Hora

1

Sábado, 01 de Maio de 2021

facebookjornalhorah

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE:
•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA IGUAÇU RJ sÁBADO, 01 DE MAIO DE 2021

ANO XXXII

R$ 1

Nº10.127

Leilão da Cedae arrecada

R$ 22,6 bilhões

Foram vendidos três blocos. O pregão aconteceu na bolsa de valores em São Paulo
3
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Bandidos levam
Mercedes de
R$ 150 mil do
carnavalesco

Dia histórico

Adeus,

Witzel!

7

Garis são feridos
na troca de tiros
entre policiais e
bandidos no Rio

No último capítulo do processo de impeachment, o agora ex-governador Wilson Witzel passa à História do RJ como o primeiro governante a perder o cargo.
O Tribunal Especial Misto confirmou ontem as denúncias de crime por responsabilidade contra ele e também cassou seus direitos políticos por cinco anos.
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‘Jogado’ no ninho de cobras
reprodução

Dr. Jairinho (sem partido), suspeito da morte do menino
Henry Borel, deixou o isolamento e agora ocupa uma cela
em Bangu 8. A Unidade abriga presos como da milícia, do
tráfico, fraudadores e políticos envolvidos em esquema de
corrupção.
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Petrobras baixa
preços do diesel
e da gasolina
4

Alerj entrega
diploma a 10
guerreiras
4

A Furacão, SUENIA NUNES!
Na volta do
‘Garota Hora H’ o
jornal apresenta
Suenia Nunes,
moradora de
Belford Roxo.
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Show do André
Luiz estreia
na TV Hora H
6

Resenha Cultural
Hora
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Ser produtor cultural e mais ainda, produtor musical, não é tarefa
tão fácil como se pensa. Por isso, o abraço especial deste sábado, 1º
de Maio, vai para Marcos Veiga, trabalhador e produtor da Banda Certas Canções, grupo musical que arrebenta nas mídias digitais e ao vivo
também. Morador de Marechal Hermes, Marcos é o agitador cultural do
bairro cuja história artística é imensa. Aquele Abraço, Fera!!!

Aquele
Abra
ço!
!!

2 cultura

SAÚDE COM ARTE

divulgação

Felipe Bragança / PMQ

“Me deu muita alegria poder participar desse momento incrível”, disse o músico Hugo Leonardo

Saxofonista visita hospital de São João de Meriti
Na quinta-feira (29/4), o Hospital
Municipal de São João de Meriti recebeu a visita do saxofonista Hugo
Leonardo que, através da música,
levou carinho, conforto e alegria aos
pacientes.

A iniciativa foi do Serviço Social
e da direção do hospital e contou
com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.
Jussara Santana, coordenadora
do Serviço Social da Saúde, falou

que é motivo de muita alegria para
sua equipe proporcionar momentos
como esses aos pacientes que estão
enfrentando a luta pela vida.
“A música tem o poder de trazer
alento para os necessitados. Me deu

Salve, os 75 anos
da Madrinha!

muita alegria poder participar desse
momento incrível”, disse Hugo.
A Prefeitura de São João de Meriti
segue trabalhando para dar o melhor
atendimento e qualidade de vida
para todos que passam pelo hospital.

Participação
Dudu Nobre
De
Cataguasesespecial
para o mundo

CARLA RIO homenageia Beth Carvalho

Divulgação

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

expediente

Divulgação

N

o dia 5 deste maio,
às 19h, a cantora e
compositora Carla
Rio, faz uma live em homenagem à Beth Carvalho
com a participação especial de Dudu Nobre, afilhado da madrinha do samba.
A live que será transmitida diretamente do Instagram da artista (@carlariooficial) também contará
com a presença de Alceu
Maia, seu cavaquinhista e
produtor musical.
Alceu trabalhou por
muitos anos com Beth Carvalho, participou de gravações e shows de diversos
artistas, incluindo sucessos
nacionais e internacionais,
recebeu o Grammy Latino
2011 pela produção e direção musical do artista Diogo Nogueira.
Neste dia, Beth Carva-

“Eu canto Beth desde menina”, conta Carla sobre o show on-line

lho estaria completando 75
anos de idade e, para celebrar a memória e o legado
de uma das mais completas intérpretes do gênero,
a pernambucana Carla Rio
faz um passeio pelo repertório da sambista e relembra grandes composições
de sucessos como: “Vou

Festejar”, “Coisinha do
Pai”, “Andança”, “1.800
Colinas”, “Folhas Secas”,
“Camarão Que Dorme a
Onda Leva”, entre outros.
Considerada uma grande referência do samba
de raiz e uma legítima representante do gênero em
Pernambuco, Carla Rio

também vem ganhando
destaque e reconhecimento
nas regiões Sul e Sudeste
do país.
“Eu canto Beth desde
menina, acompanhando
meu pai nas rodas... então,
pra mim, é mais que um
prazer, é uma volta à infância”, diz Carla Rio

A Furacão,
SUENIA
NUNES!
Na volta do
‘Garota Hora H’
o jornal apresenta
Suenia Nunes, moradora de Belford
Roxo e uma das atrações artísticas da Cidade. Modelo de foto
e vídeo e passista da
Inocentes de Belford
Roxo, a beldade já
desfilou pela Leão
de Nova Iguaçu, Beija-Flor e
foi eleita Musa de
várias escolas de
samba do Carnaval
carioca. Atuou ainda como dançarina
da Furacão 2000 no
clipe do ‘MC Italo’,
outro artista destacado da terrinha.

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360 | WHATSApP: 21 98037-1338
Presidente
José de Lemos
Diretor Presidente
José Roberto Ornelas de Lemos

(Im Memorian)

Editoria
Hélio Martins
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

Circulação
Baixada: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis,
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica,
Itaguaí. Sul Fluminense: Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin.
COSTA VERDE: Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGIÃO SERRANA: Teresópolis, Nova Friburgo. RIO DE JANEIRO: Centro e Áreas Metropolitanas.

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com
jornalhorah
Rua Alexandre Gama Correia, 37 Rancho Novo - RJ
CEP: 26013-190
SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Sábado, 01 de Maio de 2021

Hora

3

Disputa acirrada

Leilão da Cedae arrecada
mais de R$ 22 bilhões
Foram negociados os blocos 1, 2 e 4; o 3 não recebeu oferta

Reprodução/B3

Leilão da Cedae aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m aproximadamente uma hora de leilão, a concessão
de três dos quatro blocos
ofertados da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) arrecadou R$ 22,6
bilhões, ontem na Bolsa
de Valores de São Paulo
(B3).
A disputa foi acirrada

entre concorrentes e o valor superou a expectativa
de arrecadação inicial, que
era de R$ 10,6 bilhões, em
114% (entenda os principais pontos da privatização da Cedae mais abaixo
na reportagem).
O resultado final: bloco 1 – arrematado pelo
Consórcio Aegea por
R$ 8,2 bilhões – ágio de
103,13%; bloco 2 – arrematado pelo Consórcio
Iguá por R$ 7,286 bilhões
- ágio de 129,68%; bloco

4 - arrematado pelo Consórcio Aegea por R$ 7,203
bilhões - ágio de 187,75%
O bloco 3 não teve vencedor. A única proposta
havia sido apresentada
pelo Aegea, que optou por
retirá-la antes que fosse
aberta, o que lhe foi permitido já que havia arrematado o bloco leiloado
antes dele, o 4.
Bolsonaro a
companhou oferta
O presidente Jair Bolso-

naro, que foi recebido com
protestos no local, acompanhou o leilão ao lado
governador em exercício
do Rio de Janeiro, Cláudio
Castro (PSC), e dos ministros da Economia, Paulo
Guedes, do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho e da Casa Civil,
Luiz Eduardo Ramos.
Logo após o encerramento do leilão, o governador em exercício do
estado disse que o leilão
foi “um importante recado

para quem deseja investir
no Rio de Janeiro”. Castro
destacou que o certame foi
realizado na data prevista,
se referindo às diversas
tentativas judiciais e legislativas para suspender a
disputa. “Isso é segurança
jurídica”, enfatizou.
“Esse leilão é um marco para o estado do Rio de
Janeiro e nos dá esperança para um futuro melhor
para o nosso povo”, disse
Cláudio Castro, que tomará posse.

Confiança no Brasil
“Confiança no Brasil é o
resultado (do leilão)”. Foi
assim que o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
abriu o seu discurso após o
leilão, no qual se concentrou em agradecer a todos
os agentes envolvidos.
Ele encerrou sua fala
afirmando que “o Brasil
vai retomar o crescimento e nós vamos atravessar
as duas ondas, a pandemia
que está aí e a retomada do
crescimento”.

Os consórcios vencedores
AEGEA - Formado
em 2010, o consórcio
é um dos maiores grupos de saneamento do
país, com atuação em
126 municípios de todas as regiões brasileiras. Pouco antes do
leilão da Cedae, a holding Itaúsa, unidade de
investimentos de sócios do Itaú Unibanco,
comprou uma fatia de
10,2% do consórcio.

Ainda no quadro acionário, o fundo soberano GIC, de Singapura,
tem parcela de 19% ao
lado do majoritário grupo Equipav (70,7%), de
infraestrutura.
IGUÁ - O consórcio
Iguá Saneamento foi
inaugurado em 2017,
com sede em Santa
Catarina. Ele já gerenciava 14 concessões e
quatro parcerias públi-

co-privadas (PPPs) no
ramo de saneamento e
tem atuação em 37 cidades dos estados de
São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Alagoas.
Com a fatia da Cedae,
ele ingressa agora também no Rio de Janeiro.
Além de fundos de participação, a composição acionária do Iguá
tem participação de
10,8% do BNDESPar,

fundo de investimentos do estado vê “como
do banco de fomento oportunidade” o Bloco
nacional.
3 ter ficado sem vencedor.
De acordo com ele,
Governo anuncia
nova licitação
será realizada “uma
para bloco 3
nova licitação em um
Em coletiva de im- curto espaço de tempo”
prensa realizada logo que abrirá caminho, inapós o leilão, o secre- clusive, para que 28
tário da Casa Civil do municípios que não
governo do Rio de Ja- aderiram ao projeto
neiro, Nicola Miccione, de concessão particiafirmou que o governo pem do novo processo.

Miccione
enfatizou,
ainda, que a expectativa é “levar este bloco
ao mercado ainda este
ano”. Já o diretor de
Infraestrutura do BNDES, Fábio Almeida
Abrahão, disse que o
Bloco 3 “é um em que
o saneamento já está
comissionado e seria
basicamente
focado
em abastecimento de
água”.

