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Entupido
de tiros 

na Baixada
Homem foi assassinado em área de desova na 

Estrada de Belford Roxo. Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense busca imagens 
de câmeras para identificar atiradores.
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Bebê de 11 meses é estuprada
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Máscara: RJ
pede desculpas

por erro em
campanha
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Pandemia está
longe do fim,

diz diretor 
da oMs

4

tCu: Governo 
tem que usar 

testes de Covid 
antes de vencer

Microbiologista diz que teste de anticorpos após vacina é bobagem
6

dívida: alerj 
pede ao stf 

suspensão de 
pagamento

Caso HEnRY
laudo diz que 
menino teve 

23 lesões
Babá da vítima 

presta depoimento
7

Ação é assinada pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e pelo procurador Rodrigo Lopes
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ação da Civil vai 
focar em caso 

de meninos
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CódiGo
novas regras
de trânsito já 
estão valendo
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EsColas RuRais
agricultura 

leva projeto às 
salas de aula
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Nesta terça (13), o abraço especial da Resenha Cultural vai para 
Tassiana Carla, de Nova Iguaçu. Leitora deste espaço e aniversariante 

do dia, ela é esposa dedicada do jornalista Diego Valdevino e mãezona 
coruja do Lucas. Se vai ter celebração de mais um níver? “Com certeza”, 

garante. Parabéns, Tassiana! Curta bastante a data especial. Aquele Abra-
ço e sucesso sempre!!! 

Resenha Cultural
Hora

Documentário sobre o que 
restou da memória do Teatro 
Arcádia. Essa ideia vem ama-
durecendo ano pós ano entre 
os que ainda estão vivos para 
contar histórias de uma era 
de ouro do teatro iguaçuano 
e da Baixada, por que não? 
Alguns dos dinossauros já 
estão no andar de cima como 
Celso Mosciaro, Roberto de 
Brito, Charles Cerdeira, Mar-
co Mirelli, Durval Meirelles, 
Loy Roy, Antoni Di Monti e 
Mário das Neves. Ainda es-
tão em pé, por aqui, Luiz Va-
lentim, Júlio César da Silva, 
Tony Ribeiro, Silvia Regina, 
José Edmilson, Sonia Bar-
bosa, Beth Barbosa, Ricardo 
Bastos, Paulo Barbieri, Iolan-
da Brazão, Fernando Khouri, 
Rosemary Nóbrega, Wilson 
Freire, Silvio Rizo e este 
Velho Escriba, que podem 
falar do templo que revelou 
nomes para o mundo cênico 
estadual e nacional. Visando 
fortalecer o projeto, sempre 
no último sábado do mês, os 
arcadianos se reúnem on-line 
no app Google Meet. A cha-
ma Arcádia está mais viva do 
que nunca! (Jota Carvalho)

arcádia em
documentário
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Xande de Pilares, 
Dudu Nobre, 
Dandara Maria-

na, Bruno Castro e An-
dré Lara estarão juntos 
no palco do Teatro Rival 
Refit para comemorar o 
centenário de Dona Ivo-
ne Lara nesta terça-feira, 
13, a partir das 19h, com 
participações especiais 
dos dançarinos Juliana 
Costa e Adalberto Shock. 
No repertório, sucessos 
da compositora e tam-
bém canções nunca gra-
vadas, que acabam de ga-
nhar registro em EP, que 
será lançado no show. O 
EP acompanha a chegada 
às plataformas digitais 
do “Baú da Dona Ivone”, 
lançado em 2012. O espe-
táculo – com duas horas 
de duração – será trans-
mitido pelo canal do te-
atro no YouTube, https://
www.youtube.com/chan-
nel/UCJhwBwkonCU-
Asd4MYNrbwQQ com 
retransmissão pelo canal 

da rádio FM O DIA.
“Dona Ivone Lara, a 

coisa mais linda do Bra-
sil, amor das nossas vi-
das”. Assim Caetano Ve-
loso saudava a cantora e 
compositora, ao partici-
par do “Baú da Dona Ivo-
ne”, disco que, em 2012, 
reuniu canções inéditas 
da rainha na voz de gran-
des nomes da música 
brasileira. Nove anos

se passaram, e Dona 
Ivone, que nos deixou 
em 2018, segue cada vez 
mais linda — a despeito 
do Brasil que, desde en-
tão, vem insistindo em 
mostrar seu lado mais 
feio e triste. A beleza 
crescente das melodias 
da imperiana, registradas 
no “Baú da Dona Ivone”, 
está ao alcance de

todos nas plataformas 
digitais, pela primeira 
vez, como parte das ce-
lebrações do centenário 
da artista — as 12 faixas, 
raridades que até pouco 
tempo existiam apenas 
em CDs físicos, distribu-
ídos em escolas da Pre-

feitura do Rio, foram dis-
ponibilizadas agora pela 
Radar Records

em três EPs, lançados 
entre outubro de 2020 e 
fevereiro de 2021.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Vó Candinha, agen-
te idosa da coluna traz 
uma boa, depois de dar 
um tempo por causa do 
virus. Ela, especialista 
em fatos da society, des-
cobriu algo interessante. 
“Num dos setores daque-

la prefeitura da Baixada, 
um dos caras é assediado 
o tempo todo pela mu-
lherada, mas não é muito 
chegado ao ataque. É do 
tipo que faz de conta que 
gosta para não desagra-
dar”, conta Vó.

o cara não gosta muito dos ‘ataques’

Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Durante festa na ci-
dade, o dito cujo estava 
lá e acompanhado do seu 
‘colega’ de sempre. Uma 
das fãs do rapaz me con-
fessou: ‘Dona Cândida. 
Sou louca por aquele 
homem. Se eu pudesse 
levava ele para casa e o 

comia todos os dias. Pe-
gava de jeito mesmo’. 
A moça apaixonada é 
colega de prefeitura do 
‘dondoco’ e já tentou 
agarrá-lo no corredor. 
‘Ele fugiu’, disse-me 
a doida”, acrescentou 
Dona Cândida, rindo. 

Colega de prefeitura 
apaixonada pelo ‘homem’

Vó Candinha prosse-
gue. “Semana passada, 
a doida me encontrou no  
shopping e começou a 
chorar. ‘Dona Cândida, 
errei o alvo e não per-
cebi, de tão cega que es-
tava de amor pelo cara, 
que aquela fanta não era 
coca. Ele e o acompa-

nhante de sempre são 
caso um do outro. Que 
decepção, minha velha! 
A fruta que ele gosta eu 
como até o caroço’. Dito 
isso a criatura foi embo-
ra lamentando a tacada 
errada”. *Coisas da vida 
moderna.

Moça descobre 
que a coca é fanta

o soMBRa“Projeto Abrindo PortAs”

divulGação
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Bastidores, histórias, me-
mórias, depoimentos e o suor 
de produtores e seus colabo-
radores vão ser contados no 
documentário ‘EncontrAr-
te Para Sempre!’, que será 
lançado nesta quinta (15), 
fechando a 19ª edição do 
Festival de Artes Cênicas da 
Baixada Fluminense. O doc 
foi possível graças ao patrocí-
nio do edital Retomada Cul-
tural RJ, da Lei Aldir Blanc, 
feito pela secretária de Estado 
de Cultura e Economia Cria-

tiva.
A produção deste filme, 

além da assinatura da institui-
ção, tem no roteiro e edição a 
mão da Artvideo Produções, 
que caminhou registrando o 
Festival por quase duas dé-
cadas e ajudou a construir a 
memória audiovisual da insti-
tuição. Os produtores contam 
também com a colaboração 
da escola de cinema da En-
contrArte Audiovisual e da 
Oficina de Ideias na produ-
ção.

Senhoras e senhores, pre-
parem suas pipocas e abram o 
YouTube!

O filme mostrará ainda um 
pouco deste ano tão diferen-
te, com uso de máscaras, ál-
cool em gel e a necessidade 
de distanciamento social. O 
audiovisual entrou de vez no 
dia a dia do evento. Depois de 
um ano sem atividade nenhu-
ma por causa da pandemia do 
novo coronavírus, o advento 
da Lei Aldir Blanc deu novo 
fôlego também às produções 

teatrais, inclusive ao Encon-
trArte. 

Voltando no tempo nos últi-
mos 19 anos, o documentário 
vai utilizar arquivos e bancos 
de imagens do festival cap-
tados durante esse período. 
Junto com esse acervo, a pro-
dução conseguiu entrevistas e 
depoimentos dos fundadores 
do festival, artistas partici-
pantes, parceiros, e pessoas 
que se relacionaram em al-
gum momento com esta his-
tória construída desde 2002.
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Documentário 

conta história 

do Festival 

‘ENCONTRARTE 
PARA SEMPRE!’

Centenário de dona ivone lara ao vivo 

Aderbal Filho, Arteiro e Marieta Severo numa das edições dos 19 anos da mostra

Dudu Nobre será uma das feras presentes na 
festa dos 100 anos da cantora e compositora

divulGação
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Alterações no Código de 
Trânsito começam a valer

Já estão valendo desde 
ontem as alterações pro-
movidas no Código Brasi-
leiro de Trânsito (CBT). A 
principal novidade é am-
pliação do prazo de vali-
dade da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) para 
dez anos no caso de con-
dutores de até 50 anos. As 
mudanças foram sancio-
nadas pelo presidente Jair 
Bolsonaro em outubro do 
ano passado, quando ficou 
definido que a vigência 
passaria a ocorrer 180 dias 
após a sanção.

Aptidão física 
e mental

Os exames de aptidão 
física e mental para reno-
vação da CNH não serão 
mais realizados a cada cin-
co anos. A partir de agora, 
a validade será de dez anos 
para motoristas com idade 
inferior a 50 anos; cinco 
anos para motoristas com 
idade igual ou superior a 
50 anos e inferior a 70 e 
três anos para motoristas 
com idade igual ou supe-
rior a 70 anos. 

Principal mudança é a alteração do prazo de validade da carteira

iGoR liMa

divulGação/alERJ

O uso de cadeiri-
nhas no banco traseiro 
passa a ser obrigatório 
para crianças com ida-
de inferior a 10 anos 
que não tenham atin-

gido 1,45 metro de al-
tura. Pela regra antiga, 
somente a idade da 
criança era levada em 
conta.

Nos casos de cha-

mamentos pelas mon-
tadoras para corre-
ção de defeitos em 
veículos (recall), o 
automóvel somente 
será licenciado após a 

comprovação de que 
houve atendimento da 
campanhas de repa-
ros. 

Fonte: Agência 
Brasil

CadEiRinHas

Haverá mudanças tam-
bém na quantidade de 
pontos que podem levar 
à suspensão da carteira. 
Atualmente, o motoris-
ta que atinge 20 pontos 
durante o período de 12 
meses pode ter a cartei-
ra suspensa. Agora, a 
suspensão ocorrerá de 

forma escalonada. O con-
dutor terá a habilitação 
suspensa com 20 pontos 
(se tiver duas ou mais 
infrações gravíssimas na 
carteira); 30 pontos (uma 
infração gravíssima na 
pontuação); 40 pontos 
(nenhuma infração gra-
víssima na pontuação). 

Condenados 
As novas regras pro-

íbem que condutores 
condenados por   homi-
cídio culposo ou lesão 
corporal sob efeito de 
álcool ou outro psico-
ativo tenham pena de 
prisão convertida em al-
ternativa.

Pontos

alerj pede ao stf suspensão do 
pagamento do serviço da dívida

Secretaria de Agricultura leva projeto Educação Sanitária 
A Secretaria de Estado de 

Agricultura e a Superinten-
dência de Defesa Agrope-
cuária, por meio da Coorde-
nação Setorial de Educação 
Sanitária, começou ontem a 
capacitação de professores 
do ensino fundamental de 
áreas rurais para que possam 

implantar o projeto Educação 
Sanitária nas Escolas Rurais. 
Nesta primeira capacitação, 
participarão: professores, im-
plementadores pedagógicos, 
orientadores pedagógicos e 
inspetores de alunos, tota-
lizando 36 participantes de 
18 escolas, distribuídas em 

6 municípios, com envolvi-
mento de mais de 300 alunos. 
A capacitação será realizada 
de forma on-line e feita atra-
vés da aplicação de material 
educativo sobre os temas: fe-
bre aftosa, raiva, brucelose, 
tuberculose, alimentos se-
guros, teníase, agrotóxicos 

e destino das embalagens, 
temas relevantes para a vida 
no campo. 

O intuito é esclarecer os 
principais aspectos socio-
econômicos das doenças, 
seus sinais clínicos, trans-
missão, riscos, manejo na 
vacinação dos animais, 

prejuízos e prevenção, hi-
gidez dos alimentos e a 
importância do uso correto 
dos agrotóxicos e destino 
das embalagens em prol do 
meio ambiente e da saúde 
coletiva, de forma lúdica e 
integrada com outros temas 
do currículo infantil. De 

acordo com o secretário 
de Agricultura, Marcelo 
Queiroz, um dos objeti-
vos do projeto nas Escolas 
Rurais é possibilitar maior 
conhecimento sobre sa-
nidade agropecuária aos 
alunos do ensino funda-
mental.

documento no supremo pede medida liminar

A Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj) deu entra-
da, no último sábado, em 
uma Arguição de Des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) no 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), pedindo uma 
medida liminar para que 
cessem todos os paga-
mentos da dívida do esta-
do com a União até que 
a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) reco-
nheça o fim da pandemia 
de coronavírus. A ação é 

assinada pelo presidente 
da Casa, deputado André 
Ceciliano (PT), e pelo 
procurador da Alerj, Ro-
drigo Lopes Lourenção. 
A Alerj estima que desde 
março de 2020, quando 
se iniciou a pandemia, 
o Estado do Rio já qui-
tou R$ 1 bilhão em juros 
da dívida com a União. 
 
A ação, a Casa argu-
menta que o pagamento 
da dívida e as restrições 
impostas pelo Regime 
de Recuperação Fiscal 
(RRF) fazem com que o 
Estado do Rio não possa 
investir na área da Saú-
de. “Neste momento, 
após ter pago mais de 

R$ 1 bilhão, o Estado do 
Rio, além de não poder 
comprar equipamentos 
e medicamentos com tal 
dinheiro, também não 
pode, de nenhuma forma, 
ressarcir seus servido-
res enviados ao front de 
uma guerra cujo inimigo, 
posto que tenaz, é invisí-
vel”, diz o texto da ADPF. 
 
O pedido de liminar ao 
STF também cita ações 
em que a Justiça pror-
rogou o pagamento da 
dívida com a União dos 
estados de Goiás, Ama-
zonas e Rondônia. “As 
circunstâncias não são 
mundialmente normais, 
pelo menos desde 11 de 

março de 2020. O cum-
primento hirto das nor-
mas só pode ser justifi-
cado se a pandemia for 
objeto de obsessiva ne-
gação”, explica a ação 
que contém 106 páginas. 
 
O pagamento das dívi-
das com a União voltou a 
acontecer após o fim dos 
efeitos de uma liminar do 
ministro do STF Luiz Fux 
que garantiu que o Esta-
do do Rio não fosse ex-
cluído do Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF) 
até fevereiro de 2021. A 
prorrogação do RRF por 
mais três anos - acordo 
homologado em 2017 - 
deveria ter acontecido 

em setembro de 2020. No 
entanto, há divergências 
entre o Governo Federal 
e o Executivo fluminense 
sobre os termos da reno-
vação.

Pano de fundo para o 
atraso na renovação era 

claramente político, mas 
coube ao Ministério da 
Economia criar uma sé-
rie de entraves burocráti-
cos para impedir que isso 
acontecesse conforme 
previsto”, comentou An-
dré Ceciliano. 

antonIo carlos

horahmunicipios@gmail.com

PandEMia

Deputado André Ceciliano durante live

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou 
que o Ministério da Saúde 
dê ‘imediata destinação’ 
a testes de Covid-19, com 
vencimento entre maio e 
junho, que poderiam servir 
para diagnosticar cerca de 
três milhões de pessoas, sob 
pena de muita.

Os dados constam de 
uma decisão do ministro 
Benjamin Zymler que re-
velam ainda “discrepância” 
entre relatórios de entrada e 
saída fornecidos pela pasta 
e invetário realizado pelo 
próprio ministériio.

