzão frente ao Santa
Fé.