Tribunal Misto aprova impeachment de Wilson Witzel
O governador afastado do Rio, Wilson Witzel
(PSC) está oficialmente
destituído do cargo. Na
tarde de ontem, na última
sessão de processo de impeachment, a maioria de
votos foli atingido para a
cassação definitiva de seu
mandato. O Tribunal Especial Misto (TEM) decidiu também cassar os direitos políticos de Witzel
por cinco anos.
Foram sete votos favoráveis à condenação,
proferidos pelos desembargadores Maldonado de
Carvalho, Fernando Foch
e Teresa Castro Neves e
pelos deputados Chico
Machado, Carlos Macedo
e Alexandre Freitas. Todos seguiram o voto do
relator do processo, deputado Waldeck Carneiro.

organizações sociais Unir
Saúde e Iabas pertencem
ao empresário Mário Peixoto.
Primeiro a votar após
o relator, o desembargador Carlos Maldonado de
Carvalho classificou o ato
de requalificação da Unir
como um ato “improbo,
imoral e desarrazoado”
de Witzel que, segundo
Maldonado, tomou uma
atitude pessoal e política,
desprezando
pareceres
Contratação da OS Iabas técnicos e financeiros de
Outro aspecto da de- órgãos internos do estado
núncia se refere à con- que serviram de base para
tratação da OS Iabas por a desqualificação da OS
mais de R$ 800 milhões para firmar contratos com
para construir e adminis- estado.
trar os hospitais de cam“Sobre a contratação da
panha do Rio, sem que Iabas, que chegou a receempresa tivesse condições ber dos estado mais de R$
de realizar o serviço. A 300 milhões, percebe-se
denúncia aponta que as total descaso, desapego e e

Divulgação/TJRJ

Os dois pontos principais da denúncia se referem à requalificação da
OS Unir por decisão de
Witzel, em 23 de março
de 2020, após a organização social ter sido impedida de contratar com a administração pública e ter
tido contratos rescindidos
para a gestão de unidades
de saúde no Rio, por irregularidades no contratos,
em setembro de 2019.

Relator do processo, deputado Waldeck Carneiro

sordidez à coisa pública”, em uma quadrilha que todisse o desembargador.
mou de assalto a administração pública de forma
Envolvimento
espúria”.
com quadrilha
“Restou-se comprovaSegundo o desembarga- do no processo que setores
dor Fernando Foch, Wit- da administração pública
zel “deixou-se envolver foram loteados pelos em-

presários Mário Peixoto e
o político Pastor Everaldo
para o direcionamento de
contratos superfaturados,
caracterizando
malversação dinheiro público”,
destacou Foch em seu
voto pelo impeachment.
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Brasil.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo internacional para que governos que tenham doses extras de vacinas, que
liberem os imunizantes para acelerar a campanha de vacinação no
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Dois garis foram baleados durante uma troca de tiros entre um
PM e assaltantes na Zona Norte do Rio. As vítimas foram levadas
ao Hospital Salgado Filho no Méier. A Comlurb disse que está
prestando todo o apoio.

Homenagem

Divulgação/Alerj

A Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher da Assembleia
Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) homenageou ontem personalidades femininas
que se destacam na
luta por igualdade, cidadania e direito.

Sessão virtual
O Diploma Leolinda Daltro foi entregue
a dez personalidades
femininas do Rio em
sessão virtual transmitida pelo Youtube e
pela página da CDDM
no facebook. O evento
é realizado há 18 anos
pela Alerj.

Revolucionária
Para a deputada estadual e presidente da comissão, Enfermeira Rejane (PSol), o evento é
uma forma de demonstração da resistência
das mulheres. Leolinda
Daltro foi uma revolucionária para o seu tempo.

Editorial

Covid-19: Paes diz que o Rio está
longe de uma “situação confortável”

Fórum da Alerj realiza
debate sobre o ‘Rio+30

Para discutir o projeto Rio+30, que vai
celebrar os 30 anos
da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
(Eco-92), o Fórum da
Alerj de Desenvol-

vimento Estratégico
realizou nesta sexta-feira (30/04) um encontro virtual entre
a Câmara de Desenvolvimento Sustentável e os membros do
Comitê Rio+ 30. Du-

Precursora

rante a reunião foram
apresentadas as iniciativas das instituições para contribuir
com os 17 Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030.

Fundou partido

Professora e indigenista foi precursora do feminismo no Brasil. Nasceu
na Bahia, em 1859, e viveu no Rio e
ajudou a implantar o projeto republicano de Estado, no magistério e no movimento pelos direitos das mulheres.

A líder fundou, em 1910, o primeiro
partido político feminista brasileiro, o
Partido Republicano Feminino. E três
jornais dedicados à mulher, além de
publicar dois livros, onde contou aspectos de sua vida.

O prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes,
prorrogou até o dia 10
de maio, através de decreto publicado ontem
no Diário Oficial do
Município, as medidas
de restrição contra a
covid-19. Com as determinações fica permitida
apenas a prática esportiva individual, como
caminhadas e surf. Já
de segunda a sexta-feira, os banhistas podem
permanecer nas praias e
está permitido também
o trabalho de ambulantes fixos e os que circulam na areia.
Em discurso nada
otimista, o prefeito disse que o Rio ainda está
longe de uma “situação
confortável”, em relação à pandemia de covid-19, e que não é para
esperar que a administração do município
corra atrás das pessoas
nas praias, para fazer

cumprir as medidas restritivas que impedem
a permanência de frequentadores nas areias
durante o fim de semana.
“Já temos a cidade
bastante aberta, enfim,
as atividades econômicas podendo funcionar
quase na sua plenitude.
Existem algumas restrições sendo impostas
ainda, principalmente
esse negócio da praia no
fim de semana. A gente
está permitindo que as
pessoas possam fazer as
suas práticas esportivas
e o seu lazer na praia.
Durante a semana pode
ficar, no fim de semana,
não. Mas não esperem
que a gente vai ficar
também correndo atrás
das pessoas nas praias.
(..)”, disse ontem, durante a apresentação do
17º Boletim Epidemiológico da Prefeitura do
Rio.

Alívio no bolso

Petrobras reduz preços do diesel
e da gasolina nas refinarias

Reprodução

Novos preços anunciados pela estatal
ontem passam a vigorar a partir de hoje

O

Assessoria
de Imprensa

preço da gasolina
e do diesel será
reduzido a partir
de hoje nas refinarias da
Petrobras. O anúncio foi
feito ontem pela estatal,
no Rio de Janeiro. O litro da gasolina passará
de R$ 2,64 para R$ 2,59
(- R$ 0,06 ou -1,9%), enquanto o do diesel cairá
de R$ 2,76 para R$ 2,71
(- R$ 0,05 ou -1,8%).
O combustível vendido pelas refinarias da

Petrobras é adquirido
por distribuidoras e passa também pelos postos
revendedores antes de
ser vendido ao consumidor final. Até chegar aos
veículos, são acrescidos
tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biodiesel e etanol
anidro, além das margens
brutas das companhias
distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.
Por isso, a estatal afirma que a variação de

preços nas refinarias tem
influência limitada no
preço encontrado pelos
motoristas nos postos de
revenda.
Equilíbrio com o
mercado internacional
Os reajustes nos preços de diesel e gasolina
são usados pela Petrobras
para buscar equilíbrio
com o mercado internacional, acompanhando as
variações do valor global
dos combustíveis e da
taxa de câmbio entre o
real e o dólar.

O combustível vendido pela Petrobras é adquirido por distribuidoras

A estatal defende que
as mudanças nos preços
praticados nas refinarias
devem ocorrer sem periodicidade definida, acom-

panhando as condições
de mercado e da análise
do ambiente externo. Segundo a empresa, “isso
possibilita competir de

maneira mais eficiente e
flexível e evita o repasse
imediato da volatilidade
externa para os preços
internos”.

País inaugura ponte suspensa de pedestres mais longa do mundo

MUNDO

REUTERS/Violeta Santos Moura/Direitos reservados

Atração custou US$ 2,8 milhões e levou dois anos para ser erguida

PORTUGAL - O português
Hugo Xavier se tornou uma das
primeiras pessoas a cruzar a ponte
suspensa de pedestres mais longa
do mundo, inaugurada nessa quinta-feira (29) perto de sua pequena
cidade natal de Arouca, no norte do
país.
“Ai... lá vamos nós!”, disse Xavier, de 42 anos, com nervosismo,
ao criar coragem para caminhar
pela passarela de grade de metal
transparente, de 516 metros de comprimento, ao lado de sua companheira igualmente tensa e um guia
turístico.
Escondida entre montanhas repletas de rochas e cobertas de folhagem verdejante e flores amarelas
dentro do Arouca Geopark, a ponte
está 175 metros acima do Rio Paiva.

A paisagem é calma, mas a travessia não é para pessoas de nervos
fracos. Segura por cabos de aço e
duas torres maciças de cada lado,
ela balança um pouco a cada passo.
“Estava com um pouco de medo,
mas valeu muito a pena”, disse
Xavier, aliviado, já na outra extremidade. “Foi extraordinário, uma
experiência única, uma descarga de
adrenalina”.
A ponte só abriu para moradores locais nessa quinta-feira, mas a
partir de segunda-feira (3) qualquer
pessoa pode agendar uma visita.
Os moradores esperam que a atração, que custou cerca de US$ 2,8
milhões e levou dois anos para ser
erguida, ajude a ressuscitar a região,
especialmente após a pandemia de
covid-19.
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Em clima de decisão

Mengão encerra preparação
para enfrentar o Volta Redonda
Time deverá ter escalação mista, segundo Rogério Ceni
Alexandre Vidal / CRF

jota carvalho

O

jota.carvalho@yahoo.com

Flamengo
está
numa fase decisiva da temporada.
Embora esteja apenas no
início desta jornada, o Rubro-Negro divide as atenções entre os jogos da Libertadores da América e as
semifinais do Campeonato
Carioca. Por isso, antes de
encarar o Volta Redonda,
Rogério Ceni comandou o
último treinamento na sexta-feira (30), quando deve
definir a equipe que entrará
em campo.
A atividade aconteceu na
tarde de sexta (30), no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. Logo após
a vitória por 4 a 1 sobre o

go vai encarar a LDU, na
terça-feira (4), pela terceira
rodada da fase de grupos
da Libertadores da América. O confronto, no entanto, acontece na altitude de
Quito, no Equador, onde os
jogadores devem ser bastante exigidos, tanto física
quanto mentalmente.
Flamengo e Volta Redonda se enfrentarão no
Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado (1), em
confronto válido pela primeira partida da semifinal
do Campeonato Carioca. O
segundo e decisivo embate
acontece no dia 08 de maio
(sábado), dessa vez no Maracanã. Os dois jogos serão
Apesar da maratona de jogos, time não deu mole na movimentação de ontem
às 21h05. Já o embate com
Unión La Calera, na última usará um time alternativo mesmo deixar os princi- Isso porque, três dias após a LDU, na terça-feira (4),
terça-feira (27), Rogério contra o Volta Redonda. O pais jogadores como op- a primeira partida da semi- pela Libertadores, ocorrerá
Ceni deu indícios de que treinador, entretanto, deve ções no banco de reservas. final do Carioca, o Flamen- às 21h30.