Inicialmente, esses testes 
tinham previsão de valida-
de entre dezembro do ano 
passado e janeiro deste ano, 
mas o prazo foi estendido 
pela Anvisa.

“A persistir nesse rutmo, 
há um risco iminente de 
não haver uma adequada 
destinação ao estoque atu-
almente disponível preste a 
vencer. Para que não haja a 
perda do insumo, em abril 
e maio deste ano seria ne-
cessária a utilização de uma 
média de 14.500 kits, ,nú-

mero superior, portanto à 
média de 6.179 dos últimos 
12 meses”, aponta o relató-
rio, destacando que cada kit 
contém 100 unidades.

O despacho do ministro 
ressalta ainda que as cir-
cunstâncias do atraso na 
destinação dos testes é ob-
jeto de apuração e poderá 
ensejar a responsabilidade 
de agentes públicos.

Principais suspeitas
Entre os principais indí-

cios detectados pelo TCU 
estão: a falta de articula-
ção do Ministério da Saúde 
com entes subnacionais; a 
compra apenas de parte dos 
insumos necessários à reali-
zação dos exames; o fato de 
a contratação da Organiza-
ção Pan-/americana de Saú-
de (Opas), fornecedira dis 
exames RT-PCT, além de 
não ter tramitado pela área 
técnica competente, aparen-
temente não foi precedida 
de elaboração de termo de 
referência com as justifica-
tivas, termos, cronograma 
esperado e quantitativos 
para a aquisição.

Covid: tCu determina ao 
governo uso de testes
antes do vencimento  

Os testes de Covid-19, com vencimento entre 
maio e junho, que poderiam servir para 

diagnosticar cerca de três milhões de pessoas

divulGação
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Mesmo com luz no horizonte, 
pandemia está longe do fim

É o que acredita o  
diretor-geral da Orga-
nização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
ao afirmar ontem que 
confusão e negligência 
no combate à Covid-19 
fazem com que a pan-
demia esteja longe de 
terminar, mas a situa-
ção pode ser controlada 
em meses com a adoção 
de medidas de saúde 
pública comprovadas,  
Até agora, cerca de 780 
milhões de vacinas fo-
ram administradas glo-
balmente, mas medidas 
como o uso de másca-
ras e a manutenção do 
distanciamento físico 
precisam ser aplica-
das para reverter a tra-
jetória da pandemia. 
“Nós também quere-
mos ver sociedades e 
economias reabrindo, 
e viagens e comércio 
recomeçando”, disse 
Tedros em uma coleti-

va de imprensa. “Mas, 
neste momento, unida-
des de tratamento inten-
sivo de muitos países 
estão sobrecarregadas e 
pessoas estão morren-
do -- e isto é totalmente 
evitável”, acrescentou. 
“A pandemia de Co-
vid-19 está muito longe 
de terminar. Mas temos 
muitos motivos para 
otimismo. O declínio 
de casos e mortes du-
rante os dois primeiros 
meses do ano mostra 
que este vírus e suas 
variantes podem ser 
detidos”, acrescentou. 
Segundo ele, a transmis-
são está sendo impulsio-
nada pela “confusão, ne-
gligência e inconstância 
nas medidas de saúde 
pública”.

A Índia superou o Bra-
sil e se tornou a nação 
com o segundo número 
mais alto de infecções 
pelo novo coronavírus 
do mundo.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) pediu desculpas pela ima-
gem da campanha que mostra um homem de jaleco usando a más-
cara de proteção contra a Covid de cabeça pra baixo e classificou o 

episódio de um “equívoco”.

A campanha publicitária do governo do Rio de Janeiro, que teve 
investimento de R$ 13 milhões, mostra o personagem da campanha 
usando o equipamento de proteção em que é possível ver escrito as 

palavras “dr.” e “médico”.

O Rio de Janeiro vai ser 
o último estado do país a 
ter legislação estadual so-
bre gestão de unidades de 
conservação, juntamen-
te com o Mato Grosso 
do Sul. A informação foi 
apresentada pela assesso-
ria técnica da Comissão 
do Cumpra-se da Alerj.

O colegiado é presidi-
do pelo deputado Carlos 
Minc (PSB), durante au-
diência pública realizada 
ontem, em parceria com 
a Frente Parlamentar 
Ambiental da Casa, para 
discutir o projeto de lei, 
de autoria de Minc.

últiMo da fila

audiênCia

A proposta prevê a cria-
ção do Sistema Estadual 
de Unidades de Conser-
vação. Para o parlamen-
tar, a lei federal que criou 
o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação 
(SNUC) - Lei 9985/2000 - 
não dá conta da realidade 
socioambiental dos esta-
dos.

O acordo com a análise técnica da Co-
missão, todos os outros estados já têm um 
Sistema Estadual de Unidades de Conserva-
ção (SEUC), alguns antes mesmo da criação 
do Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação (SNUC).

ConsERvação

7 CaPítulos

EditoRial

“Temos a legislação federal, mas vá-
rios estados fizeram leis que adequam 
financiamento e fiscalização. No Estado 
do Rio, temos características específicas, 
como a questão dos guarda parques e dos 
convênios com municípios”, disse.

lEGislação

REPRodução 

Decidir sobre o que 
é certo ou errado é uma 
das grandes questões 
éticas dos indivíduos e 
das sociedades. Essa foi 
uma das experiências 

passadas pelo jornalista 
Luiz Marchesini duran-
te o primeiro módulo do 
curso “Ética: Uma lei 
universal” realizado on-
tem pela Escola do Le-

gislativo do Estado do 
Rio de Janeiro (Elerj). A 
aula foi transmitida em 
tempo real pela página 
da Escola do Legislati-
vo no Facebook.

alerj discute etica em curso 
ministrado por jornalista

PAndemiA

divulGação

assessorIa 
de Imprensa

O pedido do Sin-
dicato dos Co-
merciários do 

Rio para inclusão da ca-
tegoria nos grupos prio-
ritários de vacinação da 
Covid-19 foi recusado 
pelo Governo do Estado. 
Agora, o órgão pretende 
entrar com uma ação ju-
dicial para garantir o di-
reito dos trabalhadores do 
comércio à imunização.  

O Sindicato defende 
que os profissionais se-
guem expostos desde o 
início da pandemia, como 
é o caso dos trabalhado-
res de supermercados, 
listados no rol de ativida-
des essenciais e que, por-
tanto, não podem parar. 
Por isso, a importância de 

ser considerada categoria 
prioritária e vacinada o 
quanto antes.

- A vacina é fundamen-
tal para proteção dos co-
merciários que está muito 
exposta desde o início da 
pandemia. Além de ser 
uma medida necessária 
para diminuir a dissemi-
nação do vírus, já que 
milhares de pessoas são 
atendidas diariamente no 
comércio, que não parou 
de funcionar em momen-
to algum. Vamos brigar 
na justiça - destaca Már-
cio Ayer, presidente do 
Sindicato dos Comerciá-
rios.

Na resposta enviada 
ao Sindicato, o governo 
estadual diz que só será 
possível analisar a rei-
vindicação quando novas 
vacinas em teste forem 

aprovadas dependendo, 
ainda assim, da disponi-
bilidade e do cronograma 
de entregas por parte do 
Governo Federal. 

Desde janeiro, o Sin-
dicato dos Comerciá-
rios vem realizando uma 
verdadeira peregrinação 
em busca de vacinação 
rápida para a categoria. 
Além do governador, o 
pleito também foi levado 
ao secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz. 
O órgão também apostou 
em uma campanha em 
massa – com direito a li-
ves, outdoors e carros de 
som – para cobrar a com-
pra de vacinas pela ini-
ciativa privada.

- Somos incansáveis. 
Essa luta é mais do que 
justa para os comerciá-
rios - garante Ayer. Em rua da Saara, no centro do Rio comerciários seguem expostos na pandemia

Entidade pretende entrar com uma ação judiciária para garantir direito

CHINA - O conselhei-
ro de Estado e ministro das 
Relações Exteriores da Chi-
na, Wang Yi, disse neste sá-
bado (10) que a China quer 
trabalhar com o Brasil para 
promover sua parceria estra-
tégica abrangente a fim de 
continuar fazendo novo pro-
gresso.

Wang fez o comentário em 
uma conversa por telefone 
com Carlos Alberto Franco 
França, ministro das Rela-
ções Exteriores do Brasil.

Ao parabenizar França por 

sua nomeação como minis-
tro das Relações Exteriores, 
Wang disse que como gran-
des países em desenvolvi-
mento, representantes das 
economias emergentes e par-
ceiros no Brics, a China e o 
Brasil são forças importantes 
impulsionando a multipola-
rização do mundo e compar-
tilhando interesses comuns 
extensivos e estreitos.

A China, segundo Wang, 
sempre valoriza e desenvolve 
as relações com o Brasil de 
uma perspectiva estratégica 

de longo prazo, colocando o 
Brasil em uma das direções 
de prioridade para seus laços 
estrangeiros. Após o surto da 
pandemia da covid-19, a Chi-
na e o Brasil têm combatido 
a pandemia com solidarie-
dade e superado as dificul-
dades juntamente. Apesar da 
tendência adversa, a coope-
ração pragmática tem cres-
cido, com progresso estável 
em muitos projetos grandes, 
o que reflete completamente 
a forte resiliência da coope-
ração dos dois países, disse 

Wang. Ao indicar que o ví-
rus é o inimigo comum da 
humanidade, Wang disse 
que atualmente a pandemia 
no Brasil e outros países na 
América Latina está ainda 
muito severa.

A China se compadece 
com o Brasil e apoia firme-
mente os esforços do go-
verno brasileiro para con-
ter a pandemia e restaurar 
sua economia, disse Wang, 
acrescentando que a China, 
dentro de sua capacidade, 
quer continuar com a coope-

ração de vacina com o Brasil 
para satisfazer sua necessida-
de urgente.

Fonte: Agência Brasil

M
un

do

China quer trabalhar com o Brasil para promover parceria estratégica
antonio CRuz/aGênCia 

Chanceler chinês Wang Yi 

Governo do Estado recusa incluir 
comerciários em grupos prioritários
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série C do rio

Mais uma vez o 
atacante Hu-
dson Moreira 

abriu o placar no sábado 
(10), na vitória do So-
ciedade Esportiva Bel-
ford Roxo sobre o União 
Central, por 2 a 0. Foi o 
segundo jogo amistoso 
realizado pelo time em 
preparação para o Cam-
peonato Carioca de Fute-
bol de 2021, na série C, 

competição promovida 
pela Federação de Fute-
bol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj). O início 
da Série C está previsto 
para 22 de maio.

O jogo
Na partida repleta de 

defesas importantes dos 
goleiros, o primeiro gol 
do time belforroxense, 
aconteceu aos 27 minu-
tos do primeiro tempo, 
quando o meia-atacante 
Dentinho ganhou a bola 

do adversário em pro-
fundidade, lançou para 
Hudson, que girou, bateu 
cruzado dentro da área e 
fez 1 a 0. Um golaço! A 
segunda bola entrou na 
rede aos 38 do segundo 
tempo. O lance come-
çou com a tabela entre 
o lateral-direito Moysés 
Araújo e o meia-atacante 
Marcos Felipe. Na joga-
da espetacular, Moysés 
cruzou na segunda trave 
e o zagueiro Rafael Fer-
nando de cabeça comple-

tou o placar do jogo.
“É gratificante para 

mim como atacante ter 
jogado duas partidas 
e marcado um gol em 
cada uma. Contra o Por-
to Real, foi o único do 
amistoso. Com isso fi-
quei na história do clube, 
pois foi o primeiro jogo 
do Belford Roxo com um 
time adversário e estreei 
o placar. Todos nós joga-
dores temos nos dedicado 
ao máximo, na esperança 
de alcançarmos o aces-

so a série B2. Por isso, 
nossa palavra de ordem é 
treinar, se dedicar e jogar 
com garra para vencer. A 
cada partida nosso time 
está mais entrosado e 
conseguindo finalizar as 
jogadas ensaiadas duran-
te os treinos da semana. 
O clube nos oferece es-
trutura para preparação. 
Temos um corpo técnico 
formado por profissio-
nais experientes e isso 
é fundamental ao nosso 
desempenho. Nos senti-

mos valorizados e presti-
giados. Estou feliz pelos 
gols e pela equipe que 
faço parte”, disse o ata-
cante Hudson.

O primeiro jogo amis-
toso do Sociedade Espor-
tiva Belford Roxo foi 1 
a 0 contra o Porto Real. 
O próximo será no dia 
17 deste abril, às 14h, no 
Centro de Futebol Zico, 
e o adversário o Clube 
Atlético Barra da Tijuca. 
O CFZ fica no Recreio 
dos Bandeirantes.

No segundo amistoso, 
BElfoRd Roxo BatE união CEntRal 

Próximo adversário será o Barra da tijuca no Centro de futebol zico

divulGação

MaRCElo CoRtEs / CRf 

Meia brinca na internet sobre pênaltis: “Na minha você não chega”

Craque da Galera, Arrascaeta 
‘tira onda’ com Diego Alves

Zagueirão Rafael Fernando 
sobe ‘no segundo andar’ e faz o 
segundo na vitória da SEBR

O Flamengo entrou 
em campo no último do-
mingo (11), em duelo 
contra o Palmeiras pela 
Supercopa do Brasil. 
Com força máxima na 
equipe titular, o Rubro-
-Negro venceu a partida 
nos pênaltis e se sagrou 
bicampeão. Em meio às 
comemorações, os jo-
gadores do Fla não per-
deram tempo e começa-
ram com as brincadeiras 
na internet. Na segunda 
(12), Arrascaeta publi-

cou imagem com Diego 
Alves, e não perdeu a 
oportunidade de ‘zoar’ 
o companheiro: “Que 
privilegio GG @diegoal-
vesgol. Mas na minha tu 
não chega.”

Diego Alves e Arras-
caeta foram os principais 
nomes do Flamengo na 
conquista do bicampe-
onato da Supercopa do 
Brasil. O goleiro fez 
defesas magníficas e 
brilhou na disputa dos 
pênaltis. Já o meia uru-

guaio foi eleito o Craque 
da Galera, além de ter 
feito um golaço ainda 
enquanto a bola rolava.

Virando a chave, o 
Flamengo volta atenção 
para o Campeonato Ca-
rioca. Isso porque, nesta 
quarta-feira (14), o Men-
gão encara o Vasco da 
Gama, em jogo válido 
pela nona rodada da Taça 
Guanabara. O ‘Clássico 
dos Milhões’ acontecerá 
a partir das 21h, no Ma-
racanã. 

Rogério Ceni deseja contratação de reforços para compor elenco
Após empatar em 2 a 2 

no tempo regulamentar, 
o Flamengo superou o 
Palmeiras na disputa de 
pênaltis e se sagrou cam-
peão da Supercopa do 
Brasil. O duelo entre as 
equipes foi intenso e en-
volvente, mesmo sendo 
início de temporada para 
os dois clubes. O Rubro-
-Negro ganhou o oitavo 
título desde 2019, mas 
Rogério Ceni pediu cal-
ma sobre o suposto favo-
ritismo do time carioca 
no restante desta tempo-
rada e não escondeu o 
desejo por reforços.

Desde o ‘ano mágico‘, 
Flamengo venceu dois 
Cariocas, dois Brasilei-
rões, duas Supercopas do 
Brasil, uma Recopa Sul-
-Americana e uma Liber-
tadores da América. Em 
entrevista pós-jogo, Ro-
gério Ceni garantiu que 
o Rubro-Negro tem que 
continuar demonstrando 
em campo a qualidade do 
time. Além disso, o trei-
nador lembrou a necessi-
dade de contratar peças 
para compor o plantel da 
equipe.

“Depende. Tem que 
manter a chama acesa. 

Você tem que mostrar 
através do exemplo, do 
dia a dia. Falei antes da 
entrevista. Perguntaram 
se o Flamengo jogava o 
melhor futebol. Falei que 
tínhamos que mostrar no 
dia de hoje (domingo) se 
éramos merecedores”, 
disse o treinador.

“A cada dia, a cada 
competição que se rei-
nicia, se não mantiver-
mos a competividade, 
aliada à qualidade… Se 
conseguirmos uma ou 
outra peça para deixar o 
Flamengo mais forte, as 
voltas do Thiago Maia, 

do Pedro… Se consegui-
mos nos manter firmes, 
com atitudes, palavras e 
exemplos, vamos brigar 
por títulos”, encerrou.