Flamengo aposenta
camisa amarela quase
lendária de 2018
A tradicional e histórica
camisa de goleiro “amarelinha” do Flamengo foi
oficialmente aposentada na
sexta-feira (30), e estará em
breve no museu do clube.
Desde 2018, o uniforme
é utilizado nos jogos por
Diego Alves, que falou um
pouco sobre a homenagem.
– Fala rapaziada, esta-

mos aqui hoje para falar
desta camisa aqui, camisa amarela de goleiro que
vem comigo desde 2018,
com uma trajetória incrível, com títulos. E muito
orgulhoso e com muita
honra em aposentá-la, entregando para o museu do
Flamengo essa camisa que
fez parte da minha história,

Marcelo Cortes

fez parte da história do Flamengo, e vocês vão poder
acompanhar agora de pertinho. Essa daqui é a última,
da Supercopa, onde a gente
se sagrou bicampeão -, disse o paredão após assinar a
camisa.
Após mais de três anos, camisa de Diego Alves sai de uso no Ninho
“Muitas defesas, vitórias e títulos! Desde 2018 rica #amarelinha foi ofi- estará em breve no museu creveu o Clube da Gávea
com Diego Alves, a histó- cialmente aposentada e do Mengão! #CRF”, es- nas redes.

Vasco da Gama tem novidade
Com 100 jogos pelo Flu,
Nino vibra: “Muito especial” para jogo contra o Madureira
Mailson Santana/FFC

Zagueiro completou a marca na última partida contra o Santa Fe-COL

O zagueiro Nino completou, na última quarta-feira
(28), o jogo de número 100
com a camisa do Fluminense. A partida foi na vitória
por 2 a 1 contra o Santa Fe-COL, pela segunda rodada
da Libertadores da América. O defensor tem seis gols
vestindo a armadura tricolor.
“Prazer e felicidade
imensa de chegar a 100 jo-

gos. Por muitas questões,
dificuldade de chegar a um
Fluminense, realizar esse
sonho. O quanto é difícil
chegar, passei dificuldades,
tive a felicidade pelo clube
ter realizado a compra no final de 2019. Tudo isso torna
muito especial a marca de
100 jogos. Muito especial
porque sabemos o quanto é
difícil se manter num clube
desse tamanho, atingir essa

marca”, disse em entrevista
coletiva.
Nino foi apresentado pelo
Fluminense no dia 28 de fevereiro de 2019, vindo por
empréstimo de um ano pelo
Criciúma. Em dezembro
do mesmo ano, o clube catarinense aceitou uma proposta do Flu, que comprou
o atleta definitivamente. O
jogador tem contrato com o
Tricolor até o fim de 2022.

Após uma semana de treinamentos no CT do Almirante, na Cidade de Deus, o
Vasco da Gama concluiu na
tarde de sexta-feira (30/04)
sua preparação para a partida contra o Madureira, que é
válida pela semifinal da Taça
Rio e será disputada neste
sábado (01/05), às 15h15,
em Conselheiro Galvão.
A grande novidade cruzmaltina para o duelo contra
o Tricolor Suburbano é Romulo. O campeão da Copa
do Brasil de 2011 foi relacionado pela primeira vez
pelo técnico Marcelo Cabo
desde que acertou seu retorno ao Gigante, no mês passado. O jogador se mostrou
ansioso com a possibilidade
de fazer a reestreia.
– A expectativa é muito
grande. A ansiedade também
está acima do normal. Eu sei
a história do Clube e o que
ele representa. Se eu entrar
em campo, vai ser como se
fosse a primeira coisa vez.
Vou dar o máximo nos minutos que estiver em campo,

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Romulo durante treinamento na
academia do CT do Almiante

com garra, buscando ajudar
o Vasco a sair com o resultado positivo- afirmou Romulo, revelando em seguida
como foi sua preparação.
– Começamos um trabalho de preparação e ele ainda
não foi concluído, um passo
vai ser dado de cada vez. O
ritmo ainda será o ideal nes-

sa primeira partida, mas não
vai faltar entrega e muita
determinação. Hoje sou um
cara mais experiente, que
tem uma boa leitura tática,
posicionamento. Tenho certeza que com o trabalho do
professor Cabo vamos fazer
uma boa temporada – concluiu o camisa 8.
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Falta pouco, galera!!!

“Show do André Luís’
estreia aqui no HORA H
Apresentação do programa será às segundas
jota carvalho

N

jota.carvalho@yahoo.com

esta
segunda-feira, às 19h o
programa Show
do André Luís volta ao
ar diretamente dos estúdios do Jornal Hora H. A
programação de abertura
é uma parceria que abre
mais espaços aos meios de
comunicação e terá matérias jornalísticas semanais
para atender o público que

segue o Hora H impresso
e nas redes sociais, como
Facebook e YouTube.
“Vocês vão conhecer
um pouco do nosso apresentador, locutor, e muitas novidades que estão
sendo preparadas para o
Show do André Luis”,
manda dizer a produção
do programa.
“Teremos música ao
vivo, sucessos conhecidos, artistas independen- poderá acessar pela pági- vive expectativa de estretes, matérias polêmicas e na do jornal na internet”, ante, apesar da experiênentrevistas, que o público conta André Luís, que cia profissional.

André promete programação eclética e ao
mesmo tempo popular aos ouvintes e internautas

Atrações de estreia
Nesta segunda-feira
(3), às sete da noite, o
ator, interprete e fotógrafo, Nuno Arcanjo,
fará tributo à Banda
Legião Urbana e contará como anda o processo pelo direito de uso
da marca pelos inte-

grantes Marcelo Bonfá
e Dado Villa-Lobos. A
presença de Diogo Milani, que participa do
Reality Vozes Brasil
na TV Aparecida será
outro destaque da noite. André apresentará
o quadro “Momento

do Rei’ e, abrilhantando essa homenagem, a
presença aguardada do
cover oficial do Rei,
Carlos Evaney. É ou
não é para tirar o fôlego?
O Show do André
Luís agora será trans-

mitido diretamente dos
estúdios do Jornal Hora
H. “Nesta segundona
de estreia ainda vai rolar entrevista exclusiva
com Altamir Gomes,
ex-prefeito de Nova
Iguaçu; a participação
do jornalista Marcelo

Artistas de Mesquita contemplados
pela Lei Aldir Blanc se reúnem
A fim de dar prosseguimento às atividades
propostas pela Lei Aldir
Blanc – LAB/Mesquita, a
Prefeitura de Mesquita realizou uma reunião entre
a Comissão de gestão da
LAB/Mesquita e os artistas da cidade, para debater
a organização das apresentações. O encontro aconteceu na última quarta-feira,
28 de abril, no Centro Cultural Mister Watkins. A Lei
Aldir Blanc visa apoiar
artistas que, em função da
pandemia, se encontram
sem poder trabalhar. Dessa forma, o poder público
apoia as exibições culturais realizadas pelos artistas mesquitenses.
Ao todo, serão mais de
80 projetos, com uma série
de programações acontecendo entre maio e setembro. Os beneficiados,
conforme o edital, precisam apresentar duas contrapartidas para a cidade,
ou seja, projetos artísticos

Fotografia:
Nuno
Boscaino. Direção de
edição: Gabriel Estabanez.
Direção e produção: Marcelo Zaly Lobão. (Fonte: Marcelo
Zaly Lobão/Assessoria
de Imprensa).

Estreia hoje a feijoada
do News Restaurante

Divulgação

Encontro discutiu projetos e aconteceu no Centro Cultural Mister Watkins na quarta

autorais. Nesse sentido,
esse primeiro encontro foi
organizado para definir os
projetos, formatos e dias
de exibição. Entre as propostas debatidas, foram
definidas oficinas de mixagem de som, cursos direcionados à montagem de
documentário, palestras e
outras atividades.
Para auxiliar os artistas, a própria Subsecretaria Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo
fornecerá os locais para

as apresentações, sejam
elas artísticas ou culturais.
Sendo esses a Lona Cultural, a Praça PEC e a Escola
Municipal de Artes, assim
como o próprio espaço da
reunião, o Centro Cultural
Mister Watkins.

dade de trazer para pessoas
que moram no município o
que levo para as pessoas de
fora, que já têm tanto acesso
à cultura. Estou cansada de
trabalhar e estudar no Rio
e vir para Mesquita apenas
para dormir. Sendo que vejo
talento, potencial e bons luEstudante vibra com a
gares para serem ocupados
oportunidade
aqui, mas na verdade só não
Contemplada pela Lei temos o possível acesso. E
Aldir Blanc, Jessica Volpi quando essa oportunidatem 25 anos e é moradora de nos é concedida, tudo
de Mesquita. “Vi, através muda”, conta a estudante de
desse processo, a oportuni- Letras-Grego da UERJ.

Circuito Mesquita das Artes
Para que essas atrações não aconteçam de
forma isolada, a comissão pensou, junto ao
subsecretário da pasta,
Kléber Rodrigues, na
formulação de um grande projeto. “Sentimos
a necessidade de atribuir uma denominação,
identidade para essas

Moreira com as principais notícias do Brasil
e do Mundo; o esporte
sob o comando de ‘Tio
Fill’, o repórter dos estádios; no jornalismo
investigativo, o caso
surpreendente contado
por Marcelo Zaly.

apresentações. Assim,
chegamos a um nome,
Circuito Mesquita das
Artes. Será uma espécie
de festival, resultado do
edital para a Lei Aldir
Blanc, com apresentações organizadas pela
Subsecretaria de Cultura”, diz Vinicius Daumas, assessor de cultura.

O organizador conta, ainda, que o que
mais chamou sua atenção foram os elogios à
desburocratização dos
trâmites do edital, por
unanimidade, em comparação com os demais.
Bem como o fácil acesso
no diálogo com a prefeitura durante o processo.

O maior objetivo do
projeto, de acordo com
o subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, é fazer um
processo construtivo, de
modo que seja proveitoso para ambos os lados,
tanto de quem produz,
quanto para quem irá assistir.

Depois do sucesso
que foi a feijoada de
São Jorge, no último
dia 23, o News Restaurante aderiu à ideia
e colocará todos os sábados a feijoada mais
gostosa no cardápio.
Vindo diretamente de
Ipanema, na Zona Sul
carioca, para Nova
Iguaçu, e preparada
pelo chef da casa, An-

dré Rizo, o prato custa
49,90 e inclui as delícias de uma feijoada
completa, servida do
meio-dia até às 16h.
Tudo isso regado a um
ambiente climatizado,
com música ao vivo.
Vai perder?
O News fica na Rua
Coronel Alfredo Soares, 145, no Centro de
Nova Iguaçu.