Na atual temporada, 
o Flamengo contratou 
apenas o zagueiro Bruno 
Viana, por empréstimo 
até dezembro deste ano. 
O defensor pertence ao 
Braga, de Portugal. O 
Rubro-Negro, no entan-
to, só irá se reforçar em 
caso de ‘oportunidade de 
mercado’, pois as recei-
tas diminuíram conside-
ravelmente devido à pan-
demia da Covid-19.

alExandRE vidal / fla

“Uma ou outra peça para deixar o 
Flamengo mais forte”, disse o comandante
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susPeitA de desvio de verbAs

Senadores governis-
tas trabalham para 
que o presidente do 

Senado, Rodrigo Pache-
co (DEM- MG), tenha 
mais de uma opção de 
comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) para apu-
rar eventuais omissões 
no combate à pandemia. 
Uma das opções é que o 
colegiado se concentre 
apenas em ações do go-
verno federal e, em espe-
cial, no agravamento da 
crise sanitária no Ama-
zonas com a ausência de 
oxigênio para os pacien-
tes internados. A outra, 
que tem o senador Eduar-
do Girão (Podemos-CE) à 
frente do recolhimento de 
assinaturas, quer que a in-
vestigação seja mais am-
pla para incluir, além do 
governo federal, estados e 
municípios.

O regimento da Casa 
exige o mínimo de 27 as-
sinaturas para a criação da 
comissão. A assessoria de 
Girão disse na manhã de 
segunda-feira (12) que 34 

assinaturas, para essa in-
vestigação mais ampliada, 
já estavam confirmadas. 
No entanto, o requerimen-
to ainda não foi protoco-
lado no Senado. Pacheco 
deve ler esta semana no 
plenário da Casa o reque-
rimento de instalação de 
uma dessas comissões.

A movimentação ocorre 
em meio à determinação 
do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso de 
que o presidente do Se-
nado instale a CPI para 
investigar as ações de en-
frentamento à covid-19. A 
decisão de Barroso tem a 
ver com o pedido de in-
vestigação restrito ao go-
verno federal. Nesta quar-
ta-feira (14), o plenário 
do STF analisa a decisão 
de Barroso. A expectativa 
é que os ministros confir-
mem a decisão de instalar 
a comissão de inquérito, 
mas deleguem ao Senado 
avaliar a forma de funcio-
namento do colegiado.

>> Cortina de fumaça 
- Ao participar da Comis-
são Temporária da Covid 
na segunda-feira, o presi-

dente da Frente Nacional 
de Prefeitos, Jonas Do-
nizette, opinou sobre a 
ampliação do escopo da 
CPI. Segundo ele, embora 
não seja uma preocupação 
para os prefeitos, visto que 
quase todas as prefeituras, 
por obrigação, têm que ter 
um site de transparência, 
a ampliação criaria uma 
cortina de fumaça.

“A gente acredita que, 
na parte jurídica, na parte 
constitucional – o Senado, 
claro, tem toda competên-
cia para analisar verbas 
federais que foram des-
tinadas, mas nós temos 
as câmaras municipais, 

temos as assembleias le-
gislativas –, achamos que 
isso seria uma cortina de 

fumaça para criar um es-
copo enorme e não termos 
o foco naquilo que nós 

precisamos, que é o de-
sempenho do governo fe-
deral na pandemia”, disse.

senador diz ter assinaturas para 
ampliar investigação da CPi da Covid

aGênCia sEnado

assessoria garante que Eduardo Girão 
conseguiu reunir 34 nomes de apoio

Girão está à frente do grupo que quer investigar também estados e municípios 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Em uma conversa no 
fim de semana sobre 
a CPI entre o senador 
Jorge Kajuru (Cidada-
nia-GO) e o presidente 
Jair Bolsonaro, divul-
gada pelo parlamentar, 
Bolsonaro defendeu a 
ampliação da investi-
gação e disse temer um 
“relatório sacana” da 
comissão caso a apu-

ração se concentre ape-
nas no governo federal, 
conforme previsto no 
pedido original.

“Olha só o que você 
tem que fazer. Tem que 
mudar o objetivo da 
CPI, tem que ser am-
pla. Daí você vai fazer 
um excelente trabalho 
para o Brasil”, afirmou 
Bolsonaro a Kajuru, no 

áudio. “Se mudar, 10 
para você, porque nós 
não temos nada a es-
conder”, disse sobre o 
objetivo da CPI.

>> Mourão - Sem 
estender a polêmica, 
o vice-presidente da 
República, Hamilton 
Mourão, também en-
grossou hoje o coro em 
defesa de uma CPI mais 

abrangente. “Como 
está colocado ali, tem 
dois aspectos. Um é 
muito amplo: ‘Ações 
de combate a pande-
mia’. Então, acho que 
tem que envolver tam-
bém estados e municí-
pios”, disse Mourão. 

(Fonte: Agência 
Brasil)

Áudio E MouRão

Covid-19: Teste de anticorpos 
após a vacina é bobagem

*Natalia Pasternak 
Fui vacinada. E ago-

ra? Como sei que estou 
imunizada? Essa dúvida 
tem levado muita gente 
a fazer testes sorológi-
cos, que medem a pre-
sença de anticorpos no 
sangue, para “checar” 
se a vacina funcionou. 
E muitos ficam surpre-
sos ou revoltados 
quando recebem o 
resultado com ne-
nhum ou “poucos” 
anticorpos, e já des-
confiam: “fui enga-
nada”.

O problema é que 
os testes de anticor-
pos não testam a 
vacina. Não servem 
para dizer se ela é 
boa ou não. Para 
isso, temos os testes 
clínicos de eficácia. Ne-
les, as vacinas são ava-
liadas na sua capacidade 
de prevenir doença. E a 
frequência com a qual 
conseguem impedir com 
que alguém adoeça é que 
vai dar o cálculo da efi-
cácia, aquele número que 
acompanhamos no final 
de 2020 como se fosse 
novela das oito.

Testes de anticorpos 
servem para estudos epi-
demiológicos em popu-
lações, para acompanhar 

a prevalência de uma 
doença. Mas não dizem 
se alguém está ou não 
protegido. Isso, por uma 
série de fatores. Primei-
ro, se considerarmos os 
testes rápidos, de farmá-
cia, a maioria deles está 
calibrado para detectar 
anticorpos contra a pro-
teína N do vírus. É a pro-

teína mais abundante do 
SARS-Cov2, e quem já 
teve a doença costuma 
apresentar anticorpos 
para ela. Mas quem foi 
vacinado, em geral, não. 
Isso porque quase todas 
as vacinas usam a prote-
ína S, e não vão provo-
car resposta de anticor-
pos contra a proteína N. 
Mesmo na CoronaVac, 
que trabalha com o vírus 
inteiro, não há garantia 
de que anticorpos abun-
dantes contra proteína N 

serão detectados.
O teste sorológico feito 

em laboratório é capaz de 
medir os anticorpos con-
tra a proteína S. Mesmo 
assim, pode acontecer de 
esse teste vir negativo, 
ou em “pouca” quanti-
dade. E isso também não 
quer dizer que a vacina 
não funcionou. Anticor-

pos não são a única de-
fesa. Além deles, temos 
os linfócitos T, que são 
produzidos contra vários 
epítopos — pedacinhos 
— do vírus, e células de 
memória, que os testes 
de anticorpo não pegam.

Mesmo quando não 
temos anticorpos detec-
táveis no sangue, no mo-
mento em que o teste é 
feito, podemos ter células 
de memória, prontinhas 
pra produzir mais anti-
corpos, e mais linfócitos 

T, assim que o vírus che-
gar. Não é incomum ter-
mos um número pequeno 
de anticorpos logo após a 
vacina, e meses depois, 
um número bem alto. O 
que aconteceu? A pessoa 
teve contato com o vírus, 
e, por estar vacinada, as 
células de memória agi-
ram rapidamente.

E quando se 
fala em “poucos” 
anticorpos, é pou-
co em relação a 
quê? Ainda não 
sabemos o quan-
to de anticorpos 
ou de células T 
são necessários 
para que a pessoa 
esteja protegida. 
Enquanto não de-
finirmos melhor 
esse número, fa-

lar em “muito” ou “pou-
co” não faz sentido.

O que diz se a vacina 
é boa é a capacidade dela 
de reduzir o número de 
novos casos da doença 
na população. Até agora 
todos os testes indicam 
que as vacinas cumprem 
esse papel. Tome sua va-
cina tranquilamente, use 
máscara, mantenha dis-
tanciamento, e continue 
observando as medidas 
preventivas. Medir soro-
logia é bobagem.

divulGação

*Natalia Pasternak - Microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência, pesquisadora do 
Instituto de Ciências Biomédicas da USP e autora do livro “Ciência no Cotidiano” (ed. Contexto).

A Prefeitura de Nilópolis 
continua vacinando idosos 
contra a Covid-19. Nesta se-
mana, vão tomar a primeira 
dose idosos de 65, 64 e mu-
lheres de 63 anos. Eles estão 
separados por gênero e ida-
de. A partir da segunda-feira 
(12/4), todos os postos de 
saúde atenderão pessoas que 
vão se imunizar contra esta 
doença e abrem de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
e no sábado das 8h às 12h.

Servidores do setor de 
saúde e idosos com segunda 
dose marcada também pode-
rão retornar às unidades de 
acordo com a data marcada 
no cartão de vacinação. To-
dos devem levar a carteira 
de identidade ou cartão do 
SUS e um comprovante de 
residência, que é obrigató-
rio. A Secretaria Municipal 
de Saúde recebeu na sexta-
-feira (9/4) 2.020 doses de 
CoronaVac e 2.490 doses de 
AstraZeneca.

No Posto do Cabral, Zé-
lia Maria de Santos Souza, 
65 anos, tomou a primeira 
dose e estava grata. “Foi su-
per rápido e fui muito bem 
atendida, a menina tem uma 
mão abençoada. Volto no dia 
12 do próximo mês. Agora 
vou dar continuidade na mi-
nha vida e manter o cuidado 
usando máscara, álcool em 
gel e respeitando o distan-
ciamento. Cada um fazendo 
sua parte vai dar certo, pelo 

menos é assim que eu es-
pero”, observou Zélia, que 
mora no bairro Nossa Se-
nhora de Fátima.

Maria Santos, 65 anos, 
aguarda a concessão da apo-
sentadoria e, enquanto isso, 
ajuda na renda da casa ven-
dendo salgados e sacolés. 
Ela esteve no Posto Central 
para tomar a primeira dose. 
“ Tenho uma mãe idosa, de 
87 anos, que felizmente já 
tomou as duas doses. Agora 
é esperar que minhas irmãs 
também sejam vacinadas”, 
contou ela, moradora do 
Centro, que voltará dia 5 de 
maio para tomar a segunda 
dose.

Motoboy da Drogaria 
Galante da Rua Getúlio 
Vargas, Leone Ferreira, 33 
anos, também vai voltar nes-
sa data. “É uma segurança 
maior pra nós. Eu saio para 
entregar medicamentos e 
já levei remédios para pes-
soas que foram ao médico, 
confirmaram que estavam 
com doença. A gente se ex-
põe muito. Imagina a nossa 
cabeça? Sou casado e tenho 
um filho de 2 aninhos”, afir-
mou Leone.

Atualmente trabalhando 
como prestador de serviços 
no INSS de Nilópolis, o mi-
litar Jorge Luís Madeira, 54 
anos, está na linha de frente 
do novo coronavírus porque 
lida com idosos quase todo o 
tempo. 

Prefeitura de nilópolis 
vacina idosos de 65, 64 

e 63 esta semana
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O laudo da recons-
tituição da morte 
do menino Henry 

Borel descartou “a pos-
sibilidade de um aciden-
te doméstico (queda)”, a 
exemplo do que já tinha 
apontado a necropsia no 
corpo do garoto.

Os peritos afirmaram 
que as 23 lesões encon-
tradas em Henry “apre-
sentavam características 
condizentes com aquelas 
produzidas mediante ação 
violenta (homicídio)”. En-
tre essas lesões, estão, por 
exemplo, a laceração no 
fígado, danos nos rins e a 
hemorragia na cabeça.

Na última quinta-feira 
foram presos o vereador 
carioca Dr. Jairinho (sem 
partido), padrasto da crian-
ça, e a professora Monique 
Medeiros, mãe do garoto. 
A prisão se deu pela sus-
peita de homicídio dupla-
mente qualificado –com 
emprego de tortura e sem 
chance de defesa para a ví-
tima –, por atrapalharem as 
investigações e por ame-
açarem testemunhas para 
combinar versões.

A reprodução simulada 
do dia da morte do menino 
foi feita no dia 1º de abril. 
Policiais civis e peritos 
testaram todas as possibi-
lidades de queda no quarto 
— como sustentaram Jai-
rinho (sem partido) e Mo-
nique Medeiros em depoi-

mento à polícia.
“Não há a menor hipó-

tese de ele ter caído, quer 
seja da cama, quer seja da 
poltrona, quer de uma es-
tante, que tem 1,20 metro 

de altura”, afirmou Denise 
Gonçalves Rivera, perita 
criminal da Polícia Civil 
do RJ.

“Fizeram todas as medi-
ções e viram que, em ne-

nhuma dessas circunstân-
cias, ele teria essas lesões 
que a necropsia apresen-
tou”, emendou.

Mensagens de celular 
a que polícia teve acesso, 

trocadas entre Monique e 
a babá de Henry um mês 
antes da morte do menino, 
mostram relatos de que o 
garoto vinha apanhando 
do padrasto e que a mãe 
dele tinha conhecimento 
disso. 

Ainda segundo o laudo 
da reprodução, há lesões 
de baixa e de alta energia, 
provenientes de ações vio-
lentas entre 23h30 e 3h30. 
No depoimento, a mãe 
afirmou que o filho acor-
dou três vezes com o ba-
rulho da televisão da sala, 
onde Monique e Jairinho 
assistiam a uma série.

“É possível que Henry 
tenha sido agredido cada 
vez que ele ia reclamar”, 
disse Denise.

Fonte: G1

antonIo carlos

horahmunicipios@gmail.com

laudo aponta 23 lesões 
no corpo do menino

PERitos afiRMaM QuE fERiMEntos aPREsEntaM CaRaCtERístiCas CoM aQuElEs PRoduzidos PoR ação violEnta

Caso HEnRY

Os ferimentos  encontrados em Henry “apresentavam características 
condizentes com aquelas produzidas mediante ação violenta (homicídio)

REPRodução 

Monique Medeiros, 
mãe do menino Henry 
Borel, foi encaminhada 
para atendimento médico 
na madrugada da última 
segunda-feira. A infor-
mação foi confirmada 
pela Secretaria Estadual 

de Administração Peni-
tenciária do Rio de Janei-
ro (Seap). Ela está presa 
no Instituto Penal Ismael 
Sirieiro, em Niterói, na 
Região Metropolitana.

De acordo com o ór-
gão, Monique sentiu 

dores abdominais após 
urinar e solicitou aten-
dimento médico. Ela foi 
encaminhada ao Hospital 
Penal Hamilton Agosti-
nho, dentro do próprio 
Complexo Penitenciário 
de Gericinó.

Após ser diagnosticada 
com uma infecção uriná-
ria, a previsão é de que 
Monique siga internada 
por pelo menos três dias 
no local para acompanha-
mento e para receber a 
medicação recomendada.

MãE dE HEnRY Passa Mal E é 
intERnada CoM infECção uRinÁRia 

Monique está presa no Instituto 
Penal Ismael Sirieiro, em Niterói

BaBÁ PREsta novo dEPoiMEnto 
Babá do menino Henry 

Borel, Thayná de Olivei-
ra prestou novo depoi-
mento na tarde de ontem 
à 16ª DP (Barra da Tijuca) 
para prestar um novo de-
poimento sobre a morte 
do garoto. Thayná entrou 
correndo na delegacia, co-
berta por um agasalho.

O depoimento estava 
marcado para 15h e come-

çou por volta das 15h40.
A polícia afirma 

que Thayná mentiu no 
primeiro depoimento, ao 
não contar sobre a troca 
de mensagens com a mãe 
de Henry, Monique Me-
deiros, relatando supostas 
agressões ao menino em 
fevereiro. A conversa en-
tre as duas ajudou os in-
vestigadores a descartar a 

hipótese de acidente para 
a morte da criança.

Os agentes descobri-
ram também que Thayná 
e a empregada domés-
tica Leila Rosângela de 
Souza, a Rose, se reuni-
ram previamente com o 
advogado de Dr. Jairinho 
e Monique, André França 
Barreto, antes de depor. 
Para a polícia, Rose tam-

bém mentiu.
A polícia quer esclare-

cer por que Thayná não 
relatou o episódio de 12 
de fevereiro, descoberto 
graças ao conteúdo recu-
perado de celulares com a 
ajuda de um software isra-
elense.

Na conversa, Thayná 
descrevia em tempo real 
uma suposta sessão de 

tortura praticada por Dr. 
Jairinho (sem partido) e 
revelou que as agressões 
eram frequentes.

“Então, [Henry] me 
contou que [Jairinho] deu 
uma banda [uma rasteira] 
e chutou ele, que toda vez 
faz isso”, disse a babá, na 
tarde de 12 de fevereiro.

“Falou que não pode 
contar, que tem que obe-

decer ele, senão vai pegar 
ele”, emendou Thayná.

A babá relatou ainda a 
Monique que Henry esta-
va mancando e que ele re-
clamou de dores na cabe-
ça. No dia seguinte à troca 
de mensagens, Monique 
levou Henry a um hospi-
tal em Bangu e alegou aos 
médicos que o filho tinha 
caído da cama.

Polícia Civil monta força-tarefa 
para acompanhar desaparecimento 

dos meninos de Belford Roxo
A Polícia Civil montou 

uma força tarefa consti-
tuída pela Subsecretaria 
de Inteligência (SSIN-
TE), Departamento-Geral 
de Polícia Especializada 
(DGPE) e Delegacia de 
Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) 
para apurar informações 
que ajudem a esclarecer 
os fatos e a localizar três 
crianças que desaparece-
ram em Belford Roxo.

Lucas Matheus, de 8 
anos; Alexandre da Silva, 
10, e Fernando Henrique, 
11, estão sumidos há mais 
de três meses.

Não  fora 
mais vistos

As crianças saíram de 
casa no dia 27 de dezem-

bro de 2020, no bairro 
Castelar, e não foram mais 
vistas. No início do mês de 
março, o Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Ja-
neiro (MP-RJ), encontrou 
imagens de câmeras de se-
gurança que mostrava os 
garotos andando pela Rua 
Malópia, no bairro Piam, 
localidade vizinha ao bair-

ro do desaparecimento.
A Defensora Pública 

Gislane Kepe, que cuida 
do caso, esclareceu que 
as famílias foram enca-
minhadas ao suporte psi-
cossocial do município de 
Belford Roxo. No entanto, 
quem assumiu o papel por 
esse atendimento foi o Es-
tado do Rio.

Presidente Luís Felipe conseguiu levar Jesus de volta ao clube

MissinG

Uma bebê de 11 meses 
foi abusada sexualmente 
em Campos dos Goytaca-
zes, no Norte Fluminense. 
A denúncia foi deita pela 
madrinha da criança à De-
legacia Especial de Atendi-
mento à Mulher (DEAM) 
no último domingo.

De acordo com os poli-
ciais, a madrinha da criança 
foi quem identificou lesão 
no ânus da menina, que foi 
socorrida para a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) 
de Guarus. Ao ser questio-
nada, a mãe disse não saber 
quem cometeu o ato. A fa-
mília é moradora do Parque 
Santa Rosa, em Guarus.

Na UPA, profissionais 
que atenderam a meni-
na contaram à polícia que 
a bebê chegou à unidade 
com a parte íntima verme-
lha, porém, sem saberem 
precisar a causa. A menina, 
então, foi levada para o Ins-

tituto Médico Legal (IML) 
no município, onde passou 
por exames, que compro-
varam que um “objeto con-
tundente” foi inserido no 
ânus da bebê. Do IML, mãe 
e madrinha da criança fo-
ram levadas para a DEAM, 
onde prestaram esclareci-
mentos. A polícia informou 
que investiga o caso. A mãe 
da criança deve ser ouvida 
como suspeita. Até o mo-
mento, ninguém foi preso.

 Criança teve objeto introduzido no ânus 

Um homem morreu assassinado, neste sába-
do, na Estrada Miguel Couto, em Belford Roxo, 
Baixada Fluminense. A vítima foi encontrada 
dentro de um carro. 

PMs do 39º BPM (Belford Roxo) e agentes 
da Delegacia de Homicídios da Baixada Flu-
minense estão no local para preservar a área e 
fazer a perícia. A DHBF fará as investigações 
para esclarecer as circunstâncias do assassinato.

Homem é assassinado 
dentro de carro

REPRodução/REdE soCial
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ingredientes

Modo de preparo

Batata doCE fRita

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

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

ingredientes

Modo de preparo

Bolo dE PuBa 
aMantEiGado

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo dE MilHo
 vERdE 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
              Conforme consta do Processo Administrati-
vo nº 2119/2021, autorizo e ratifico a contratação por 
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, I da 
Lei Federal nº 8.666/93, a empresa IMPRENSA NACIO-
NAL, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLI-
CIDADE DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO, no valor global de R$ 18.039,84 (dezoito mil, 
trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), con-
forme justificativa e parecer da Procuradoria Geral do 
Município às fls. 21 a 30 e Controladoria Geral do Muni-
cípio às fls. 35 a 36 do processo em questão.

Porto Real, 12 de abril de 2021.
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
              Conforme consta do Processo Administrativo 
nº 2118/2021, autorizo e ratifico a contratação por inexi-
gibilidade de licitação, com base no art. 25, I da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, a empresa IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS 
JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no valor global de R$ 28.828,80 (vinte e oito 
mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), 
conforme justificativa e parecer da Procuradoria Geral 
do Município às fls. 21 a 30 e Controladoria Geral do 
Município às fls. 35 a 36 do processo em questão.

Porto Real, 12 de abril de 2021.
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

AuTORiZO
pROCESSO 1237/2021

AUTORIZO, a Dispensa de Licitação, conforme artigo 
24, VIII da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, 
conforme PARECERES da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio e Controladoria Geral do Município, em favor da 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA-
FOS, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Porto Real, 12 de abril de 2021.
Luciano de Carvalho Lima

Secretário Municipal de Administração

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atri-
buições, face ao contido nos autos, sobretudo a mani-
festação do Controlador Geral acerca do Pregão Pre-
sencial n° 005/2021, HOMOLOGA a presente licitação, 
adjudicando seu objeto em favor da empresa MARVIN 
COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA – ME, referente 

ao registro de preços para contratação futura e eventu-
al de firma especializada no fornecimento de extintores 
de incêndio novos, assim como na prestação de servi-
ços de recarga e manutenção de extintores de incêndio 
da Câmara Municipal de Belford Roxo, no valor total 
estimado de R$ 13.207,50 (Treze mil, duzentos e sete 
reais e cinquenta centavos), pelo prazo de 12 (doze) 

meses.
Belford Roxo, 12 de abril de 2021.

SiDnEY CORREiA
(SiDnEY CAnELLA)

Vereador presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
             

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
 pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

12 DE ABRiL DE 2021, puBLiCADO EM 13/04/2021.

DECRETO n° 5.081, DE 12 DE ABRiL DE 2021

“Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde, Crédito Suplementar de R$ 
190.100,00 (Cento e noventa mil e cem reais), para reforço das dotações consigna-
das no orçamento vigente.”
O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 
de 18 de janeiro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 190.100,00 (Cento e noven-
ta mil e cem reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTA-
ÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.1.71.70.00 16 142.080,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.71.70.00 16 35.520,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.1.71.92.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.71.92.00 16 2.500,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 190.100,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
prefeito Municipal

DECRETO nº 5.082, DE 12 DE ABRiL DE 2021 

“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Municipal.”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA:
 
Art. 1º - A exclusão da matrícula nº 25/080825, do Decreto nº 5.078 de 09 de Abril 
de 2021, publicado em 10/04/2021.
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO 

prefeito Municipal

DECRETO n° 5.083, DE 12 DE ABRiL DE 2021

“Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da 
Secretaria Municipal de Saúde.”

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

suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado do servi-
dor com a matrícula abaixo relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 
nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 
06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/080629 13/04/2021

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

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO 
prefeito Municipal

LEi COMpLEMEnTAR 268 DE 31 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre a organização e estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo
...

                                                                                   AnExO ii

Tabela ii.20

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

CARGO SiMBOL ESTRuTuRA

Secretário Municipal de Saúde SM 1

Secretário Municipal Especial de Saúde SME 7

Secretário Especial de Saúde SE 1

Subsecretário Municipal de Saúde SS 7

Subsecretário de Assuntos Jurídicos SS 7

Secretário Especial da Coordenação dos Médicos SE 1

Secretário Especial de Coordenação Ortopédica SE 1

Secretário Especial de Coordenação Cirúrgica SE 1

Secretário Especial de Gestão e Programas em Saúde SE 1

Secretário Especial de Promoção e Proteção à Saúde SE 1

Secretário Especial de Coordenação de Pronto Atendimento SE 1

Secretário Especial de Atenção à Saúde da Mulher SE 1

Secretário Especial em Saúde Bucal SE 1

Superintendente  Especial de Orientação, Diagnóstico e Trata-
mento da Endometriose DAS-1 1

Diretor de Perícia Médica DAS-3 3

Diretor de Urgência e Emergencia/SAMU DAS-3 1

Diretor de Unidade Hospitalar DAS-3 3

Diretor da Divisão da Urgência e Emergência DAS-3 2

Assessor Executivo de Atendimento Farmacêutico DAS-4 12

Diretor da Divisão das Policlinicas DAS-3 1

Chefe da Divisão de Administração das Policlínicas DAS-4 25

Diretor da Divisão de Reabilitação DAS-3 1

Diretor de Atenção Básica DAS-3 1

Chefe da Divisão de Administração das Unidades Básicas DAS-4 70

Diretor da Divisão de Estratégia de Saúde da Família, Mulher, à 
Criança, ao Adolescente e ao Idoso DAS-3 2

Diretor da Divisão de Assistência Farmacêutica DAS-3 1

Secretário Executivo da Divisão de Materiais Hospitalares DAS-2 1

Secretário Executivo do Almoxarifado DAS-2 1

Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico DAS-4 1

Chefe de Programas Farmacêuticos DAS-4 1

Diretor da Divisão de Enfermagem DAS-3 1

Secretario Executivo da Divisão de Contas Médicas e Regu-
lação DAS-2 3

Gerente da Divisão de Planejamento e Convênios e informa-
ções em Saúde FG-1 1

Chefe de Informação de Atenção Primária em Saúde DAS-4 1

Secretário Executivo do Complexo DAS-2 2

Secretário Executivo de Laboratório DAS-2 1

Diretor de Controle, Avaliação e Auditoria DAS-3 1

Secretário Executivo da Divisão de Serviço Social DAS-2 1

Secretário Executivo da Coordenação do TFD e Transportes DAS-2 1
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ingredientes

Modo de preparo

BolinHo dE
BaCalHau

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

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

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

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

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

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

toRta intEGRal 
dE atuM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Diretor de Cuidados Nutricionais DAS-3 1

Assessor Executivo de Cuidados Nutricionais DAS-4 18

Secretário Executivo de Recursos Humanos DAS-2 1

Assessor Executivo de Recursos Humanos DAS-4 5

Assessor Executivo Protocolo da Saúde DAS-4 2

Diretor de Fiscalização em Saúde DAS-3 4

Assessor Executivo de Fiscalização DAS-4 6

Secretário Executivo da Divisão de Serviço DAS-2 3

Diretor da Divisão de Serviço DAS-3 2

Secretário Executivo de Atenção Domiciliar DAS-2 3

Chefe da Divisão de Atendimento Domiciliar DAS-4 1

Gerente da Divisão de Educação em Saúde FG-1 1

Diretor da Divisão de Atenção em Saúde do Trabalhador DAS-3 1

Gerente da Divisão em Saúde do Trabalhador e Educação FG-1 1

Secretário Executivo de Políticas de Saúde Mental DAS-2 1

Assessor da Rede de Políticas de Saúde Mental DAS-5 1

Assessor de Divisão em Saúde Mental DAS-5 1

Assessor da Rede Ambulatorial em Saúde Mental DAS-5 1

Assessor dos Leitos Psiquiátricos DAS-5 1

Assessor do Caps Álcool e Drogas DAS-5 1

Assessor de Serviço de Expediente do Caps Ad DAS-5 1

Assessor do Caps II Adulto DAS-5 1

Assessor de Serviço de Expediente do Caps II DAS-5 1

Assessor do Caps Infantil DAS-5 1

Assessor de Serviço de Expediente do Caps Infantil DAS-5 1

Assessor do Residêncial Terapêutico DAS-5 1

Superintendente de Vigilância em Saúde Sanitária DAS-1 1

Diretor Executivo de Controle de Vetores DAS-3 1

Diretor Executivo de Controle de Zoonoses DAS-3 1

Diretor Executivo de Vigilância Sanitária DAS-3 1

Chefe do Departamento de Controle de Vetores DAS-4 1

Chefe do Departamento de Controlre de Zoonoses DAS-4 1

Chefe do Departamento de Fiscalização Sanitária DAS-4 1

Chefe do Departamento de Vigilância Ambiental DAS-4 1

Assessor da Divisão de Controle de Vetores DAS-5 1

Assessor do Departamento de Controle de Vetores DAS-5 1

Assessor do Departamento de Controle de Zoonoses DAS-5 1

Assessor da Divisão de Vigilância e Fiscalização Sanitária DAS-5 1

Coordenador de Saúde Bucal DAS-3 1

Diretor de Atenção Básica em Saúde Bucal DAS-3 1

Gerente de Atenção Básica em Saúde Bucal FG-1 1

Gerente de Especializada e Emergencial FG-1 2

Diretor Técnico CEO DAS-3 3

Diretor de Projetos e Estratégias DAS-3 1

Diretor do Laboratório Regional de Prótese Dentária DAS-3 1

Assessor Técnico de Manutenção Equipamento Odontológico DAS-5 3

Superintendente de Vigilância em Saúde Epidemiologica DAS-1 1

Secretário Executivo de Epidemiologia DAS-2 1

Diretor de Departamento de Vigilância Epidemiologia Hospitalar DAS-3 1

Chefe de Divisão de Vigilância Epidemiologia Hospitalar DAS-4 1

Chefe de Divisão Dados Vitais e Epidemiologico DAS-4 1

Diretor de Departamento de Imunização e Rede Frio DAS-3 1

Chefe de Divisão de Agravos - Agravo Imunopreveníveis DAS-4 1

Assessor Executivo de Imuno Especiais e Eventos Adversos DAS-4 1

Diretor do Departamento de Prevenção e Controle de Doenças DAS-3 1

Chefe de Divisão de Agravos Não Transmissíveis DAS-4 1

Chefe de Divisão de Agravos Vetores Zoonoses e Veiculação 
Hídrica DAS-4 1

Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica DAS-3 1

Chefe de Divisão de Agravo Transmissíveis DAS-4 1

Diretor do Departamento de Saúde Coletiva e Educação Po-
pular DAS-3 1

Assessor Técnico de Campanhas de Saúde e Capacitação DAS-5 1

Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro DAS-3 1

Assessor Técnico de Redes Sentinelas DAS-5 1

Secretário Executivo de Atenção à Saúde da Mulher DAS-2 5

Chefe da Atenção à Saúde da Mulher DAS-4 5

Diretor do Departamento Regional DAS-3 15

Assessor Técnico da Atenção à Saúde da Mulher DAS-5 20

Secretário Executivo DAS-2 80

Diretor Jurídico DAS-3 6

Assessor Executivo DAS-4 200

Assistente de Saúde DAS-6 370

Chefe da Divisão de Mandados Judiciais DAS-4 2

Assessor Técnico DAS-5 150

Assessor de Serviço DAS-9 980

Assessor Especial de Serviço DAS-8 900

Gerente de Expediente FG-1 20

Supervisor FG-2 20

Encarregado FG-3 20

Oficial de Gabinete FG-4 20

Wagner dos Santos Carneiro – WAGuinHO
pREFEiTO MuniCipAL

REpuBLiCADO pOR TER SAÍDO COM inCORREÇÃO

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA n.º 2132   DE   07    DE AGOSTO DE 2020