Anvisa alerta para golpe
envolvendo nome do órgão
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou em que alerta
para um golpe envolvendo
o nome do órgão que tem
como objetivo acessar ilegalmente dados de computadores ou celulares de
cidadãos. Segundo chegou
ao conhecimento da agência, há golpistas entrando

em contato com cidadãos
por e-mail agendando uma
vistoria com o falso pretexto de analisar medidas
de prevenção e combate
ao coronavírus. Na mensagem, há uma orientação
para que o cidadão clique
em um link supostamente
para fazer o agendamento
da vistoria.
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Na cela com a
bandidagem

Dr. Jairinho deixa isolamento e é colocado em espaço com capacidade para 44 presos
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

médico e vereador
Jairo Souza Santos
Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido) deixou
o isolamento, dentro dos
protocolos contra a covid-19 da Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) e, deste a
última quinta-feira, ocupa
a cela D do Presídio Pedrolino Werling de Oliveira,
no Complexo de Gericinó,
conhecido como Bangu 8.
Investigado pela morte
do enteado, Henry Borel
Medeiros, de 4 anos, ele
está em um dos maiores
espaços coletivos da unidade, com cerca de 70 metros quadrados, com capacidade para até 44 presos,
atualmente ocupado por
outros cinco detentos. A
galeria conta com beliches,
cinco banheiros e três chuveiros. Todos têm direito a
quatro refeições e duas horas de banho de sol diárias

no pátio.
Jairinho divide o local
com o arquiteto Clayton
Luiz Vieira, preso na Operação Sturm, em dezembro
do ano passado, acusado
de dar suporte técnico a
construções de prédios irregulares na comunidade
da Muzema, na Zona Oeste
do Rio. Um dos prédios, do
Condomínio Figueiras, desabou, matando 24 pessoas
em 2019. De acordo com
o Ministério Público, ele
orientava os construtores
Ivonaldo Teixeira Costa e
Clodoaldo Dias Godinho e
foi denunciado por organização criminosa.
Já foi a ‘casa’ de presos
na ‘Furna da Onça’
A unidade já foi ocupada pelo contraventor
Rogério Andrade e pelos
deputados estaduais André Corrêa (DEM), Luiz
Martins (PDT), Marcus
Vinícius Neskau (PTB),
Marcos Abrahão (Avante)
e Chiquinho da Mangueira
(PSC), presos na Operação

Furna da Onça, da Polícia
Federal, desdobramento
da Lava-Jato que apurava
um esquema que teria movimentado R$ 54 milhões.
Em troca de pagamentos
regulares, seria oferecido,
então, apoio a Sérgio Cabral nas votações realizadas na Alerj. O ex-governador permanece preso na
cela D de Bangu 8.
Mãe está com Covid
Namorada de Jairinho e
mãe do menino, a professora Monique Medeiros
da Costa e Silva permanece isolada no Hamilton
Agostinho. Ela testou positivo para covid-19, na
semana passada, em um
exame PCR feito no Instituto Penal Ismael Sirieiro,
em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde
estava presa desde então.
Em nota, a Seap informou
que ela está recebendo
atendimento médico e só
retornará à unidade quando
apresentar melhora em seu
quadro de saúde.

Reprodução

Jairinho preso e fichado

Vai responder pelo crime de tortura
O delegado Adriano
Marcelo Firmo França,
titular da Delegacia da
Criança e Adolescente
Vítima (DCAV), indiciou
o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o
Dr. Jairinho (sem partido),
pelo crime de tortura contra os filhos de duas ex-

-namoradas suas.
As agressões foram relatadas pelas mulheres ao
delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP
(Barra da Tijuca), durante o inquérito que apura
a morte de Henry Borel
Medeiros, de 4 anos, do
qual são testemunhas, e

seus termos de declaração
foram encaminhados à especializada, onde foram
abertos dois outros procedimentos investigativos.
Na DCAV, as crianças
confirmaram as violências. Foi feito um pedido
de prisão preventiva do
parlamentar.

Bandidos levam Mercedes de R$ 150 Garis são baleados
mil de presidente da Unidos da Tijuca em tiroteio entre PMs
O presidente da Escola
de Samba Unidos da Tijuca
foi assaltado no fim da noite da última quinta-feira, no
Maracanã, na Zona Norte
do Rio. O empresário Fernando Horta voltava de uma
reunião na escola, quando
bandidos em um Jeep branco interceptaram o Mercedes E 350, ano 2012, de
cor prata, que Horta dirigia.
Armado de pistola, o grupo
rendeu a vítima e levou o
carro, que não estava no seguro e é avaliado por Horta
em torno de R$ 150 mil.
Segundo Horta, que

Reprodução

Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca

também teve roubados documentos da escola e um
telefone celular, o assalto
ocorreu na Avenida Maracanã, entre as ruas Delfino e
Uruguai. Ele relatou que parou o carro ao perceber que
o Jeep branco fechou a pista
repentinamente . O empresário disse que os bandidos
não o reconheceram.
Após o assalto, Fernando Horta embarcou em um
táxi e foi até a 19ªDP (Tijuca), onde registrou o caso. A
Polícia Civil ainda não tem
pistas dos assaltantes.

plantão

Algemado, preso pega arma, atira e
mata policial dentro de delegacia
CEARÁ - O escrivão
Aloísio Alves Lima, de 60
anos, morreu depois que
um preso por suspeita de
tráfico de drogas pegou a
arma do agente e o matou
durante um depoimento
na Delegacia Regional de
Tauá, no interior do Ceará. O caso aconteceu por
volta das 2h da madrugada de ontem.
O titular da unidade,
delegado Danilo Távora,
disse que Antônio Josivan Lopes Silva, 30, chegou à delegacia após ser
capturado na cidade de

Pedra Branca, em uma
ocorrência de tráfico de
drogas. Na ocasião, outro
homem também foi preso.
Quando os dois detidos
estavam na sala do escrivão, Antônio, mesmo algemado, conseguiu pegar
a arma do policial civil e
atirar contra ele. A vítima foi atingida com um
tiro na nuca. “Não temos
como precisar em que
momento ele teve acesso
à arma, pois os suspeitos
estavam sozinhos com o
escrivão dentro da sala”,

Antônio Josivan Lopes Silva fugiu após
matar o escrivão dentro de delegacia

disse o delegado.
Houve troca de tiros
entre o suspeito e outros
policiais. O marginal conseguiu fugir e o outro homem que estava com ele

foi recapturado. Equipes
do Comando Tático Rural
(Cotar) da Polícia Militar
e da Polícia Civil realizam
buscas na região para tentar capturar o suspeito.

e bandidos no Rio

Dois garis da Comlurb
foram vítimas de balas perdidas durante uma troca de
entre PMs e bandidos, na
manhã de ontem, no bairro Piedade, Zona Norte
do Rio. Wellington Resende, de 34 anos, e Roberto
Marcolino, 54, foram socorridos por uma equipe
do Corpo de Bombeiros e
para o Hospital municipal
Salgado Filho, no Méier,
também na região.
A empresa informou que
Wellington foi atingido
numa das pernas e já teve
alta. Atingido na barriga,
Roberto passou por uma
cirurgia.
Segundo a Polícia Militar, o confronto na região
começou quando bandi-

dos tentaram assaltar um
PM que saía de serviço.
O agente reagiu e houve
confronto. Equipes do 3º
BPM (Méier) foram em
apoio. Os criminosos fizeram o motorista de uma
van refém e tentaram fugir
no veículo. Mas foram alcançados na Rua Antônio
Vargas.
A corporação informou
que um dos suspeitos estava ferido e também foi levado para o Salgado Filho.
O outro foi preso. Com eles
foram apreendidos uma
pistola calibre 9mm. Os
dois já possuíam seis passagens por roubo cada um
e já haviam cumprido pena.
A ocorrência foi registrada
na 21ª DP (Bonsucesso).

Bandido é preso e
outro fica ferido
após ataque a PMs
Um ação de policiais do
15º BPM (Duque de Caxias) para combater o roubo de cargas terminou com
um homem ferido e outro
preso, na manhã de ontem,
no bairro de Campos Elíseos. A corporação informou
que os agentes faziam patrulhamento na Avenida
Actura, quando criminosos atacaram os policiais e
houve confronto.

O baleado foi levado
para o Hospital Estadual
Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna. A
unidade não divulgou informações sobre o estado
de saúde dele. A PM apreendeu duas pistolas calibre 380 e farto material
entorpecente. O caso foi
registrado na delegacia da
região, onde o preso permanece custodiado.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

PORTARIA Nº 222, DE 30 DE ABRIL DE 2021

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

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

ÇU, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE

prejuízo de suas atribuições e sem qualquer ônus para a Câmara Municipal.

PRORROGA, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, OS TRABALHOS
DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA
APURAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NO PROCESSO Nº
098/2021, BEM COMO SUBSTITUI SERVIDOR INTEGRANTE DA COMISSÃO

Art. 1º - Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, os trabalhos da
Comissão de Tomadas de Contas Especial para apuração dos Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
fatos descritos no processo nº 098/2021, instaurada pela Portaria nº 164/2021.
Eduardo Reina Gomes de Oliveira
Art. 2º - Substituir o servidor e membro da comissão Cleber
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUA- Ferraz Sodré pelo servidor Márcio Roberto de Oliveira, sem

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 001/2021
A Prefeitura Municipal de Porto Real /RJ torna público
ADIAMENTO SINE DIE da licitação nº. 001/2021 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA,
a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS, para alterações no edital
e seus anexos que são parte integrante do Processo
Administrativo nº. 4873/2020. Nova data será publicada
em momento oportuno em que serão reiniciados os prazos para início do certame.
Porto Real, 30 de abril de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

Art. 2º. Fica determinada a suspensão temporária
das aulas nas escolas que compõe a rede pública do
Município de Porto Real.
Parágrafo Único. A suspensão objeto do caput do
presente artigo, alcança ainda atividades culturais e de
cunho social, realizadas junto aos estabelecimentos de
ensino da rede particular e pública municipal.
Art. 3º. Com vistas a atender as necessidades de
prevenção e controle da difusão do Coronavírus –
COVID-19, junto ao Município de Porto Real, com
orientação da Secretaria Municipal de Saúde, ficam
suspensas em caráter temporário, as seguintes
atividades e atos:

I – Qualquer forma de evento ou atividade que tenha
presença de público, comemorações em salões de
festas, casas de festas, casas de shows, boates, salões
comunitários, espaços e auditórios ou imóveis com
DECRETO Nº 2579 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
utilidade compatível com as narradas no presente;
II – Qualquer forma de atividade com natureza
“EMENTA: “DISPÕE SOBRE MEDIDAS
coletiva, shows, pagodes, rodas de samba, eventos
ADMINISTRATIVAS E ADEQUAÇÃO DE
com característica desportiva, comícios, passeatas,
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE
cavalgadas e outros;
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E FUCIONAMENTO
III – A visitação e utilização por parte da população de
DE ESTABELECIMENTOS, PARA FINS DE
lagoas, rios ou piscinas de acesso público;
PREVENÇÃO A DIFUSÃO DO CORONAVÍRUS
IV – A utilização de espaços de recreação infantil,
– COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL,
localizados em estabelecimentos comerciais, sendo
NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 14/06/2021, E DÁ
estes conhecidos como espaços kids;
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
V – Visitação a pacientes cujo diagnósticos seja o
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso COVID-19, em unidades hospitalares da rede pública e
de suas atribuições legais e com fundamento no artigo privada no âmbito municipal;
VI - O Consumo de bebidas alcoólicas em espaços e
78 e seus incisos, todos da Lei Orgânica Municipal, e
vias públicas públicas, inclusive parques e praças.
CONSIDERANDO, as ações internacionais, inclusive
com a efetiva declaração de emergência por questões Art. 4º. Ficam temporariamente suspensos os prazos
de saúde pública, com natureza de importância vinculados aos processos administrativos em andamento
internacional, editada em 30 de janeiro de 2020, por junto ao Poder Público Municipal, com excessão dos
prazos decorrentes de processo de licitação, e aqueles
parte da Organização Mundial de Saúde (OMS);
cujo seu prosseguimento seja necessário em razão das
CONSIDERANDO, a declaração da ocorrência de medidas de prevenção do Coronavirus – COVID-19.
pandemia global, em virtude do reconhecimento pelos
órgãos oficiais de Saúde internacional, em razão da Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais, caracterizados
ampla disseminação com consequente contaminação como bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias
da população mundial pelo Coronavírus (SARS-COV-2), choperias, cafés e similares, terão seu funcionamento
limitado em 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade
além da doença causada pelo COVID – 19;
de lotação, observado o horário de atendimento ao
CONSIDERANDO a evolução com aumento de público até às 22 horas, com a possibilidade para
casos no país e as decisões proferidas pelas equipes entrega e retirada de alimentos no próprio local.
técnicas do Município de Porto Real e do Estado do §1º. Os responsáveis pelos estabelecimentos acima
Rio de Janeiro, no sentido de deflagrar um Plano de indicados, deverão adotar as medidas necessárias a fim
Contingência Municipal e Estadual, em razão do risco de promover o espaçamento de mesas e cadeiras, com
iminente de contaminação, a fim de manter o menor vistas a evitar o contato direto e próximo do percentual
nível possível de risco de propagação das patologias de clientes permitido, bem como a aglomeração
de pessoas no seu interior, durante o horário de
já listadas, junto à circunscrição municipal e Estadual,
atendimento ao público.
CONSIDERANDO os preceitos Constitucionais §2º. Após o término de horário de funcionamento aberto
inerentes à obrigação do Poder Público Municipal, em ao público, na forma descrita no caput do presente
zelar pela segurança e a saúde de toda municipalidade; artigo, os estabelecimentos poderão atender e funcionar
na modalidade de delivery, ou com entrega e retirada
CONSIDERANDO o teor dos Decretos Municipais que de alimentos no próprio estabelecimento, sendo vedado
tratam de medidas de prevenção e combate a difusão o consumo de produtos no local, até as 23:59 horas,
do Coronavirus – COVID-19 no âmbito do Município de evitando assim qualquer forma de aglomeração de
pessoas.
Porto Real – RJ;
§3º. Devem os responsáveis por tais estabelecimentos
CONSIDERANDO o enquadramento da Região do indicados no caput, adotar medidas de desinfecção
Médio Paraíba, onde se localiza o Município de Porto dos clientes e funcionários, com fornecimento de álcool
Real, na FASE ROXA de controle do COVID - 19, 70%, sabão e outros sanitizantes, para utilização
representando altíssimo risco de contaminação e morte. durante o seu horário de funcionamento permitido.
Todos os funcionários deverão utilizar máscaras.
CONSIDERANDO o desproporcional aumento dos
casos de pacientes internados no Município de Porto Art. 6º. Tendo em vista as deliberações e orientações
dos órgãos de saúde pública competentes, com vistas
Real devido o COVID-19, nos últimos 10 (dez) dias.
a preservação da incolumidade e saúde pública, fica
determinado o fechamento e a proibição temporária de
DECRETA
atividades nos seguintes espaços:
Art. 1º. O presente Decreto tem por objeto, a atualização I – Praças, parques, quadras, jardins e campos de
das medidas de prevenção e controle da circulação de futebol;
pessoas e exercício de atividades, junto a circunscrição II – Feiras realizadas em via pública.
territorial do Município de Porto Real, com vistas a
prevenir e coibir a difusão do Coronavirus – COVID-19 Art. 7º. Fica determinado que a ocupação de hotéis e
(Segunda Onda), no âmbito desta municipalidade, no pousadas localizados no Município de Porto Real, limitase a 60% (sessenta por cento) da ocupação de clientes,
período de 01/05/2021 a 14/06/2021.
Parágrafo Único – As determinações constantes estabelecendo desde já, que os bares, restaurantes,
deste Decreto, tem caráter excepcional e natureza lanchonetes, cafés e outros estabelecimentos
temporária, sendo formatadas de acordo com as localizados no interior dos referidos locais, deverá ser
informações e orientações do Governo do Estado do restrito ao uso de hospedes, respeitadas as medidas
Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde do Estado do Rio necessárias de afastamento e restrição a aglomerações.
de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde, a fim de
resguardar a integridade e a saúde da coletividade no Art. 8º. Salvo disposição em contrário, respeitados
que se refere a prevenção e combate ao Coronavirus – o direito a saúde e à alimentação humana, devem
permanecer em funcionamento os seguintes
COVID-19 (Segunda Onda).

estabelecimentos, com seus respectivos horários:
I - Atividade essenciais de funcionamento contínuo Horário de funcionamento: 00 às 23h59:
a) Unidades de Saúde em Geral;
b) Clínicas e consultórios médicos e odontológicos;
c) Laboratórios e unidades farmacêuticas;
d) Clinicas veterinárias;
e) Postos de Combustíveis;
f) Comércio de produtos farmacêuticos;
g) Comercio atacadista;
h) Atividades industriais de funcionamento contínuo;
i) Serviços Industriais de Utilidade Pública;
j) Serviços de Construção Civil.
II - Serviços - Horário de funcionamento: 08 às 18
horas:
a) Serviços em Geral;
b) Atividades
gráficas,
Atividades
financeiras
(exceto bancos, entidades financeiras, lotéricas e
correspondentes bancários, sujeitos as normas da
FEBRABAN), seguros e serviços relacionados;
c) Atividades imobiliárias;
d) Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;
e) Atividades de empresas, de consultoria e de gestão
empresarial;
f) Atividades de arquitetura e engenharia;
g) Atividades de publicidade e comunicação;
h) Atividades
administrativas
e
serviços
complementares;
i) Salão de beleza e congêneres.
j) Serviços de Corte e Costura;
k) Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros;
l) Demais
profissionais
autônomos
e
liberais
estabelecidos.
III - Comércio varejista, exceto centros comerciais e
supermercados/congêneres - Horário de funcionamento:
8 as 19 horas:
a) Lojas de conveniências;
b) Comercio varejista em geral;
c) Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto
Postos de Combustíveis;
d) Atividades da cadeia automobilística: oficinas,
mecânicas, lanternagem, pintura e afins;
e) Bancas de jornais e revistas;
f) Comércio especializado em produtos naturais,
suplementos e fórmulas alimentares;
g) Comércio
da
Construção
Civil,
ferragens,
madeireiras, serralherias, pinturas e afins;
h) Demais estabelecimentos não previstos no incisos I
e II.
IV - Supermercados e congêneres: Horário de
funcionamento: 8 às 22 horas
a) Supermercados;
b) Hortifrutigranjeiro;
c) Minimercados;
d) Mercearias;
e) Açougues;
f) Peixarias;
g) Lojas de panificados.
V - Academias de ginástica e afins. Horários de
funcionamento: 6 às 23 horas:
a) Academias de ginástica;
b) Serviços de personal trainer;
c) Boxes de crossfit;
d) Estúdios de pilates;
e) Demais atividades congêneres.
VI - Padarias e congêneres: Horário de funcionamento:
6 às 20 horas
Art. 9º. Todos os estabelecimentos indicados no Art. 8º
do presente Decreto, deverão dar prioridade e preferir
ao atendimento na forma de delivery ou retirada de
produtos no local, desde que compatível seu serviço
com esse modelo de atendimento.
Art. 10. Em todos os segmentos e atividades
descritas nos Artigos 5º e 8º do presente Decreto,
fica efetivamente vedada a permanência continuada
e aglomeração de pessoas, devendo os referidos
estabelecimentos adotarem medidas preventivas nesse
sentido, sob pena de responsabilidade e adoção de
medidas administrativas em face de seus responsáveis
legais.
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Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

Torta de carne seca
com catupiry
Ingredientes
Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de catupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de cebola picada
3 colheres de sopa de queijo parmesão
1 colher de sopa de salsinha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em
uma tigela grande
Adicione a manteiga e esfregue com as mãos até
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa)
de água fria e misture
Adicione mais água somente se a massa estiver esfarelando muito
Com as mãos, forme rapidamente uma bola de
massa (evite trabalhar a
massa com as mãos por
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme
plástico e deixe na geladeira por 30 minutos antes de
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na
panela de pressão, espere
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com
todos os ingredientes, menos o queijo parmesão, e
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma
medida próxima a 13cm
x 13cm x 6,5cm (largura x
comprimento x altura)
Forre a forma com a massa, cobrindo todos os lados
com meio centímetro de
espessura
Coloque o recheio e cubra
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da
massa, caso não sobre muita massa para cobrir pode
se fazer tirinhas finas para
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da
massa
Coloque para assar por 35
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Arroz carreteiro
Ingredientes

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de cheiro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de
azeite
Sal a gosto
Modo de preparo

Deixe a carne seca de
molho de véspera, troque
a água e cozinhe até ficar
macia
Desfie
Frite-a em uma panela
com azeite
Quando a carne estiver
dourada, coloque a cebola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fervente e cozinhe em fogo
baixo até o arroz ficar macio
Salpique o cheiro-verde e
sirva em seguida
Bom apetite