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora MARinALVA ViAnA CABRAL ocupante do Cargo Merendei-
ra, matrícula nº 10/06.256 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6821/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

03/05/2015 a 02/05/2020 03/08/2020 a 02/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

REpuBLiCADO pOR inCORREÇÃO

pORTARiA nº 1257/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 
da Lei Orgânica Municipal, NATALIA TUANE DE PRADO ALVES, para exercer o 
cargo de comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria 
Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1258/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, os servidores relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, da Casa Civil.
KATIA DANIELE CARDOSO DA SILVA
ALLAN CORREIA DA SILVA

pORTARiA nº 1259/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da 
Lei Orgânica Municipal, QUISSILA CORRÊA MEIRELES ROZAES, para exercer o 
cargo de comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal 
de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.

pORTARiA nº 1260/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da 
Lei Orgânica Municipal, TERESA CRISTINA MENDES PINTO, para exercer o cargo 
de comissão de Secretario Executivo, símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

pORTARiA nº 1261/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder a VAniA LOBATO MORi DE SOuZA, ocupante do Cargo de Professor de 
1ª A 4ª Série, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED matrícula n.º 
10/43.692, LiCEnÇA SEM VEnCiMEnTOS pARA TRATO DE inTERESSE pARTi-
CuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  03/02/2020, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/387/2020.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1262/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder a AnA pAuLA SAnTAnA FARiAS, ocupante do Cargo de Professor de 
1ª A 4ª Série, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED matrícula n.º 
10/47.228, LiCEnÇA SEM VEnCiMEnTOS pARA TRATO DE inTERESSE pARTi-
CuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  08/05/2019, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/4089/2019.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1263/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder a AnA pAuLA SAnTAnA FARiAS, ocupante do Cargo de Professor de 
1ª A 4ª Série, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED matrícula n.º 
10/47.228, pRORROGAÇÃO DA LiCEnÇA SEM VEnCiMEnTOS pARA TRATO DE 
inTERESSE pARTiCuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  08/05/2020, 
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/4089/2019.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1264/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora iVAni iSABEL GOMES, Professor de 1ª a 4ª Série, matrí-
cula nº 10/15.114, para enquadrar a servidora Letra “D” de 00 a 05 anos, conforme 
contido nos autos do processo nº 04/8438/2000.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1265/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que 
e deu nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora MARiA SALETE nASCiMEnTO ELOi DA ROSA ocupan-
te do Cargo Orientador Pedagógico, matrícula nº 10/05.239 LiCEnÇA pRÊMiO 
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/5879/2019.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

10

ingredientes

Modo de preparo

CaRnE RÁPida

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

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

ingredientes

Modo de preparo

filés ao CREME

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

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

BifE a Rolé

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

ingredientes

Modo de preparo

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

BEiJinHo dE CoCo

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

ingredientes

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

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/05/2015 a 01/09/2020 03/08/2020 a 02/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1266/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que 
e deu nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor DiEGO COSTA ALCAnTARA ocupante do Cargo Auditor Fis-
cal Tributário, matrícula nº 10/54.598 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo rela-
cionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3602/2020

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

18//06/2015 a 17/06/2020 01/04/2021 a 30/07/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1267/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 67, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:
COnCEDER LiCEnÇA MATERniDADE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

CinTiA DE OLiVEiRA 
pEREiRA DE MOuRA 04/1952/2021 10/47.252 pROFESSOR 120 02/04/21 A 

30/07/21

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1268/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de nome, formulado pela Servidora iVAniSE BARROS FERREiRA, 
matrícula nº 10/05.552, passando a assinar iVAniSE BARROS FERREiRA GOMES 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/2038/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1269/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedi-
do de Mudança de nome, formulado pela Servidora AnGÉLiCA MORAES VALE, 
matrícula nº 10/22.325, passando a assinar AnGÉLiCA MORAES VALE DA SiLVA 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/1926/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1270/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de nome, formulado pela Servidora MARCELLA pEREiRA BARBO-
SA GuiMARÃES, matrícula nº 10/44.502, passando a assinar MARCELLA pEREi-
RA BARBOSA conforme contido nos autos do processo nº. 04/2058/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 

funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1271/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de nome, formulado pela Servidora AnA MARiA DA SiLVA, matrícula 
nº 10/44.673 E 10/55.515, passando a assinar AnA MARiA DA SiLVA RiBEiRO 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/1883/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1272/SEMAD/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021.

Tornar sem efeito a Portaria Nº1171/SEMAD/2021 de 05 de abril de 2021, publica-
da em 06/04/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRATAS:

nA pORTARiA nº 552 DE 01 DE MARÇO DE 2021, publicada no Jornal Hora H 
de 02/03/2021, referente à MARiLiA MAnGiSFESTE GOnÇALVES SOARES.
OnDE SE LÊ: ......conforme contido nos autos do processo 04/6229/2018 ........
LEiA-SE: ......conforme contido nos autos do processo 04/2313/2002 ....... 

nA pORTARiA nº 917 DE 29 DE MARÇO DE 2021, publicada no Jornal Hora H 
de 24/03/2021, referente à Joelma Cristina do nascimento pereira.                   
OnDE SE LÊ: ......período Aquisitivo 02/03/2015 a 01/03/2020 ........
LEiA-SE: ......período aquisitivo 02/03/2010 a 01/03/2015 .......

nAS pORTARiAS nº 1251 E 1254/SEMAD/2021 DE 09 DE ABRiL DE 2021, publi-
cadas em 10/04/2021.
OnDE SE LÊ: “Diretor de Urgência e Emergência”;
LEiA-SE: “Diretor de Urgência e Emergência/SAMU”.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 07/000317/2020
COnTRATO: 005/SEMED/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: MARCAN RJ LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁ-
RIOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS POR-
TADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 4.050.473,08 (quatro milhões, cinquenta mil, quatrocentos e setenta e 
três reais e oito centavos).
FunDAMEnTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSinATuRA: 12 de abril de 2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

pROCESSO SELETiVO 01/SEMED/2021

Seguem os classificados no Processo Seletivo 01/SEMED/2021, para os car-
gos de inSpETOR DE DiSCiCipLinA, ESTiMuLADOR, MEREnDEiRA, ZELA-
DOR, ViGiA e AuxiLiAR ADMiniSTRATiVO, após apresentação de Diplomas, 
Certificados e Entrevista.

2 14264 22876 28313 30827 34905 38859 43835 48720 54535 60341 68018 75335

768 14729 22935 28315 30866 34933 38940 44090 48749 54640 60346 68087 76300

1555 15148 23109 28398 30990 34937 38941 44149 48824 54725 60588 68375 76924

1852 15691 23160 28431 31124 34958 39045 44363 48862 54842 60594 68393 77093

2821 15705 23189 28435 31196 35217 39410 44452 48895 54849 60739 68679 78538

3177 16202 23220 28492 31326 35218 39420 44569 48914 54949 61023 68731 79051

3236 16230 23231 28583 31509 35219 39424 44828 48952 55094 61213 69845 79102

3473 16533 23238 28641 31555 35230 39680 45139 49208 55142 61231 69991 79317

3504 16637 23815 28741 31843 35425 39737 45310 49361 55299 61267 70059 80679

3615 16689 23866 28749 31870 35444 39882 45360 49462 55360 61409 70264 80818

3733 16744 23962 28782 32016 35467 39918 45380 49475 55376 61426 70292 80999

3738 16789 23991 28801 32024 35585 39964 45441 49728 55434 61447 70337 81296

4205 17040 24152 28825 32031 35630 40112 45489 49781 55670 62028 70358 81301

4363 17209 24153 28833 32141 35777 40170 45555 49887 55838 62064 70360 81359

4468 17680 24206 28863 32192 35821 40270 45811 49928 55944 62104 70576 81498

4588 17706 24273 28893 32321 35849 40363 45957 49977 56031 62346 70725 81621

4619 17751 24890 28894 32394 35965 40435 46044 49997 56527 62378 70846 81702

4694 17769 25270 28933 32398 36107 40522 46344 50366 56527 62418 70879 81719

4787 17922 25432 29020 32512 36163 40557 46354 50416 56615 62494 71092 81768

4800 18193 25557 29100 32534 36181 40996 46483 50797 56679 63014 71107 81786

5108 18277 25653 29348 32717 36490 41029 46583 50820 56789 63221 71173 81841

5387 18476 25716 29365 32838 36699 41201 46715 50862 56839 63735 71237 81900

5887 18699 25787 29414 32944 36708 41228 46725 50865 56918 63850 71356 81945

5922 19482 25873 29483 32976 36710 41397 46739 51038 57123 63881 71406 82077
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

PaElla 
vEGEtaRiana

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

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

lEGuMEs assados 
no sal GRosso

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

ingredientes

Modo de preparo

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

6002 19595 25984 29594 33044 36720 41420 46830 51175 57131 63915 71446 82146

6358 19773 26216 29595 33051 36742 41463 46838 51190 57193 64006 71649 82351

6439 20098 26409 29662 33059 36772 41483 46846 51241 57414 64023 71773 82439

6467 20259 26437 29706 33091 36812 41955 46899 51299 57515 64234 71913 82514

7399 20419 26499 29711 33242 36847 42108 46985 51391 57571 64235 72058 82735

7780 20556 26698 29831 33290 36864 42115 47011 51676 57631 64428 72636 82868

7782 20563 26939 29835 33295 37016 42320 47048 51713 57696 64588 72990 82887

7784 20570 26997 29897 33389 37024 42322 47055 51817 57766 64669 73017 82958

8019 20910 27010 29902 33449 37053 42346 47085 51848 57853 64781 73199 83085

8270 21222 27018 29930 33601 37083 42354 47104 51869 58208 64842 73263 83111

8511 21341 27027 29954 33700 37225 42355 47164 51912 58314 65132 73421 83281

8773 21451 27030 29982 33724 37251 42385 47169 51964 58439 65176 73593 83340

9259 21492 27093 30101 33750 37277 42464 47264 52073 58459 65283 73668 83485

9402 21552 27347 30121 33763 37365 42570 47462 52187 58493 65543 73721 83638

9435 21631 27414 30224 34007 37426 42717 47510 52444 58577 65661 73729 83888

9791 21795 27508 30242 34012 37497 42854 47665 52476 58698 66245 73760 84182

10108 21852 27609 30321 34086 37836 42872 47669 52613 58727 66505 73845 84255

10216 21951 27669 30353 34159 37855 42884 47778 53215 58761 66510 74334 84326

10331 22143 27728 30431 34169 37948 43141 47924 53579 58821 66633 74413 84341

10424 22155 27817 30498 34202 37972 43188 47978 53617 58865 66808 74503 84347

10622 22332 27939 30599 34246 38046 43323 48008 53868 59076 67198 74504 84385

10815 22345 28012 30661 34464 38066 43398 48330 53878 59608 67206 74562 84435

11198 22471 28038 30674 34518 38140 43447 48376 53973 59723 67383 74587 84460

11461 22473 28103 30679 34817 38283 43607 48388 54306 59736 67464 74779 84508

12583 22763 28212 30685 34831 38391 43643 48646 54366 59813 67689 75095 84512

14160 22780 28258 30693 34836 38506 43772 48659 54435 60224 67796 75196 84568

84593 88485 93354 97511 102226 107175 111433 116484 125978 132994 141557 149291 153992

84705 88584 93646 97548 102436 107179 111436 116673 126061 133063 141674 149393 154065

84706 88731 93725 97550 102600 107181 111485 116688 126481 133101 141748 149486 154121

84749 88860 93753 97647 102766 107372 111496 116870 126485 133582 141871 149514 154202

84836 88906 93973 97770 102922 107482 111681 117003 126663 133861 142016 149521 154233

84959 88910 93979 97782 103023 107484 111934 117099 126684 134202 142249 149660 154435

85065 88976 94209 97898 103150 107557 111968 117153 126936 134284 142430 149715 154451

85092 89094 94277 98034 103221 107566 111997 117164 127048 134293 142437 149798 154458

85152 89114 94389 98189 103275 107632 112001 117325 127181 134364 142461 150030 154485

85232 89421 94462 98304 103427 107675 112145 117457 127210 135002 142581 150120 154700

85335 89422 94484 98365 103458 107736 112257 117726 127392 135584 142598 150144 154721

85359 89510 94588 98432 103514 107737 112259 118009 127505 135714 142599 150234 154808

85461 89611 94696 98500 103834 107740 112276 118010 127698 136255 142608 150488 154886

85579 89663 94711 98683 104084 107783 112294 118022 127837 136535 142970 150636 154913

85617 89675 94746 98722 104085 108019 112336 118180 127867 136579 143110 150684 154935

85686 89998 94776 98839 104150 108156 112788 119039 128055 136866 143304 150725 155099

85726 90162 94902 98873 104151 108185 112937 119128 128072 137032 143336 150728 155258

85832 90380 94917 98907 104289 108245 112959 119194 128102 137228 143417 150877 155288

86255 90532 94950 98934 104406 108366 113169 119386 128129 137381 143579 150922 155496

86337 90880 95079 99065 104539 108448 113272 119852 128293 137706 143622 151034 155552

86378 90983 95118 99269 104629 108635 113280 119979 128509 137918 143679 151192 155602

86403 91031 95407 99384 104639 108702 113362 120025 128639 138001 144001 151279 155828

86432 91117 95463 99489 104681 108720 113427 120202 128679 138032 144208 151309 155898

86439 91174 95487 99623 104684 108733 113505 120406 128710 138041 144358 151401 156203

86555 91179 95655 99657 104708 109116 113538 120833 128982 138315 144738 151883 156237

86614 91287 95731 99830 105004 109123 113589 120938 129038 138341 144821 151992 156330

86678 91315 95882 99866 105353 109186 113653 121416 129177 138461 145028 152175 156546

86882 91435 96029 99954 105473 109239 113682 121795 129380 138562 145107 152247 156722

86912 91452 96068 100127 105522 109263 113728 121934 129443 138698 145284 152304 156868

86997 91565 96073 100152 105706 109312 113821 122103 129690 138829 145684 152326 157410

87017 91590 96196 100396 105724 109336 114259 122543 129936 138921 145705 152365 158133

87096 91673 96313 100441 105740 109378 114391 122572 130272 138995 145713 152649 158199

87146 91701 96429 100538 105797 109460 114458 122733 130332 139122 145716 152734 158225

87312 91816 96531 100570 105907 109730 114485 123272 130361 139239 145882 152898 158255

87351 91838 96761 100605 106033 109734 114569 123286 130444 139435 146293 152952 158320

87604 91971 96838 100649 106144 109765 114717 123314 130692 139466 146345 153070 158327

87619 92006 96889 100767 106194 109855 114831 123317 130751 139602 146618 153087 158348

87674 92079 96977 100804 106288 110112 114972 123406 130769 139750 146647 153104 158364

87793 92315 97019 100888 106317 110228 115019 123709 131236 139845 146857 153318 158544

87812 92353 97052 100911 106340 110344 115212 123758 131281 139904 147048 153390 158801

87889 92401 97057 101141 106395 110508 115250 123972 131554 139997 147520 153504 158842

87892 92442 97091 101179 106401 110523 115332 124220 131706 140032 147632 153577 158886

87934 92639 97145 101432 106518 110589 115401 124310 131750 140100 147913 153635 159133

87946 92773 97232 101530 106575 110609 115435 124388 131909 140444 148242 153636 159296

87978 92921 97234 101574 106685 110666 115824 124420 132102 140485 148480 153714 159616

88009 93009 97312 101609 106752 110713 115881 124506 132113 140879 148519 153716 159646

88177 93140 97366 101681 106897 110808 116004 124573 132231 141012 148555 153852 160294

88242 93170 97493 101744 106934 110925 116121 125043 132351 141023 148563 153924 161110

88316 93199 97504 101945 107146 111366 116328 125117 132641 141094 148704 153965 161609

88396 93259 97510 102180 107171 111400 116406 125695 132944 141435 149170 153981 162018

162077 171339 176387 187516 201670 208409 216997 229699 237894 249138 271584 289907 306057

162271 171603 176416 187760 201727 208425 217015 230300 238049 249567 271628 290784 306058

162401 171762 176500 188063 201803 208460 217051 230391 238182 250296 271646 290861 306065

162481 171961 177088 188087 202245 208480 217174 230426 238355 250649 272325 291471  

162507 171969 177130 188284 202427 208518 217197 230571 238427 252185 272407 291525  

162787 172002 177171 188336 202530 208744 217200 230796 238479 252418 272614 292389  

163092 172090 177181 188737 202793 208873 218473 230828 238507 252813 272802 294435  

163311 172101 177236 189046 202794 209348 218689 231190 238552 252914 272838 295507  

163342 172172 177368 190456 202953 209439 219183 231322 238784 253511 273030 298384  

163357 172180 177429 190532 202955 209480 220451 231575 239205 253641 273334 298570  

163509 172209 177614 190536 203179 209544 220589 231700 240386 253710 273998 299953  

163564 172308 177773 190550 203274 209569 220869 231888 240455 254271 274081 301489  

163670 172428 178201 190612 203307 209661 221101 231909 240506 254490 274339 301962  

163717 172466 178292 190613 203377 209695 221302 231965 240723 254833 274341 301974  

163729 172482 178485 191354 203541 209809 221347 231990 241432 255514 274551 302311  

163761 172498 178612 192137 203579 209878 221351 232037 241792 257120 274780 302315  

164097 172543 178803 193086 203647 209979 221427 232177 242067 258370 274908 302726  

164159 172851 178843 194374 203830 210338 221809 232298 242318 258606 274985 305358  

164433 172908 178880 195222 203871 210540 222506 232428 242859 258906 276090 305995  

164837 172975 179030 195829 203906 210600 223442 232767 242986 259210 276314 305997  

164856 173066 179102 196020 203964 211130 223514 232946 243112 259747 276320 306001  

165929 173374 179415 196148 204050 211221 223735 232954 243146 261425 276589 306003  

165962 173475 179708 196298 204247 211266 223992 233137 243239 262158 277386 306009  

166214 173499 179955 196520 204320 211584 224287 233467 243242 262519 278332 306011  
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FAltAndo duAs rodAdAs

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O Volta Redonda 
garantiu vaga 
nas semifinais 

do Estadual com duas 
rodadas de antecedên-
cia, ao empatar com 
o Fogão por 2 a 2, no 
sábado (10), em casa. 
Classificação que o co-
mandante Neto Colucci 

fez questão de celebrar 
e dividir com todos no 
Esquadrão de Aço.