Art. 11. Fica determinado temporariamente que os
supermercados, mercados e mercearias localizadas no
âmbito do Município de Porto Real, deverão funcionar
com medidas de restrição e controle de público e
clientes.
§1º. Deve ser dada prioridade pelos estabelecimentos
acima indicados, desde que possuam condições
operacionais adequadas, ao serviço de entrega a
domicílio e retiradas de produtos no local, solicitados por
meio de aplicativos próprios, ou outro meio compatível
com a venda a distância.
Art. 12. Fica determinado a todos os estabelecimentos
cujo funcionamento seja permitido neste Decreto, em
especial aos previstos no artigo 11 de Decreto, ainda
que de forma parcial, que deverão adotar fluxo continuo
de entrada e saída de clientes, observando o limite
de clientes nas áreas livres de circulação, atendida a
distância mínima de 1,5 (um metro e meio) para cada
pessoa.
§1º. Caso venham a se formar filas na entrada ou no
interior dos referidos estabelecimentos, é dever do seu
responsável legal, a organização do local a fim de que
as pessoas aguardem o seu atendimento com distância
mínima de 1,5 (um metro e meio) entre cada pessoa,
promovendo inclusive a colocação de sinalização
indicativa móvel no chão do local, preferencialmente em
cores desatacadas, a qual deve ser retirada ao término
das atividades diárias.
§2º. Os estabelecimentos cujo seu funcionamento se
encontra permitido no presente Decreto, mesmo que
parcialmente, deverão manter estrutura mínima de
pessoal necessário, além do mínimo de 80% (oitenta)
de caixas em atividade, a fim de se evitar filas e
aglomerações no local.
§3º. É obrigação dos responsáveis legais dos
estabelecimentos,
cujo
funcionamento,
mesmo
que parcial, seja autorizado no presente Decreto,
disponibilizar os funcionários máscaras e demais EPI’s
e aos clientes, lavatórios com água e sabão, além
de fornecer sanitizantes como álcool 70%, ou outros
produtos, com a finalidade de garantir os meios de
prevenção e proteção ao COVID-19.
§4º. Caso seja constatado por parte dos agentes da
administração pública municipal, o descumprimento
das regras impostas por este Decreto, poderão ser
aplicadas medidas administrativas e penalidades aos
seus responsáveis, inclusive no que tange a seara
penal, em razão do crime de desobediência e crime
contra as normas de saúde pública..
Art. 13.
Quanto aos estabelecimentos bancários,
fica determinado o seu funcionamento seguindo as
regras definidas pela Federação Brasileira de Bancos
- Febraban, observando o atendimento preferencial
e necessário previsto em lei, bem como priorizando
serviços eletrônicos que não necessitem de atendimento
presencial ou de contato físico (caixas eletrônicos,
home banking etc.).
§1º. No que se refere a circulação de pessoas, aplicase aos estabelecimentos bancários as regras previstas
no Art. 12 e seus parágrafos, constante do presente
Decreto, a fim de se prevenir a difusão do COVID-19.
§2º. Aplicam-se as casas lotéricas as mesmas regras
estabelecidas aos bancos, previstas neste artigo.
Art. 14. Quanto as Igrejas, Templos Religiosos e
Academias/Congêneres, estes deverão respeitar as
regras impostas pelo Decreto Municipal nº 2462 de 03
de junho de 2020.
Art. 15. No que se refere ao funcionamento dos órgãos
da Administração Pública Municipal, este será mantido
com expediente interno, ficando suspenso o atendimento
ao público, com exceção dos serviços essenciais de
Saúde Pública, Assistência Social e Segurança Pública,
que manterão o atendimento ao público, respeitando
as regras de afastamento e prevenções sanitárias,
definidas nos artigo 12 deste Decreto.
Art. 16. Podem as autoridades de saúde pública do
Município de Porto Real, adotar além das medidas
previstas no presente Decreto, outras providências que
entendam necessárias para a prevenção ao contágio e
propagação da infecção viral vinculada ao COVID – 19.
Art. 17. É de responsabilidade dos setores de
Fiscalização de Posturas do Município de Porto Real e
Fiscalização de Vigilância Sanitária, sendo estendida tal
atribuição também a Guarda Civil Municipal e a Defesa
Civil Municipal, a obrigação de proceder aos atos
de fiscalização do cumprimento das determinações
contidas no presente Decreto.
Art. 18. Na hipótese de descumprimento das
determinações contidas no presente Decreto, fica
autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com o
objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo
e risco coletivo, adotar todas as medidas administrativas
e judiciais cabíveis, estando sujeito, a quem lhe der
causa, a infração prevista no inciso VII do art. 10 da Lei
Federal n° 6.437/77 e Art. 268 do Código Penal.

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação
dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de
Art. 20. Este Decreto vigorará no período de 01/05/2021 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais
a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições
a 14/06/2021.
e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário, e confessionais, durante o estado de calamidade
especificamente para o período mencionado no Art. 20 reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020;
deste Decreto.
âmbito de suas atribuições.

Porto Real, 30 de abril de 2021.
Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
DECRETO Nº 2580 de 01 de Maio de 2021
“DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES ESCOLARES
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO
ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2021, COMO MEDIDA
DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso
de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Nacional
de Educação nº 5/2020, aprovado em 02/04/2020
e homologado em 01/06/2020, que versa sobre a
Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade
de cômputo de atividades não presenciais em razão
da Pandemia COVID-19, para fins de cumprimento da
carga horária mínima anual;
CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Nacional
de Educação nº 11/2020, aprovado em 07/07/2020 e
homologado em 03/08/2020, que apresenta orientações
educacionais para a realização de aulas e atividades
pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto
da pandemia COVID-19;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 8991, de 27
de agosto de 2020, que dispõe sobre a garantia de
opção por Ensino Remoto, até que seja oficialmente
disponibilizada a vacina ou medicamento eficaz contra
a COVID-19, estimulando a retomada das aulas
presenciais;

CONSIDERANDO que a saúde pública é direito de
todos e dever do Estado, garantida mediante políticas
públicas, sociais e econômicas que visem a redução
do risco de doença e outros agravos, sendo de acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo CONSIDERANDO o plano de ação construído
pela Secretaria Municipal de Educação com base
196 da Constituição Federal;
nas informações contidas no Protocolo de Retorno
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Presencial elaborado pela Comissão de criação de do
Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, como Protocolo de Retorno, que prevê a adoção de medidas
sanitárias quando do retorno presencial das aulas;
pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto;
CONSIDERANDO a decisão liminar do Supremo
Tribunal Federal – STF em reconhecer a competência
dos prefeitos para deliberar sobre a adoção de condutas
restritivas durante a Pandemia da COVID (ADPF 672 –
D.F);

CONSIDERANDO que o referido plano de ação
considera critérios mínimos de abertura das escolas,
a fim de que seja garantida, quando os estudos
sanitários autorizarem, a retomada do processo ensinoaprendizagem presencial com atenção ao material
de higiene recomendado, adequação dos espaços
físicos para o distanciamento controlado de alunos
e professores, avaliação diagnóstica, metodologia
pedagógica adequada ao contexto, fluxo de busca ativa
para evitar abandono e evasão, dentre outros aspectos
relevantes;

CONSIDERANDO a edição do DECRETO 2570 de
2021, que dispõe sobre a suspensão das aulas na
rede pública municipal e a proibição de realização de
eventos com aglomeração de pessoas na circunscrição
do município de Porto Real, em razão da prevenção à
disseminação do Coronavírus – COVID 19 e dá outras
providências;

CONSIDERANDO que muitos municípios do Estado do
Rio de Janeiro manifestaram-se pela postergação do
retorno de atividades presenciais nas escolas situadas
em seus respectivos territórios;

CONSIDERANDO a Resolução nº 31 da SMECT,
que dispõe sobre as normas e procedimentos para
o funcionamento das atividades escolares, em
caráter excepcional, para o ano de 2021, enquanto
permanecerem as medidas emergenciais de isolamento
social previstas na prevenção e combate ao Coronavírus
– COVID 19, e dá outras providências;

DECRETA:

CONSIDERANDO a necessidade de se preservar e
priorizar a vida e a saúde da população.

ART. 1º - Ficam suspensas as aulas presenciais das
unidades escolares da rede municipal de ensino do
município de Porto Real por um período de 45 dias
a contar da data deste decreto, em decorrência da
Pandemia da COVID-19, devendo as escolas adotarem
o regime de ensino remoto, cumprindo a legislação
CONSIDERANDO que, segundo as disposições do vigente, com observância da carga horária mínima
art. 205, da Constituição Federal, a educação é direito obrigatória, para validação do ano escolar.
de todos e dever do Estado e da família, devendo
ser promovida e incentivada com a colaboração da ART 2º - Fica autorizada as aulas presenciais na
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da rede privada de ensino, desde que sejam cumpridas
pessoa, seu preparo, para o exercício da cidadania e minuciosamente as regras sanitárias estabelecidas
no Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades
sua qualificação para o trabalho;
Presenciais do município de Porto Real, bem como
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, inciso VII demais determinações das autoridades sanitárias
da Constituição Federal de 1988, que determina ser um locais.
princípio de ensino ministrado com Brasil a garantia de
ART 3º - Os profissionais da educação da rede municipal
padrão de qualidade;
de ensino deverão seguir as exigências estabelecidas
CONSIDERANDO a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de na Instrução Normativa nº 01 de 21/01/2021.
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), em especial o artigo 23, § 2º que dispõe que o ART 4º - As modalidades de Educação Infantil, Ensino
calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades Fundamental e Médio da rede municipal de ensino
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do deverão seguir as orientações previstas na Resolução
respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir SMECT nº 31 de 18 de janeiro de 2021 e no Plano de
o número de horas letivas previstas em lei, e o artigo Ação da Rede Municipal de Ensino frente ao período de
32, § 4º que assegura que o ensino fundamental será emergência da COVID -19.
presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações ART 5º - As medidas previstas neste Decreto poderão
ser revistas e revogadas a qualquer momento, mediante
emergências;
as avaliações atualizadas em decorrência da pandemia
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934, de 1 da COVID-19.
de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais
sobre o ano letivo da educação básica e do ensino ART 6º - Eventuais medidas complementares a este
superior decorrentes das medidas para enfrentamento Decreto poderão ser editadas pela Secretaria Municipal
da situação de emergência de saúde pública de que de Educação, por meio de Resolução, dentro de suas
respectivas atribuições.
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto ART 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua
de 2020, que estabelece normas educacionais publicação.
excepcionais a serem adotadas durante o estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto ART 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Legislativo nº6, de 20 de março de 2020, o qual altera a
Porto Real, 30 de Abril de 2021
Lei nº11.947, de 16 de junho de 2009;

Art. 19. Poderá este Decreto sofrer regulamentação
própria através de Resoluções, Portarias e Instruções CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional
Normativas expedidas pela autoridade competente no de Educação nº 2, aprovada em 10/12/2020 institui

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PEIXE COM AÇAÍ
Sopa de lentilha
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada
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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 12 DE 30 DE ABRIL DE
2021
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo,
no uso de suas atribuições Regimentais, e considerando
a nomeação da Exma. Vereadora CRISTIANE DE
CARVALHO LEONARDO, como Secretária Municipal,
através da Portaria PMBR nº 054/GP/2021, publicada
em 28/04/2021.
CONVOCA o Sr. JOÃO VITOR DA SILVA (VITOR DO
GELO), Primeiro Suplente do PARTIDO PP, no pleito
de 15 de novembro de 2020, para tomar posse no prazo
de 15 (quinze) dias, para assumir o cargo como titular,
com os documentos abaixo relacionados:
● Diploma expedido pelo TRE/RJ;
● Carteira de Identidade;
● Comprovante de Votação;
● CPF;
● PIS/PASEP;
● Certificado de Reservista;
● Certidão de Nascimento ou Casamento;
● Comprovante de Escolaridade;
● 02(dois)retratos 3X4;
● Comprovante de Residência;
● Declaração de Bens.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 13 DE 30 DE ABRIL DE
2021
O Presidente da Câmara Municipal de Belford
Roxo, no uso de suas atribuições Regimentais, e
considerando a nomeação do Exmo. Vereador LUIZ
EDUARDO SANTOS ARAÚJO, como Secretário
Municipal, através da Portaria PMBR nº 055/GP/2021,
publicada em 28/04/2021.
CONVOCA o Sr. ELVIS ALVES JACOB (ELVIS DA
INTERNET), Primeiro Suplente do PARTIDO MDB, no
pleito de 15 de novembro de 2020, para tomar posse no
prazo de 15 (quinze) dias, para assumir o cargo como
titular, com os documentos abaixo relacionados:
● Diploma expedido pelo TRE/RJ;
● Carteira de Identidade;
● Comprovante de Votação;
● CPF;
● PIS/PASEP;
● Certificado de Reservista;
● Certidão de Nascimento ou Casamento;
● Comprovante de Escolaridade;
● 02(dois)retratos 3X4;
● Comprovante de Residência;
● Declaração de Bens.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2021.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2021.

SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE

SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE

PORTARIA N º 036 DE 30 DE ABRIL DE 2021
EXONERAR, a contar 01/05/2021, DRELISAUTERINA
RODRIGUES BARBOSA, do Cargo em Comissão de
ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo,
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA N º 037 DE 30 DE ABRIL DE 2021
NOMEAR, a contar 01/05/2021, FERNANDA DE
OLIVEIRA CEZARIO LIMA, no Cargo em Comissão de
ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo,
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA N º 038 DE 30 DE ABRIL DE 2021
EXONERAR, a contar 01/05/2021, JURACIRA
FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, do Cargo
em Comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo
AS, na Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de
Belford Roxo, conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA N º 039 DE 30 DE ABRIL DE 2021
NOMEAR, a contar 01/05/2021, FABIA CRISTINA DIAS
MOREIRA, no Cargo em Comissão de ASSESSOR DE
SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da
Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme disposto
na Lei n° 1615/2020.
Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 30 de Abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
Presidente
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Virado de
legumes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
30 DE ABRIL PUBLICADO 01/05/2021

Ingredientes
2 colheres (sopa) de
óleo1 cebola média picada1/2 pimentão vermelho picado1 xícara
(chá) de ervilha fresca ou
congelada1 xícara (chá)
de farinha de milho amarela flocada• sal a gosto•
pimenta-do-reino a gosto• salsa (ou salsinha) picada a gosto• cebolinha-verde picada a gosto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1410/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrPROCESSO Nº 02/025/2021 FLS. gânica Municipal, WANIA AMARAL GALINDO, do cargo em comissão de Assessor Executivo,
símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

PORTARIA 1395 DE 30 DE ABRIL DE 2021
PORTARIA Nº 1411/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Oruso de suas atribuições legais e, em conformidade ao inciso II do Artigo 75 da Lei Complemen- gânica Municipal, RAQUEL CALIXTO, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de
tar nº 268 de 04/04/2021.
Imunização e Rede Frio, Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Saúde.
R E S O L V E:
AUTORIZO a permanência da disposição com ônus para o cessionário de MARCIO SOUZA
GOMES, Engenheiro Civil, matrícula nº 10/17.812, para a Prefeitura Municipal de Mangaratiba.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

Modo de preparo
Numa panela, aqueça o
óleo e doure levemente
a cebola.
Junte o pimentão e refogue por 3 minutos, mexendo sem parar.
Adicione a ervilha e tempere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e
a cebolinha.
Por último, junte a farinha
de milho flocada, misturando bem.
Sirva quente, acompanhando carne assada ou
espetinhos de carne ou
frango.

Quiche de
legumes
Ingredientes
2 xícaras (chá) de Água
fervente 1 tablete de caldo de legumes 2 xícaras
(chá) de proteína de soja
texturizada1 ovo4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado1 xícara (chá)
de farinha de aveia

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 restantes até formar uma
massa.
Forre com ela uma forma
de fundo falso com 25
cm untada. Reserve.

Pão de queijo
na caneca
Ingredientes
.3 ovos
. 12 colheres (sopa) de
leite
. 6 colheres (sopa) de
óleo
. 12 colheres (sopa) de
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fermento em pó
. 12 colheres (sopa) de
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

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 queijo ralado e o sal e mexa
apenas o suficiente para
incorporar o queijo. Divida a mistura em quatro canecas, enchendo apenas metade de
cada uma para a massa
não transbordar quando estiver assando. Leve
uma caneca de cada
vez ao micro-ondas por 1
minuto. Sirva em seguida
e coma na hora!

PORTARIA Nº 1409/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RUTH LEA DE LIMA NOGUEIRA, do cargo em comissão de Assessor Especial do Setor de Contratos e Convênios, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Educação.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
PORTARIA Nº 40/SEMOCAP/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021

PROCESSO Nº 04/878/2021 FLS.
PORTARIA 1396 DE 30 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

CRISTIANIE DA SILVA
GONÇALVES

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

120

14/02/21 A
13/06/21

AUXILIAR
04/878/2021

10/64.603
ADMINISTRATIVO

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

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/267/2020-BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Engenheiros Cleber de Oliveira Pimentel matrícula 60/82.897 e Lucas Botelho da Silva Chrysóstomo - matrícula
60/82.899, sob a presidência do primeiro para fiscalizarem os serviços constantes do
processo administrativo 52/267/2020 neste município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 014/SEMOCAP/2021, produzindo seus efeitos a contar de 19 de abril de 2021.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios
PORTARIA Nº 41/SEMOCAP/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021
SUBSTITUI MEMBRO na Portaria nº 040/SEMOCAP/2019 de 23/11/2019 que passa a vigorar nos seguintes termos:

PORTARIA Nº 1397/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâA comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Marisa Andréa Pereira
nica Municipal, ANDREZA CAVALCANTE DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão
matrícula 11/46.461 e Lucas Botelho da Silva Chrysóstomo - matrícula 60/82.899, sob
de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvola presidência do primeiro para fiscalizarem os serviços constantes do processo admivimento Econômico.
nistrativo 52/000003/2018 neste município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 009/
SEMOCAP/2019, produzindo seus efeitos a contar de 19 de abril de 2021.
PORTARIA Nº 1398/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrODAIR DA CUNHA ALMEIDA
gânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.
Captação de Recursos e Convênios
ERICA CAMPOS MARQUES OTÁVIO
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
PORTARIA Nº 42/SEMOCAP/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021
PORTARIA Nº 1399/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
SUBSTITUI MEMBRO na Portaria nº 002/SEMOCAP/2020 de 20/01/2020 que passa a vigoNomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgârar nos seguintes termos:
nica Municipal, JADES TOLEDO DE PAULA, para exercer o cargo em comissão de Secretário
Executivo de Defesa do Consumidor, Símbolo DAS-2, no Gabinete do Prefeito.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Marisa Andréa Pereira matrícula 11/46.461 e Wilson Moraes da Silva matrícula 11/056.376, sob a presidênPORTARIA Nº 1400/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
cia do primeiro para fiscalizarem os serviços constantes do processo administrativo
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or52/00013/2018 neste município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 008/SEMOgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de
CAP/2019, produzindo seus efeitos a contar de 19 de abril de 2021.
Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal Saúde.
CYNTHIA PIRIS KELLY DE SOUZA BANDEIRA
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
FERNANDO SALLES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
LEANDRO CARDOZO BEZERRA
Captação de Recursos e Convênios
PORTARIA Nº 1401/SEMAD/2021 DE 30 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 abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de
Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, na Casa Civil.
ELIS SOARES BERNARDINO
AMANDA BARBOSA DA SILVA
BRUNA GABRIELE OLIVEIRA DO VALLE

PORTARIA Nº 43/SEMOCAP/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/309/2020-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Elvis Wender Lisboa dos
Santos- matrícula 60/82.898 e Lucas Botelho da Silva Chrysóstomo - matrícula 60/82.899,
sob a presidência do primeiro para fiscalizarem os serviços constantes do processo adPORTARIA Nº 1402/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
ministrativo 52/309/2020 neste município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 015/
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
SEMOCAP/2021, produzindo seus efeitos a contar de 03 de maio de 2021.
Orgânica Municipal, ORLANDO ALVES DE LIMA, para exercerem o cargo em comissão de
Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-8, na Casa Civil.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
PORTARIA Nº 1403/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Captação de Recursos e Convênios
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei
Orgânica Municipal, ENI CARVALHO ALVES DOS SANTOS, do cargo em comissão de Gestor
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Escolar, na Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de
Educação.
PORTARIA Nº 003/CMDCA-BR/ 2021
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESPORTARIA Nº 1404/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
CENTE DE BELFORD ROXO, no uso de suas competências regimentais e ainda o disposto na
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei OrgâLei Municipal 1382, 1528/15, 1392 e Lei federal 8.069/90.
nica Municipal, SONIA MARIA RIBEIRO ALVES, para exercer o cargo em comissão de Gestor
Escolar, na Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de
FAZ SABER
Educação.
PORTARIA Nº 1405/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei
Orgânica Municipal, CINTIA CRISTINA SAMPAIO MARQUES, do cargo em comissão de Vice
Gestor Escolar, na Escola Municipal Imaculada Conceição, símbolo DAS-7, na Secretaria Municipal de Educação.

Em fase de denúncias apresentadas pelo Ministério Público encaminhada em 10 de
dezembro de 2020 Ref.: 06Q/20- MPRJ 2019.012.59924 e de conformidade com deliberação
da plenária ordinária realizada 03/02/2021 na sede dos conselhos, fica instalado o Processo
Administrativo disciplinar – PAD, a fim de apurar os fatos ocorridos, envolvendo um (a)
conselheiro (a) Tutelar.

A comissão de verificação do PAD de acordo com a Lei 1382/10, Capitulo 4 Art. 46 e
1528/15 serão compostas pelos seguintes membros:
Um representante do executivo, indicado pelo Prefeito municipal que deverá ser Bacharel em
direito. Sendo indicado Dr. Paulo Arydes Gomes
Um representante do legislativo indicado pelo presidente da Câmara de Vereadores. Sr. André
Luiz Araújo de Oliveira
Um representante do CMDCA, representação Governamental, sendo indicado na reunião
PORTARIA Nº 1407/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
ordinária o Senhor Célio Davi de Souza Calado, este presidindo o PAD.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei OrgâDois representantes do CMDCA, representação não governamental, sendo indicados Enock
nica Municipal, FABIANE VASCONCELOS DA SILVA LIMA, para exercer o cargo em comissão
Alves de Oliveira e Erica Mathias de Lima da Silva.
de Vice Gestor Escolar, na Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcellos, símbolo DAS-7, na
Secretaria Municipal de Educação.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PORTARIA Nº 1406/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CINTIA CRISTINA SAMPAIO MARQUES, para exercer o cargo em comissão
de Gestor Escolar, na Creche Municipal Geraldo Dias Fontes, símbolo DAS-5, na Secretaria
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1408/SEMAD/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da Lei
Orgânica Municipal, MARIA LUIZA CARNOTA DE LIMA, do cargo em comissão de Assessor
Regional de Articulação e Cidadania, símbolo DAS-7, na Secretaria Municipal de Assistência
Social, Cidadania e da Mulher.