“Sentimento de dever 
cumprido. O dia que 
aceitei vir para o Volta 
Redonda naquela posi-
ção incômoda na Série 
C, perguntei se também 
ficaria para o Estadual e 
o presidente me garan-
tiu que sim. Então, falei 
que iríamos escapar do 

rebaixamento e, no Es-
tadual, iríamos brigar 
pela classificação às 
semifinais do Carioca. 
Conseguimos esta clas-
sificação com dedica-
ção e trabalho de todos 
no clube - diretoria, jo-
gadores e funcionários. 
Muitos não sabem o que 
passamos no dia a dia, 
nas vitórias ou derrotas. 
Não conseguimos uma 

vitória diante do Bota-
fogo, mas brigamos até 
o final pelos três pontos 
e conseguimos um em-
pate que valeu a chega-
da antecipada na fase 
semifinal da competi-
ção, com merecimen-
to”, destacou o treina-
dor.

Após uma marato-
na de jogos, com nove 
partidas em 29 dias, o 

Volta Redonda terá uma 
semana cheia de trei-
namentos até a partida 
contra o Bangu, mar-
cada para domingo, dia 
18, no estádio de Moça 
Bonita.

“Vamos aproveitar 
para corrigir alguns er-
ros que tivemos, como 
os gols que estamos to-
mando. Nosso time faz 
gols, mas está tomando 

também. Isso não pode. 
É trabalhar para enfren-
tarmos estes dois últi-
mos jogos e chegarmos 
fortes fisica, tática e 
mentalmente na fase se-
mifinal, brigando para 
seguirmos fazendo his-
tória neste Campeonato 
Carioca e, quem sabe, 
conquistar este título 
inédito para o clube”, 
ressaltou Colucci.

neto Colucci celebra 
classificação antecipada

andRé MoREiRa / vRfC

objetivo de chegar às semis 
do Carioca foi alcançado 

pelo voltaço líder da taça GB

Comandante dedicou classificação a união de todos no clube: “Sentimento de dever cumprido”
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sEGundo CadERno

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Banana CoMPRida 
RECHEada

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ Sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
Suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

Descasque os cama-
rões.
Corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
Reserve.
Para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas em 
pedaços e reserve.
Recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
Regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaquecido 
por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
Em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
Regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
166221 173552 180201 197194 204366 211624 224291 233542 243855 263300 278373 306014  

166229 173728 180219 197206 204528 211868 224528 233572 244200 263939 279153 306017  

166643 173817 180682 197342 204598 211996 224531 233862 244406 264148 279338 306022  

166737 173846 180695 197352 204735 212378 224576 234180 244808 264509 279691 306023  

166839 173847 180962 197637 204943 212378 224686 234416 244810 264765 279859 306024  

166885 174147 181954 197847 205088 212686 224710 234434 244821 265051 280426 306025  

167069 174245 182009 197879 205140 213262 224995 234689 245063 265073 280461 306031  

167272 174357 182373 198125 205164 213473 225551 234711 245299 265093 280953 306035  

167312 174731 182460 198148 205248 213817 225604 235013 245844 265324 281403 306036  

167469 174733 182706 198265 205377 213959 225692 235165 245856 266030 282124 306037  

167760 174897 182804 198334 205491 213971 225717 235394 245858 267240 282685 306038  

167992 174914 183086 199269 205951 214002 225911 235602 246127 267385 283174 306039  

168465 174935 183168 199795 206048 214182 226256 235957 246243 267426 283269 306040  

168548 174983 183271 200253 206177 214427 226278 236006 246306 267433 283533 306042  

168843 175017 183815 200283 206232 214445 226284 236091 246463 268065 283649 306044  

169993 175056 183885 200388 206578 214586 226392 236225 246550 268109 283865 306046  

170037 175089 183895 200406 206728 214641 226417 236285 247127 268413 284101 306047  

170192 175352 185051 200439 207014 214646 227039 236302 247381 268681 284511 306048  

170505 175691 185629 200442 207285 215184 227815 236602 247443 268972 284909 306049  

170510 175876 186161 200514 207314 215556 228179 236662 247544 269169 285083 306050  

170641 176076 186332 200754 207328 215663 228250 236664 247747 269200 286147 306051  

170660 176089 186671 200772 207340 215974 228411 236899 247757 269396 286280 306052  

170808 176175 186737 200964 207688 216473 228761 237348 247909 270435 286343 306053  

171107 176268 187196 201047 208128 216600 228935 237646 248246 271137 286763 306054  

171136 176371 187356 201341 208133 216712 229076 237709 248341 271240 287079 306055  

171270 176384 187442 201574 208338 216974 229683 237736 248553 271336 287221 306056  

Os classificados divulgados nessa publicação deverão observar o quadro de 
datas abaixo:

ATiViDADES DATAS E pRAZOS LOCAL 

Divulgação dos candi-
datos classificados

13/04/2021
Diário Oficial do Município

Período de interposi-
ção de recursos 13/04/2021 e 14/04/2021

Secretaria Municipal de Educação, 
das 08:00h às 17:00h

Resultado da interpo-
sição de recursos e 

divulgação do resulta-
do final 15/04/2021 Diário Oficial do Município

Assinatura dos con-
tratos 19 a 20 de abril de 2021

Heliópolis Atlético Clube, situado na 
Rua Londres,345, Heliópolis – Belford 

Roxo/RJ. Cep.: 26120-210.

Das 09:00h às 17:00h

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, CApTAÇÃO DE RECuR-
SOS E COnVÊniOS

DESpACHO pROCESSO nº 52/0135/2019: HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na 
modalidade TOMADA DE pREÇOS nº 006/2021, cujo objeto é COnTRATAÇÃO DE 
EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA OBRA 
DE COnSTRuÇÃO DA pRAÇA E CRECHE MuniCipAL DO pARQuE SuÉCiA, 
SiTuADA A RuA EMiLiO FERnAnDES, S/nº, BAiRRO pARQuE SuÉCiA nO Mu-
niCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa: pROJAM 
COnSTRuÇÕES E pROJETOS EiRELi, no valor de R$1.534.856,98 (um milhão, 
quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa 
e oito centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 1758 a 1761 e 
ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 1095 a 11107 e 
1110, e da Controladoria Geral do Município às fls. 1773 a 1775.
               

Belford Roxo, 08 de abril de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

ExTRATO DE puBLiCAÇÃO

COMiSSÃO ESpECiAL DE CREDEnCiAMEnTO DE SERViÇOS DE
SAÚDE pARA A SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

CHAMAMEnTO pÚBLiCO n° 001/SEMuS/2021

RELAÇÃO DAS EMpRESAS inDiCADAS pARA
REALiZAÇÃO DA ViSiTA TÉCniCA

Considerando o Cronograma previsto para condução do Chamamento Público n° 

001/SEMUS/2021, que tem por finalidade o credenciamento e contratação de inte-
ressadas para a prestação de serviços de saúde complementar regidos pela Lei Fe-
deral n° 8.080/1990, TORNA PÚBLICA a LISTAGEM PROVISÓRIA das participantes 
que serão objeto de visita técnica da Comissão, prevista para os dias 13/04/2021 a 
16/04/2021 no horário das 0900h às 17:00h:

Nome da Participante CNPJ

ESSENCIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI 37.972.282/0001-07

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS BR LTDA 39.959.892/0001-98

OBIOLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 06.912.670/0001-60

CENTRO MÉDICO SANTA BÁRBARA LTDA 32.003.659/0001-98

GOOD LIFE DIAGNÓSTICOS EIRELI MÉDICOS EIRELI 26.763.845/0001-22

INSTITUTO CONEXÃO AMPARO (CONEXÃO SAÚDE) 37.541.309/0001-07

IBANC – INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME 17.663.073/0001-66

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA 29.846.409/0001-05

CLÍNICA SANTA IRENE / HELIOCLÍNICA LTDA 00.191.391/0001-02

EXAME DELTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20.732.007/0001-00

IMAGEM KROF SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA 23.809.152/0002-16

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ANO BOM EIRELI 30.425.177/0001-09

CENTRO MÉDICO AMBULATORIAL BELFORD ROXO LTDA 39.486.154/0001-70

FUNDAÇÃO PRO CIDADANIA 28.931.511/0001-46

CLÍNICA MÉDICA DE DIAGNÓSTICO DA CIDADE CMD LTDA 26.116.155/0001-81

SAÚDE MAIS VOCÊ CLÍNICA MEDICINA EIRELI 34.799.118/0001-43

As demais participantes não listadas neste ato estão em fase de análise dos reque-
rimentos/recursos administrativos.

Belford Roxo, 12 de abril de 2021.

Raphael Antonio de Mattos Davalle 
presidente da Comissão

Matrícula 60/80285

SECRETARiA MuniCipAL DE SEGuRAnÇA pÚBLiCA E MOBiLiDADE uRBA-
nA

pORTARiA nº 001/SEMuSpMOB/2021 DE 12 DE ABRiL DE 2021

nOMEiA os servidores Marcelo da Silva Pereira – matrícula 10/18.531 e Fabiano 
Gomes dos Santos Silva – matrícula 10/19.433, sob a presidência do primeiro, para 
fiscalizarem os serviços constantes do processo administrativo 55/091/2019 neste 
município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 001/SEMUSPMOB/2021 a contar 
de 26 de março de 2021.

JOÃO SAnT’AnnA JuniOR 
Secretaria Municipal de Segurança pública e Mobilidade urbana

pORTARiA nº 051/GDp/pREViDE/2021, DE 12 DE ABRiL DE  2021

O Diretor - presidente do instituto de previdência dos Servidores públicos do 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

stolEn

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

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

Município de Belford Roxo - pREViDE, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

       
             
RESOLVE:

Aposentar voluntariamente, por Idade e Tempo de 
Contribuição, a servidora   SELMA MARiA DO nAS-
CiMEnTO RuBiM, matrícula nº10/05.796,  efetiva no 
cargo de Professora de 1ª a 4ª Série - D, admitida no 
Município em 02/03/95, lotada na SEMED, com funda-
mento no art. 6º da EC 41/03 c/c art. 40, §1º, iii, “a” 
e §5º , da CF/88 e art. 62, incisos i, ii, iii, §§ 1º e 2º 
da Lei nº 083/06, com proventos mensais e integrais 
no valor de R$ 2.779,24 (dois mil, setecentos e seten-
ta e nove reais e vinte e quatro centavos), tendo como 
vencimento base a quantia de R$ 1.985,17 (um mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centa-
vos) conforme previsto na Lei 723/98, mais a importân-
cia de R$ 794,07 (setecentos e noventa e quatro reais 
e sete centavos), a título de triênio, no equivalente a 
40% (quarenta por cento), benefício previsto no art. 67, 
da LC 14/97, conforme contido nos autos do proces-
so administrativo PREVIDE nº 00314/2018 e PMBR  nº 
04/2450/2018.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Belford Roxo, 12 de Abril de 2021.

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

RESOLuÇÃO CMDCA nº 03/2021, DE 12 DE ABRiL 
DE 2021
“Dispõe sobre a regulamentação para eleição comple-
mentar do processo de escolha dos Conselheiros Tute-
lares para do Município de Belford Roxo, para mandato 
2021/2024.”
CONSIDERANDO o disposto no artigo 131 da Lei Fe-
deral nº 8.069/1990 que o Conselho Tutelar é órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente, definidos naquela Lei;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 139 da Lei Fe-
deral nº 8069/1990 que o processo para a escolha dos 
membros do Conselho Tutelar será realizado sob a res-
ponsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, com a fiscalização do Minis-
tério Público;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.382/2010, que 
reformula o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Belford Roxo;
CONSIDERANDO a Resolução nº 170 do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CONANDA, de 10 de dezembro de 2014, que altera a 
Resolução nº 139, de 17 de março de 2010, para dispor 
sobre o processo de escolha em data unificada em todo 
o território nacional dos membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.528/2015, que 
estabelece princípios e diretrizes para a garantia dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, na consoli-
dação dos Conselhos Tutelares de Belford Roxo e dá 
outras providências;
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE DE BELFORD
ROXO – CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consul-
tivo e fiscalizador das políticas de atendimento a crian-
ça e adolescente, através do seu Presidente, no uso 
das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 
1.382, de 08 de outubro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º. A Comissão Eleitoral para o processo de es-
colha dos Conselheiros Tutelares do município de 
Belford Roxo para eleição complementar se deu na 
data de 26/08/2020  publicado em diario oficial  no dia 
27/08/2020 Resolução n°03/CMDCA/2020 . Terá a se-
guinte composição, conforme deliberação da plenária, 
coordenada pelo primeiro membro:
I. Celio Davi de Souza Calado, Conselheiro Go-
vernamental
II. Wagner Francisco Devens Santos, Conselhei-
ro Governamental; 
III. Jandyra da Penha Francisco Rosa; Conselhei-
ro Não  Governamental
IV.   Gilvan Gorgonho de Medeiros, Conselheiro  
Não-Governamental;

Art. 2º. Fica instituída a regulamentação do processo 
de inscrição, a prova de aferição de conhecimentos es-
pecíficos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), a eleição, a capacitação e a propaganda eleitoral 
de candidatos que participarão do processo de escolha 
dos Conselheiros Tutelares para mandato complemen-
tares do Município de Belford Roxo e seus respectivos 
suplentes, eleitos para o mandato ate 10/01/2024 , per-
mitida a recondução por mais 04 anos.
§ 1º. Será preenchido o cargo de 01 (UM)  Conselheiro 
Tutelar Titular  para o Conselho CT II e 10(DEZ) vagas 
de suplentes seguindo a ordem de votação nos Conse-
lhos já instalados e em funcionamento no município de 
Belford Roxo:
a) Conselho Tutelar I  (Santa Amélia, Bairro das 
Graças, Centro, Santo Antônio da Prata, Areia Bran-
ca, Andrade de Araújo, Heliópolis, Piam, Nova Piam, 
Recantus, Nova Aurora, Xavantes, São Francisco de 
Assis, Itaipú e Shangrilá);
b) Conselho Tutelar II (Lote XV, Vale do Ipê, Wona, 
Maringá, São Vicente, Santa Maria, São Bernardo, 
Bairro dos Ferreiras, Santa Tereza, Gláucia, São José, 
Redentor, Bom Pastor, Barro Vermelho e Vila Pauline).

§ 2º. A remuneração salarial do Conselheiro Tutelar 
é atualmente de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), conforme art. 14 da Lei Municipal nº 1.528/2015, 
podendo sofrer alterações quando a lei for alterada.
§ 3º Os conselheiros Tutelares deverao cumprir, conjun-
tamente, o Horario de expediente na sede do Conselho 
Tutelar, ou fora desta desde que a serviço daquele or-
gão de forma a perfazer 40 horas semanais. 
§ 4º Considera-se plantão a atividade exercida pelo 
conselheiro nos finais de semana e feriados na sede do 
conselho Tutelar, período computado para fins de cal-
culo da carga horario minima semanal a ser cumprida 
pelo conselheiro tutelar. Os plantoes serão realizados 
por pelo menos um conselheiro tutelar, na sede do con-
selho, aos sabados, domingos e feriados, das 11:00hs 
as 18:00hs em escala definida pelo regimento interno 
do conselho tutelar e amplamente divulgado.
§ 5º. O Conselheiro Tutelar terá assegurado, conforme 
art. 15 da Lei Municipal nº 1.528/2015, a percepção de 
todos os direitos assegurados na Constituição Federal 
aos trabalhadores em geral e aos servidores municipais, 
especialmente:
a) gratificação natalina;
b) férias anuais de 30 (trinta) dias remunerada, 
acrescida de 1/3 constitucional;
c) licença-gestante;
d) licença-paternidade;
e) inclusão em todos os benefícios oferecidos pelo 
Poder Público Municipal ao funcionalismo público mu-
nicipal, caso existentes;
f) vale alimentação;
g) cobertura previdenciária.

§ 5º. na forma do art. 18, da Lei Municipal nº 
1.528/2015, o Conselheiro Tutelar deverá exercer 
seu labor com dedicação exclusiva, inclusive quan-
to a carga horária, plantões e sobreavisos, vedado o 
exercício concomitante de qualquer outra atividade 
pública ou privada.

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Art. 3º. O período para inscrição de candidatos à função 
de Conselheiro Tutelar para o mandato complementar  
será de 13/04/2021 a 30/04/2021, no horário das 10 
às 16 horas, na sede do CMDCA, situada na Avenida 
Retiro da Imprensa, s/nº - Praça do Farrula, Heliópolis, 
Belford Roxo, RJ. Tel: 2661-8343
Art. 4º. Para inscrever-se no processo de seleção, o 
candidato deve atender aos seguintes requisitos até o 
último dia e horario do prazo de inscrição:
I. Deter reconhecida idoneidade moral; II - Pos-
suir idade superior a 21 anos;
II. Estar no gozo dos direitos civis e políticos;
III. Residir e ter domicílio eleitoral no município 
de Belford Roxo, no mínimo 02 (dois) anos, e à época 
da inscrição;
IV. Ensino médio completo;
V. Ter reconhecido trabalho, de no mínimo 2 
(dois) anos com crianças e/ou adolescentes em uma 
das seguintes áreas: a) Estudos e pesquisas; b) Aten-
dimento direto; c) Defesa e garantia de direitos.
§ 1º. Os postulantes à candidatura deverão observar as 
atribuições do Conselho Tutelar, conforme o disposto 
nos artigos 95, 136, 191 e 194 da Lei Federal nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA):
I. atender crianças e adolescentes nas hipóteses 
previstas nos arts. 98 e 105 da Lei Federal nº 8.069/90, 
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII, do 
mesmo diploma legal;
II. atender e aconselhar os pais ou responsáveis, 
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII, da 
Lei Federal nº 8.069/90;
III. promover a execução de suas decisões, po-
dendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saú-
de, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança; e

b) representar junto à autoridade judiciária nos 
casos de descumprimento injustificado de suas delibe-
rações;
IV. encaminhar ao Ministério Público notícia de 
fato que constitua infração administrativa ou penal con-
tra os direitos da criança ou adolescente;
V. encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência;
VI. providenciar a medida estabelecida pela auto-
ridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, I a VI, 
da Lei Federal nº 8.069/90, para o adolescente autor de 
ato infracional;
VII. expedir notificações;
VIII. requisitar certidões de nascimento e de óbito 
de criança ou adolescente, quando necessário;
IX. assessorar o Poder Executivo na elaboração 
da proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X. representar, em nome da pessoa e da família, 
contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, 
II, da Constituição Federal;
XI. representar ao Ministério Público para efeito 
das ações de perda ou suspensão do poder familiar, 
após esgotadas as possibilidades de manutenção da 
criança ou do adolescente junto à família natural;
XII. promover e incentivar, na comunidade e nos 
grupos profissionais, ações de divulgação e treinamen-
to para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos 
em crianças e adolescentes;
XIII. fiscalizar as entidades governamentais e não 
governamentais na forma do disposto no art. 95, da Lei 
Federal nº 8.069/90;
XIV. representar ao Poder Judiciário visando à apu-
ração de irregularidades em entidade governamental e 
não governamental de atendimento, nos termos do dis-
posto no art. 191 da Lei Federal nº 8.069/90; e
XV. representar ao Poder Judiciário visando à im-
posição de penalidade administrativa por infração às 
normas de proteção à criança e ao adolescente, nos ter-
mos do disposto no art. 194 da Lei Federal nº 8.069/90.
§ 2º. Os postulantes à candidatura deverão observar 
também sobre a impossibilidade de exercer a função de 
Conselheiro Tutelar aquele que perdeu o mandato por 
ação judicial ou por decisão administrativa, enquanto 
permanecer a decisão.
§ 3º. Os postulantes à candidatura deverão observar 
ainda a impossibilidade de servir no mesmo 
Conselho Tutelar marido ou companheiro e mulher ou 
companheira, ascendentes e descendentes, sogro(a) e 
genro ou nora, irmãos, cunhado(a), durante o cunhado, 
tio(a) e sobrinho(a), padrasto ou madrasta e enteado(a), 
o mesmo ocorrendo em relação à autoridade judiciária 
e ao Ministério Público com atuação na Comarca, con-
forme estabelece o art. 140 da Lei Federal nº 8.069/90.
Art. 5º. Para efetuar a inscrição os candidatos deverão 
comparecer ao CMDCA situado na Avenida Retiro da 
Imprensa, s/nº - Praça do Farrula, Heliópolis, Belford 
Roxo, RJ, no período e no horário indicado no art. 3º, e 
preencher requerimento próprio, conforme modelo for-
necido pelo CMDCA, acompanhado de todos os docu-
mentos relacionados no art. 6º desta Resolução, para a 
formação do competente processo administrativo, ten-
do todas as suas folhas numeradas.
Parágrafo único. A inscrição será gratuita e implica a 
aceitação do candidato às normas contidas nesta Re-
solução.
Art. 6º. No ato da inscrição, o candidato deverá apre-
sentar os documentos originais e anexar ao requeri-
mento de inscrição as cópias dos mesmos, conforme 
a lista abaixo, não será aceito a inscrição na falta de 
qualquer documentos.
I. Cédula do documento de identidade e CPF;
II. Uma foto de fundo branco, tamanho 3cm x 4cm, 
colorida ou preto e branco; III - Título de eleitor;
III. Certidão de quitação eleitoral;
IV. Comprovante de residência oficial com no mínimo 
02(dois) anos de residência em Belford Roxo. Propa-
gando Vinculo, apresentar certidão de casamento ou 
nascimento se o comprovante for do esposa(o), pai ou 
mãe.
V. Comprovação de atuação profissional ou voluntária 
conforme o inciso VI do art. 4º desta Resolução;
VI. Comprovação de conclusão de ensino médio;
VII. Certidão negativa de feitos cíveis e criminais expe-
didas pelos órgãos competentes pela Comarca onde re-
sidência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos, com 
validade na época da inscrição.
§ 1º. Será aceito como comprovante de residência, 
contas de prestadoras de serviço público (água, luz e 
telefone), emitidas em nome do candidato, ou obser-
vando o paragrafo unico do artigo 6º desta resolução.
§ 2º. No caso do candidato residir em imóvel de terceiro, 
não possuir nenhum dos documentos descritos no pará-
grafo anterior emitido em seu nome, deverá apresentar 
um dos comprovantes relacionados acompanhado de 
declaração do titular de que reside no local, com firma 
reconhecida do declarante, sujeitando-se o declarante 
às sanções civis, administrativas e criminais previstas 
na legislação aplicável; sendo neste caso, entendendo 
a Comissão Eleitoral, haverá visita in loco.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

filé dE PEixE assado

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

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

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

ingredientes

Modo de preparo

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

MoQuECa dE PEixE

§ 3º. Não possuindo os documentos relacionados 
nos §§ 1º e 2º, poderá o candidato apresentar 
como comprovante de residência declaração de 
Associação de Moradores, com firma reconhecida em 
cartório, sujeitando-se o declarante às sanções civis, 
administrativas e criminais previstas na legislação 
aplicável; sendo neste caso, entendendo a Comissão 
Eleitoral, haverá visita in loco.
§ 4º. A comprovação de residência poderá ser verificada 
a qualquer tempo pelo CMDCA e/ou Comissão Eleitoral 
e, constatada a inexistência do dito requisito, ensejará o 
indeferimento da inscrição, a impugnação do candidato 
ou a destituição do Conselheiro Tutelar já empossado, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei.
§ 5º. A comprovação correspondente à atuação do 
candidato que trata o inciso VI deverá ser apresentada 
através de carteira de trabalho, contrato de prestação 
de serviço ou termo de voluntariado, conforme a Lei Fe-
deral nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, acrescida de 
relatório de atividades, comprovando o trabalho efetivo, 
mencionando as atividades desenvolvidas com o públi-
co alvo, crianças e/ou adolescentes, conforme art. 7º 
desta Resolução.
§ 6º. A experiência de trabalho com crianças e 
adolescente poderá ser verificada a qualquer tempo 
pelo CMDCA e Comissão Eleitoral e, constatada a 
inexistência do dito requisito, ensejará o indeferimento 
da inscrição, a impugnação do candidato ou a destituição 
do Conselheiro Tutelar já empossado, sem prejuízo de 
outras penalidades previstas em Lei.
§ 7º. NÃO será permitida a inscrição de candidato que 
não estiver com a documentação completa no ato da 
inscrição.
§ 10. Não será aceito, sob nenhuma hipótese, protocolos 
ou similares, de nenhum dos documentos solicitados, 
como documento substitutivo.
Art. 7º. Para efeitos do que determina a presente Re-
solução, serão reconhecidas como comprovação de 
atuação profissional, de no mínimo 02 (dois) anos, com 
crianças e/ou adolescentes, as atividades seguintes:
I. Na área de estudos e pesquisas: Atividade de 
pesquisa, com produção de relatório institucional, 
vinculada a instituição não governamental (ONG) que 
tenha a pesquisa ou produção de material de formação 
entre as suas finalidades institucionais no tratamento 
dos direitos da criança e do adolescente; Atividade de 
pesquisa, com produção de relatórios institucionais, 
vinculada a órgão governamental que tenha a pesqui-
sa ou a produção de material entre suas finalidades no 
tratamento dos direitos da criança e do adolescente;

II. Na área do atendimento direto: Atuação profissional 
em órgão governamental ou não-governamental que 
desenvolve programa em regime de:
1. Orientação e apoio sócio-familiar;
2. Apoio sócio-educativo em meio aberto;
3. Colocação familiar;
4. Acolhimento institucional e familiar;
5. Liberdade assistida;
6. Semiliberdade;
7. Internação.

III. - Na Área de Defesa e Garantia de Direitos:
a) Atuação como Conselheiro Tutelar;
b) Atuação como técnico de nível superior em 
equipe interdisciplinar de apoio ao Conselho Tutelar;
c) Atuação como profissional em equipe inter-
disciplinar ou Conselheiro de Direitos de Conselho de 
Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente ou 
Centros de Defesa de Direitos Humanos, com projetos 
específicos voltados para os direitos infanto-juvenis;
d) Atuação como equipe técnica de apoio à Defen-
soria Pública, lotado para intervenção na Justiça da 
Infância e Juventude ou em Núcleo Especializado de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente;
e) Atuação como equipe técnica de apoio do Ministé-
rio Público, lotado para intervenção na Justiça da Infân-
cia e da Juventude ou Curadoria Especial da Criança e 
do Adolescente;
f) Atuação como equipe técnica interprofissional de 
assessoria à Justiça da Infância e Juventude.

§ 1º. Não será reconhecido o trabalho de Conselheiros 
Tutelares ou de Direitos que tenham sido penalizados, 
administrativa ou judicialmente, com perda de mandato.
§ 2º. Considerando o art. 8º da Resolução CONANDA 
nº 170/2014, está vedado a utilização de abuso de po-
der político, econômico, religioso, institucional e dos 
meios de comunicação, dentre outros.
§ 3º. A documentação comprobatória estipulada no ca-
put deverá ser assinada pelo representante legal do ex-
pedidor, com firma reconhecida.
§ 4º. Em se tratando de órgão não-governamental, 
somente serão aceitas documentações comprobatórias 
expedidas por entidades não religiosas e apartidárias, 
com fito de se cumprir o estabelecido pelo art. 8º da 
Resolução CONANDA nº 170/2014.
§ 5º. As entidades que expedirem os documentos com-
probatórios deverão possuir registro válido no CMDCA, 

considerando que o art. 91 do ECA diz que as entida-
des não-governamentais somente poderão funcionar 
depois de registradas no CMDCA.
§ 6º. Em se tratando de entidade não-governamental 
cujo registro no CMDCA não seja obrigatório e esta enti-
dade expeça quaisquer documentos comprobatórios, a 
entidade deverá ter cumprido o estabelecido pelo art. 90 
do ECA, que obriga as entidades não-governamentais 
de procederem à inscrição de seus programas, especifi-
cando os regimes de atendimento, na forma definida no 
art. 90 do ECA, no CMDCA.
Art. 8º. Encerrado o prazo para inscrição, a Comis-
são Eleitoral avaliará os requerimentos e documen-
tação apresentados pelos candidatos e fará no dia 
04/05/2021, a publicação nos Atos Oficiais do Município 
da lista dos candidatos devidamente inscritos.
§ 1º. A listagem do caput será afixada em local visível 
na sede do CMDCA e disponibilizada a quem solicitar.
§ 2º. O candidato cujo nome não estiver na lista descrita 
neste artigo, deverá, até a data de 06/05/2021, solicitar 
à Comissão Eleitoral sua inclusão, que fará publicar a 
omissão em 07/05/2021 nos Atos Oficiais do Município 
e na sede do CMDCA.
Art. 9. Qualquer cidadã ou cidadão, a Comissão Elei-
toral, o CMDCA ou o Ministério Público poderá solicitar 
impugnação, por escrito, de quaisquer dos candidatos 
desde que apresente comprovação que fundamente a 
solicitação e seja requerida, no dia 10/05/2021.
§ 1º. A Comissão Eleitoral irá notificar através 
de publicação em Atos Oficiais do Munícipio e, 
opcionalmente por outro meio de contato pessoal, nas 
datas de 11/05/2021, os candidatos cujas candidaturas 
foram impugnadas, abrindo-lhes prazo de defesa no 
prazo de 12/05/2021
§ 2º. A Comissão Eleitoral analisará as defesas 
apresentadas pelas candidaturas impugnadas em 
reunião de 13/05/2021 publicar a decisão dos pedidos 
de impugnação no dia 14/05/2021.
Art. 10. Não havendo impugnações, ou após a solução 
destas, será publicada a relação dos candidatos que 
obtiveram o deferimento definitivo de suas inscrições 
em 15/05/2021 nos Atos Oficiais do Município, estan-
do, portanto, aptos a participar da prova de aferição de 
conhecimentos.

DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS

Art. 11. A prova de aferição de conhecimentos sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de caráter 
eliminatório, em todas as suas etapas de elaboração, 
aplicação, correção e apreciação de possíveis recur-
sos, que integra o processo de escolha dos Conselhei-
ros Tutelares, será realizada sob a responsabilidade do 
CMDCA, com fiscalização do Ministério Público.
§ 1º A prova de aferição de conhecimentos será reali-
zada no dia 30/05/2021 (domingo), em local e horário 
a ser definido e publicado em momento oportuno nos 
Atos Oficiais do Município, contando com a fiscalização 
do Ministério Público.
§ 2º A prova objetiva de múltipla escolha de 
conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, composta de 20 (vinte) questões, com 04 
(quatro) alternativas de resposta cada, sendo somente 
uma correta, valendo 05 (cinco) pontos cada questão, 
perfazendo o total de 100 (cem) pontos;
Art. 12. Os candidatos deverão chegar ao local de re-
alização da prova de aferição de conhecimentos, com 
uma hora de antecedência, portando original de docu-
mento de identidade oficial com foto e caneta esferográ-
fica azul ou preta de material transparente.
§ 1º. Não será permitido ao candidato ingressar em sala 
de provas, portando lápis; caneta de material não trans-
parente; lapiseira; borrachas; corretivos, livros, ma-
nuais, impressos e anotações; quaisquer dispositivos 
eletrônicos, como máquinas calculadoras, agendas ele-
trônicas ou similares; telefones celulares; smartphones; 
tablets; ipods; gravadores; pen drive; mp3 ou similar; 
relógio; alarmes de qualquer espécie; chaves; fones de 
ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor 
de dados, imagens, vídeos e mensagens.
§ 2º. A prova será iniciada impreterivelmente no horário 
marcado, não sendo permitida, sob nenhuma hipótese, 
a entrada de candidatos após o início da prova.
§ 3º. Cada candidato receberá um Caderno de Ques-
tões,  e um Cartão de Respostas da prova objetiva, os 
quais não serão substituídos caso seja rasurado, amas-
sado ou manchado.
§ 4º. O candidato deverá seguir atentamente as 
recomendações contidas na capa de seu Caderno de 
Questões e em seu Cartão de Respostas.
§ 5º. O candidato deverá assinar e transcrever as res-
postas das Prova Objetiva para o respectivo Cartão de 
Respostas, sendo esta transcrição de inteira responsa-
bilidade do candidato, que serão os únicos documentos 
válidos para correção.
§ 6º Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar 
o Caderno de Questões e o Cartão Resposta, 
devidamente preenchidos, ao fiscal da prova.
§ 7º. Somente será permitida a saída do local da prova, 

1 (uma) hora após o início da mesma.
§ 8º Os três últimos participantes presentes na sala de 
provas só serão liberados juntos, após assinatura da 
ata.
Art. 13. Serão considerados aprovados os candidatos 
que obtiverem pelo menos 50% da soma de pontos das 
provas objetivas.
Art. 14. O gabarito oficial da prova objetiva estará dis-
ponível na sede do CMDCA a partir das 10 horas do 
dia subsequente a realização da mesma, podendo a 
Comissão Eleitoral fazer publicar no site oficial da Pre-
feitura Municipal de Belford Roxo.
Art. 15. O resultado da prova objetiva será divulgado, 
através de publicação nos Atos Oficiais do Município no 
dia 01/06/2021.
§ 1º. Os candidatos que desejarem poderão interpor 
recurso para revisão das provas, impreterivelmente no 
dia 02/06/2021 , através de preenchimento de ficha pró-
pria na sede do CMDCA.
§ 2º. Os recursos interpostos serão apreciados pela Co-
missão Eleitoral 03/06/2021, que fará publicar o resulta-
do no dia 04/06/2021.
§ 3º. A decisão final da relação dos candidatos aptos a 
participarem do processo de votação ao Conselho Tu-
telar, com suas respectivas identificações numéricas, 
será publicado nos Atos Oficiais do Município, no dia 
05/06/2021.

DA REUNIÃO PARA FIRMAR COMPROMISSO

Art. 16. A Comissão Eleitoral se reunirá com os candi-
datos habilitados no dia 07/06/2021, em local e horário 
a ser definido, para lhes dar conhecimento formas das 
regras do processo de escolha, os quais firmarão com-
promisso de respeitá-las, sob pena de imposição das 
sanções previstas na legislação aplicável.

DA IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DOS CANDIDATOS

Art. 17. Cada candidato terá uma identificação numéri-
ca, formada por dois (dois) números, perfazendo uma 
dezena, a qual será utilizada no processo de votação, 
já escolhida no momento de seu pedido de inscrição 
como candidato.
Parágrafo único. Conforme o candidato for escolhendo 
seu número no ato de seu requerimento de inscrição, 
em listagem disponível pelo CMDCA, aquele número 
escolhido ficará indisponível aos demais candidatos.

DA PROPAGANDA

Art. 18. O candidato terá do dia 08/06/2021 até às 22h 
do dia 22/06/2021 para a realização de campanha, 
cujos critérios serão:
I - É permitido aos candidatos:
a) Fazer uso de faixas, desde que exclusivamente em 
residências;
b) Distribuir panfletos e adesivos contendo somente o 
nome, identificação numérica, foto, indicação da expe-
riência de trabalho e locais de votação com as respec-
tivas sessões;
c) Realizar palestras, reuniões e debates sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente e a função do Con-
selheiro Tutelar;
d) Conceder entrevistas nas rádios comunitárias da 
cidade;
e) Fazer uso de alto-falante, carro de som ou asse-
melhados, no horário de 9h às 20h, sendo observadas 
as restrições às proximidades a escolas, hospitais, tem-
plos religiosos e órgãos públicos e somente com a pre-
sença do candidato;
f) Realizar propaganda na televisão, rádios e mídias 
eletrônicas.

II - É vedado aos candidatos:
a) Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permis-
são do poder público, ou que a ele pertençam, e nos 
bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pú-
blica, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pon-
tes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, 
nas árvores e nos jardins localizados em áreas públi-
cas, bem como em muros, cercas, tapumes e divisórias 
é vedada a veiculação de propaganda de qualquer na-
tureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição 
de placas,estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e as-
semelhados, panfletos e outros impressos;
b) É vedada a propaganda por meio de outdoors, 
inclusive eletrônicos;
c) Transporte coletivo ou individual de eleitores no dia 
da votação;
d) O oferecimento de vantagens e benefícios, de qual-
quer natureza, que induza dolosamente o eleitor a erro;
e) Fazer uso de material de campanha que caracteri-
ze formação de chapa;
f) A distribuição de brindes como canetas, bonés, 
chaveiros, camisetas ou assemelhados.

§ 1º. Fica vedada qualquer vinculação da propaganda, 
com conteúdo político e/ou viés partidário.
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ingredientes

Modo de preparo

viRado dE 
lEGuMEs

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

QuiCHE dE 
lEGuMEs

Pão dE QuEiJo 
na CanECa

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água fervente 
e o caldo em uma tigela 
e junte a soja. Deixe de 
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!

§ 2º. O candidato que descumprir quaisquer das vedações previstas no inciso II des-
te artigo terá sua candidatura cassada e responderá em multa em proporcionalidade 
à infração cometida, a ser aplicada pelo CMDCA, cujo valor será destinado ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e no caso de Conselheiro eleito, 
será destituído da função.
§ 3º. Na propaganda do processo de escolha está vedado, em qualquer hipótese, o 
abuso do poder econômico, religioso, institucional e político.
§ 4º. Demais casos de propaganda irregular serão apuradas conforme Resolução 
específica que será expedida pelo CMDCA.
Art. 19. É vedado no dia da votação, qualquer tipo de propaganda, cujo descumpri-
mento ensejará a cassação da candidatura, com aplicação do § 2º do artigo anterior.
Parágrafo Único. Não é permitido o uso de artigos que identifiquem o candidato 
como camisetas, bonés, adesivos ou qualquer outro material de campanha, pelos 
fiscais de candidato ou integrante da mesa receptora, podendo apenas a utilização 
de adesivos pelos próprios candidatos e eleitores, em manifestação pessoal silen-
ciosa de opção de candidato.
Art. 20. Qualquer cidadão poderá denunciar a propaganda irregular, vedado o anoni-
mato, ao Ministério Público ou à Comissão Eleitoral.
§1º. Recebida a denúncia e apurada a veracidade de seu conteúdo, será cientificado 
o candidato para querendo apresentar defesa no prazo de 02 (dois) dias a contar 
do recebimento da notificação, podendo a Comissão Eleitoral ouvir testemunhas, 
determinar a juntada de provas e efetuar diligências.
§ 2º. Da decisão da Comissão Eleitoral, caberá recurso ao CMDCA no prazo de 02 
(dois) dias a contar da notificação, que em igual prazo proferirá nova decisão.
§ 3º. Em todos os procedimentos relativos a propaganda eleitoral será dada vista ao 
representante do Ministério Público, para querendo, manifestar-se.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO
Art. 21. A votação para a escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Belford 
Roxo será realizada no dia 27 de junho de 2021, no horário de 08 às 17 horas, pelo 
sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto, com valor igual para to-
dos, pelos eleitores com domicílio eleitoral no município de Belford Roxo, locais que 
serão publicados até 10 dias que antecede a eleição.
Art. 22. Para votar, qualquer cidadã ou cidadão, com domicílio eleitoral no municí-
pio de Belford Roxo deverá comparecer no dia e horário constante do art. 21 desta 
Resolução, no local de votação de sua respectiva zona e seção eleitoral, de posse 
de documento original de identificação com foto e título de eleitor e dirigir-se a mesa 
receptora de votos.
§ 1º. Cada eleitor poderá votar em apenas um candidato.
§ 2º. As demais normas e instruções da votação do processo de escolha dos Con-
selheiros Tutelares poderá ser estabelecida em Resolução do CMDCA e publicada 
nos Atos Oficiais da Municipalidade.

DA APURAÇÃO DOS VOTOS
Art. 23. As normas para a apuração de votos, bem como o dia, local, horário e de-
mais critérios serão estabelecidas em Resolução do CMDCA e publicada nos Atos 
Oficiais do Município, em momento oportuno.
Art. 24. Sera considerado eleito 1(um) conselheiro tutelar com maior numero de vo-
tos e os demais serão suplentes em ordem decrescente de votos obtidos.
§ 1º. Serão considerados eleitos suplentes todos os candidatos em ordem decrescente 
de votos obtidos após o primeiro colocado, sendo considerado o primeiro suplente 
como conselheiro tutelar interino quanto à necessidade do seu labor.
§ 2º. Em caso de empate, deverão ser observados os seguintes critérios para o 
desempate:
I. maior nota na Prova Objetiva de conhecimentos sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente;
II. maior tempo de experiência em atividades na área da criança e do adoles-
cente, devidamente comprovada no ato da inscrição;
III. candidato mais velho;
IV. maior tempo de residência no município.
Art. 25. Concluída a apuração e a totalização dos votos, a Comissão Eleitoral pro-
clamará o resultado do processo de escolha, fazendo publicar nos Atos Oficias do 
Município a relação completa dos candidatos e seus respectivos votos e situação, 
se eleito ou suplente.
Art. 26. Os recursos eventualmente interpostos contra o resultado do artigo anterior 
deverão ser apresentados e decididos pelo Pleno do CMDCA.

DA SELEÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO DO CONSELHEIRO TUTELAR TITU-
LAR ELEITO

Art. 27. O Conselheiro Tutelar titular eleito será lotado no Conselho Tutelar II e os 
suplentes para ambos os conselhos tutelares do municipio de Belford Roxo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28. Os candidatos eleitos, titular e suplentes, serão diplomados em 05/07/2021 
as 10:00hs  na sede do CMDCA|.
Art. 29. Na forma do art. 7º, da Lei Municipal nº 1.528/2015, o servidor público mu-
nicipal que vier a exercer mandato de Conselheiro Tutelar ficará licenciado do seu 
cargo efetivo, podendo, entretanto, optar por sua remuneração e, conforme pará-
grafo único, sem tal hipótese, o tempo de serviço que prestar como Conselheiro 
Tutelar será computado para todos os efeitos legais, exceto por promoção e por 
merecimento.
Parágrafo único. O servidor público de outro Ente da Federação que vier a exercer 
mandato de Conselheiro Tutelar deverá observar suas disposições próprias.
Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 31. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Belford Roxo, 12 De Abril de 2021.
JAnDYRA DA pEnHA FRAnCiSCO ROSA 

presidente do CMDCA 

AnExO i

MODELO DE REQuERiMEnTO DE inSCRiÇÃO

Ao CMDCA Belford Roxo 
A/C da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha do Conselho Tutelar 2021/2024 
Coordenador da Comissão Eleitoral.
Eu       
 , portador(a) da identidade nº  , expedida pelo   
, em /  /  , brasileiro(a), estado civil  profissão   
 , residente e domiciliado à      
 , nº  , complemento   
  , bairro   
, município de Belford Roxo/RJ, Telefones:     
  , e-mail:   
  , venho requerer a V.Sª 
que se digne deferir minha inscrição como candidato(a) ao cargo de Conselheiro 
Tutelar de Belford Roxo, conforme Resolução CMDCA nº 03/2021, e, para tal, anexo 
a documentação necessária abaixo relacionada, declarando satisfazer as condições 
estipuladas na legislação vigente.
Documentos Comprobatórios:
( ) Cédula do documento de identidade e CPF;
( ) Uma foto de fundo branco, tamanho 3cm x 4cm, colorida ou preto e branco;
( ) Título de eleitor;
( ) Certidão de quitação eleitoral;
( ) Comprovação de residência no município de Belford Roxo, no mínimo 02 (dois) 
anos, e à época da inscrição;
( ) Comprovação de atuação profissional ou voluntária; ( ) Comprovação de conclu-
são de ensino médio;
( ) Certidão negativa de feitos cíveis e criminais expedidas pelos órgãos competen-
tes pela Comarca onde residiu o candidato nos últimos 05 (cinco) anos, com valida-
de na época da inscrição.
Na oportunidade, solicito o deferimento pelo número  como 
identificação de candidato. 
Belford Roxo, de  de 2021.

Assinatura do Requerente

ANEXO II
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL OU VOLUNTÁRIA 

(EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO EXPEDIDORA)
- Nome da Instituição:
- Nº Registro CMDCA:
- Nome Completo do Profissional ou Voluntário:
- Período do exercício:
- Nome do projeto:
- Objetivo do projeto (máximo de 5 linhas):
- Área de Atuação: ( ) Estudos e Pesquisas ( ) Atendimento Direto ( ) Defesa e 
Garantia de Direitos
- Público Alvo:
- Resumo das Atividades Desenvolvidas:
- Carga horária:

Belford Roxo,  de  de 2021

Assinatura (com firma reconhecida)

ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CANDIDATOS 
AO CONSELHO TUTELAR  - ELEIÇÃO COMPLEMENTAR 2021/2024

DATA DE 

inÍCiO
DATA FiM

Publicação do Edital do Processo de Escolha dos candidatos 
à Conselheiro Tutelar de Belford Roxo, quadriênio 2021/2024 13/04/2021

Registro de candidatura 13/04/2021 30/04/2021

  Lista de candidato devidamente inscrito 04/05/2021 ----

Impugnação de candidaturas 10/05/2021 ----

Publicação dos candidatos impugnados 11/05/2021 ----

Prazo para defesa dos impugnados 12/05/2021 ----

Analise das defesas 13/05/2021 ----

Publicação da decisão 14/05/2021

Publicação da relação definitiva dos inscritos 15/05/2021

Prova de aferição 30/05/2021

Disponibilização do gabarito oficial da prova de aferição 31/05/2021 ----

Publicação do resultado da prova de aferição 01/06/2021 ----

Interposição de recurso ao resultado da prova de aferição 02/06/2021 ----

Análise dos recursos interpostos quanto ao resultado da 

prova de aferição
03/06/2021 ----

Publicação do resultado dos recursos quanto ao resultado da 

prova 
04/06/2021

Publicação a decisão final da relação dos candidatos aptos a 

participarem do processo de votação ao Conselho
05/06/2021 ----

Reunião com os candidatos habilitados 07/06/2021 ----

Propaganda dos candidatos 08/06/2021 22/06/2021

Votação 27/06/2021 ----

Apuração da votação

Após o 

encerra-

mento da 

eleição

----

Proclamação do resultado do processo de escolha Apos o termino da apuração

Diplomação e posse do conselheiro tutelar titular e dos su-

plentes
05/07/2021

Posse dos Conselheiros Tutelares eleitos, titulares e Suplen-

tes
05/07/2021

Dissolução da Comissão Eleitoral 05/07/2021