Belford Roxo 30 de Abril de 2021.
Jandyra da Penha Francisco Rosa
Presidente do CMDCA – Belford Roxo
PORTARIA Nº 004/CMDCA-BR/ 2021

Hora
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André Moreira / Divulgação

Semi do Cariocão

Voltaço
espera o
Mengão

no Alçapão de Aço
Técnico Neto Colucci: “Jogando em casa ficamos mais confiantes”

Jogo será neste sábado (1), às 21h05, no Raulino de Oliveira
jota carvalho

E

jota.carvalho@yahoo.com

m busca da vaga
na decisão do
Campeonato Carioca deste ano, o Volta Redonda receberá o
Flamengo neste sábado,
1, no estádio Raulino

de Oliveira, na primeira
partida da semifinal.
Após uma semana
cheia de treinamentos, o
comandante Neto Colucci destacou a importância de conseguir um bom
resultado nos primeiros
90 minutos do confronto.

“Semifinal é uma
competição à parte, na
qual temos a vantagem
de fazer o primeiro jogo
em casa. Precisamos
entrar em campo para
buscar a vitória e, consequentemente, uma certa
comodidade para o jogo
de volta no Maracanã.

Trabalhamos forte esta
semana e estudamos
bastante o time do Flamengo, até porque uma
coisa é você enfrentar o
adversário e outra é você
só ver os jogos dele.
Então vamos conseguir
tirar parâmetro muito
bom desse jogo passa-

do. Esperamos realizar
boa partida e sair com o
triunfo”, destacou o comandante.
Invicto no Raulino de
Oliveira neste Estadual,
o Esquadrão de Aço está
desde 2019 sem ser derrotado no estádio. O último revés foi para o Ypi-

ranga-RS por 2 a 1, no
dia 1 de junho de 2019,
pela Série C daquele ano.
Deste então, foram 16
jogos, com dez vitórias,
seis empates, 27 gols
marcados e 12 sofridos.
“Jogando em casa ficamos mais confiantes”,
finaliza Neto.
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BOLO DE CENOURA
FOFINHO
Ingredientes
MASSA:
2 cenouras médias, cortadas em cubos médios
(250 g)/1/2 xícara (chá)
de óleo/3 ovos/1/2 xícara (chá) de amido de milho MAIZENA®/1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de
trigo/1 colher (sopa) de
fermento em pó/1 xícara
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de chocolate ao leite derretido
(ainda quente)/1/2 xícara (chá) de creme de
leite
Modo de preparo

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

WAFFLE CLÁSSICO
Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha
de trigo/2 colher (sopa) de
açúcar/2 colheres (chá)
de fermento em pó/1/2 colher (chá) de sal/2 colheres
amido de milho/3 ovos batidos/4 colheres (sopa) de
manteiga sem sal derretida/1 e 3/4 de xícara (chá)
de leite/1 colher (sopa) de
essência de baunilha
Modo de preparo

Peneire em um recipiente a farinha de trigo, o
açúcar, o amido, o fermento e o sal
Reserve
Em
outro
recipiente
misture os ovos batidos
com o leite, a manteiga
derretida e a essência
de baunilha
Despeje sobre a mistura de farinha e rapidamente incorpore os ingredientes
Aqueça o aparelho
para Waffles
Coloque uma concha
rasa de massa e espalhe até cobrir o molde
do aparelho, feche a
tampa e deixe assar até
a massa ficar bem dourada
Retire com espátulas de
silicone
Sirva com mel, frutas ou
geleia

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELFORD
ROXO, no uso de suas competências regimentais e ainda o
disposto na Lei Municipal 1382, 1528/15, 1392 e Lei federal
8.069/90.

Presidente do CMDCA – Belford Roxo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

FAZ SABER
AVISO DE LICITAÇÃO
Em fase de denúncias apresentadas pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo – R.J encaminhada em 01 dezembro de
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45/0029/2020
2020 Referente ao processo 09/649/2020 e de conformidade
com deliberação da plenária ordinária realizada 03/02/2021 na
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 010/2021
sede dos conselhos, fica instalado o Processo Administrativo disciplinar – PAD, a fim de apurar os fatos ocorridos, en- OBJETO: – A presente licitação tem por objeto a contratação
volvendo um (a) conselheiro (a) Tutelar.
de empresa especializada para serviços de revelação e molduragem de retrato oficial coorporativo, para atender a toda
A comissão de verificação do PAD de acordo com a Lei administração direta e indireta do Município de Belford Roxo/
1382/10, Capitulo 4 Art. 46 e 1528/15 serão compostas pelos RJ, conforme TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II que inteseguintes membros:
gra o presente Edital.
Um representante do executivo, indicado pelo Prefeito muni- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
cipal que deverá ser Bacharel em direito. Sendo indicado Dr. DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de maio de 2021 às 11:00h,
Paulo Arydes Gomes
na sala Departamento de Compras e Licitação, situada na Av.
Um representante do legislativo indicado pelo presidente da Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Belford Roxo/RJ.
Câmara de Vereadores. Sr. André Luiz Araújo de Oliveira
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para
Um representante do CMDCA, representação Governamen- leitura e aquisição, mediante a apresentação do carimbo do
tal, sendo indicado na reunião ordinária o Senhor Célio Davi CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel A4 e de um pen dride Souza Calado, este presidindo o PAD.
ve, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal
Dois representantes do CMDCA, representação não gover- de transparência do município pelo endereço eletrônico http://
namental, sendo indicados Enock Alves de Oliveira e Erica transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
Mathias de Lima da Silva.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belford Roxo 30 de Abril de 2021.

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

CIAL – SRP Nº 006/2021, DO TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/
RJ, adjudicando seu objeto as empresas: PEDRO PAULO DE
OLIVEIRA ROZENO - ME, no valor de R$ 2.504.150,00 (Dois
milhões, quinhentos e quatro mil, cento e cinquenta reais)
e CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
no valor de R$627.750,00 (Seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais) , conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação
da Comissão para Procedimentos de Licitação na Modalidade
de Pregão Presencial as fls.620 a 624 e ainda, pareceres da
Douta Procuradoria Geral do Município 213 a 221, 307 e 308 e
da Controladoria Geral do Município as fls. 653 e 657.
Belford Roxo, 30 de abril de 2021.
ANDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social
DENIS DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Educação
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e
da Mulher

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 07/003/2021

Jandyra da Penha Francisco Rosa

DESPACHO - Processo nº: 45/0004/2021 - HOMOLOGO a
presente LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESEN- ATA DE ADESÃO DO REGISTRO DE PREÇOS NO 008/2021

14
14

Hora

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sábado,01
01de
demaio
Maiode
de2021
2021
sábado,

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata
de leite condensado vazia
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

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

Repolho refogado
Ingredientes
1 repolho médio (mais ou
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por
alguns minutos, para retirar
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o
repolho esteja cozido, mas
não macio demais (mais
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

Hora

15
sábado,
01 de maio de 2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sábado, 01 de Maio de 2021

ATOS OFICIAIS 15

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
1/2 xícara
(chá)/
/1 pimenta
a gosto
milho
para
1de
xícara
de farinha
canjica/
7
xícaras
de trigo / 1 xícara
(chá)
de batidos
água/ 1/
de
ovos
de de
leitefarinha
con1lata
xícara
densado/
1
lata
de rosca / óleo
de
leite
(use
a
lata/
quente para fritar
de gleite
conden500
de polpa
de
sado
vazia
para
açaí
medir)/
1
vidro
de leite de coco
(200ml)/
xícara
Modo de 1
preparo
(chá) de açúcar/
1 canela em pau/
Corte
os da
filés
de
2 cravos
índia/
peixe
em
gurjões
e
100g de coco ralatempere-os
com
sal
do/ 1 xícara (chá)
ede
pimenta
a gosto
amendoim
sem
Disponha
a
pele torrado farinha
e tritude
trigo, os ovos e
rado
a farinha de rosca
em recipientes separados
Modo de preparo
Em seguida, passe
cada pedaço de
peixe na farinha de
Deixenos
o ovos
milhoe de
trigo,
na
molho
em
água
farinha de rosca,
de um
dia para o
nesta
ordem
outro.
Aqueça bem uma
Escorra e
frigideira
oucoloque
panela
na
panela
de
prescom óleo e frite
os
são.
pedaços até que
Adicione
as 7 xícaestejam
dourados
(chá)
de água,
Àras
parte,
bata
a poltampe
e
cozinhe
pa de açaí no
liquipor 40 minutos
dedificador
até que
pois um
quecreme
pegar
forme
pressão.
Transfira a polpa
Retire apara
pressão
da
batida
o recipanelaem
e escorra
a
piente
que será
canjica.
servida ou despeje
Leve oao
fogo
em
sobre
peixe
frito
uma panela junto
com o leite condensado, o leite,
o leite de coco, o
açúcar, a canela,
FILÉcravo
DE MERLUZA
COM
o
e o coco
por
10 minutos,
BATATA
AO FORNOou
até ficar cremoso.
Coloque em taças, Ingredientes
polvilhe com
o amendoim e sirva.
8 filés de merluza
4 batatas cruas (em
rodelas, sem casca)
1 pimentão (cortado em rodelas)
2 tomates
(cortaCarapeba
dos em rodelas - as
grelhada
sementes
ficam à
preferência)
1 cebola (cortada
Ingredientes
em rodelas)
Molho de tomate
de boa qualidade
1 carapeba limOrégano
pa e sem
Azeite
paravísceras/
untar
Suco de 1 limão/
Sal a gosto/ 3coModo de
preparo de
lheres
(sopa)
azeite/ 1 folha de
alface para decoTempere
os filés à
rar
seu gosto e reserve
por 10 minutos
Unta um refratário
Modo de preparo
com azeite e faça
uma camada de
batata,
emaseguida
Tempere
caraarrume
os
filés
peba com o sobre
suco
ade
batata
limão e o sal.
Acrescente
ceGrelhe-a ema uma
bola,
o tomate,
o
grelha,
untada
pimentão,
orégano
com o azeite por
a20gosto,
regue com
minutos.
oNa
molho
de tomate
metade
do
(1/2
lata)
tempo, vire o peiCubra
com grelhar
o resxe, para
tante
das
batatas
por igual.
Cubra
papel
Arrumecom
a folha
de
alumínio
e
leve
ao
alface em uma
forno
alto
até
que
travessa e coloque
as
batatas
fiquem
o peixe
sobre
ela.
macias
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Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce/ Sal a
gosto/ Óleo

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

Bolo de milho
verde
Ingredientes
5 espigas de milho
verde (não muito
duras)/ 2 copos de
leite/ 3 ovos inteiros/ 2 xícaras (chá)
de açúcar/ 1 xícara (chá) de farinha de trigo/ 1 1/2
colher (sopa) de
manteiga/ 1 xícara (chá) de queijo
parmesão ralado/
1 colher (sopa) de
fermento em pó

Modo de preparo
Bata no liquidificador todos os ingredientes.
Coloque numa assadeira untada e
leve para assar em
fogo médio.
Sirva em seguida.

Bolo de puba
amanteigado
Ingredientes
1/2 xícara (chá) de
manteiga ou margarina/ 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

Modo de preparo
Bata bem o açúcar com a manteiga e as gemas.
Junte os outros ingredientes menos
as claras que são
batidas em neve.
Junte as claras delicadamente.
Coloque em assadeira untada e
polvilhada e leve
para assar em forno forte.

