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Natalino José do Nascimento Espíno-
la, de 44 anos, é sobrinho do presiden-
te de honra da Escola de Samba Tradi-
ção, Nézio Nascimento. Ele foi morto 
na porta da concessionária de veículos 
que administrava, na Estrada Intenden-
te Magalhães, Zona Norte do Rio.
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Witzel sofre derrota 
NO SUPREMO
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Sobrinho de 
contraventor é 
executado com 

vários tiros

7

Final feliz para Billy 

O cãozinho, da raça shi-tzu, que foi levado po criminosos durante assal-
to em Magé é encontrado por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias).  

7

A um passo de 
assumir a liderança 
Jefferson ‘Já’ Juvenal Batista (PTC) recebe apoio 

do secretário-geral do partido, Paulo Victor Queiroz 
(na foto à direita) para comandar ala jovem da legen-
da em Nova Iguaçu.
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FORTE ARTICULAÇÃO

A gata da semana é 
a maravilhosa Bianca 
Ribeiro!  Moradora de 

Nilópolis, com apenas 20 
anos, a morena faz 

sucesso por onde passa.  
Bia adora treinar e manter o 

corpo em forma. Uma 
de suas paixões também 
é fotografar, e no tempo 
livre a gata curte viajar. 
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Bianca
Ribeiro

DIVULGAÇÃO/PMERJ

DIVULGAÇÃO 
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ALEXANDRE MACIEIRA | RIOTUR

Cidade das Artes recebe ‘Bora Rir’
Rir é o melhor remé-

dio. É no clima desse di-
tado que a Cidade das Ar-
tes recebe hoje o projeto 
BORA RIR, apresentado 
pelo ator e comediante 
Paulinho Serra. O espe-
táculo já percorreu algu-
mas capitais brasileiras e 
já permaceu 12 anos em 
São Paulo.

“Minha intenção com a 
ida do BORA RIR para a 
instituição que é um em-
blema das várias culturas 
na cidade do Rio de Ja-
neiro é qualificar o humor 
como grande captador de 
público democrático – 

sem recortes de gênero, 
faixa etária, classe social 
ou formação acadêmica. 
Rir é como respirar, uma 
necessidade vital para a 
sobrevivência da espécie 
sobretudo em tempos de 
pandemia”, disse Serra 
que vai estar acompanha-
do de outros 12 humoris-
tas para a sua estreia na 
casa de espetáculos. 

A estreia do BORA 
RIR terá a participação 
dos humorista Daniel Lo-
pes, Big Jaum, Pedro Pan 
e Ju querido além de Bru-
na Campello, Felipe Fer-
reira, Michelle Ferrucio, 

Léo Ramos, Alan Ribei-
ro, Xanda Dias, Gustavo 
Ariel e Thiago Chagas.

Intertítulo - Serviço 
Dia 24 de julho, sábado  
Sala:  Teatro de Câma-

ra 
Horário : 20.30 horas
Ingresso – 20 reais ( 

meia) e 40 reais ( inteira)
Capacidade reduzida: 

40% da totalidade
Avenida das Américas, 

5300 – Barra da Tijuca
Acesso pelo BRT Al-

vorada. Se vier de carro, 
estacionamento grátis
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Paulinho 
Serra recebe 

mais 12 
comediantes 
para festival 

hoje 

‘Férias no Planetário’ leva arte 
e diversão para as crianças

As férias escolares ga-
nham uma programação 
cultural recheada de even-
tos no Rio. A partir da pró-
xima terça-feira até 1º de 
agosto, o projeto Férias no 
Planetário vai trazer com-
panhias de teatro e circo 
com espetáculos diários 
gratuitos, sempre ao ar li-
vre.

Com curadoria e produ-
ção de André Garcia Alvez, 
ator, dramaturgo e pesqui-
sador, diretor da trupe ca-
rioca Será o Benidito?!, o 
“Férias no Planetário” terá 
dez espetáculos divididos 
em seis dias, contemplando 
a arte de rua, o teatro popu-
lar, o circo, a comédia, cor-
déis, músicas, autores bra-
sileiros e criações coletivas.

“São espetáculos para 
toda a família vivenciar a 
‘experiência PlanetaRio’, 
uma oportunidade de vir 
para o Planetário e ocupar 
esse espaço, que é dos ca-
riocas”, afirma Gledson 
Machado, presidente da 

Fundação Planetário do 
Rio, que completa: “É um 
programa para cariocas de 

todas as idades e de todos 
os cantos da cidade”.

De acordo com o curador 

André Garcia, “esse even-
to é a grande retomada do 
teatro e arte popular de rua 
no Rio de Janeiro. Desde 
março do ano passado os 
artistas estão impedidos de 
se apresentar e ocupar os 
espaços públicos”, conta.

As “Férias no Planetário” 
irão seguir todos os proto-
colos sanitários vigentes, 
entre eles ter no máximo 
três atores em cena, com 
peças encenadas em lugar 
aberto, lugares marcados 
para garantir o distancia-
mento entre o público, 
aferição de temperatura e 
oferta de álcool em gel para 
todos os participantes.

Na programação normal, 
todas as terças-feiras o Pla-
netário da Gávea e o Museu 
do Universo tem entrada 
gratuita para visitações e 
sessões de cúpula, para se 
obter a gratuidade é neces-
sário se inscrever no site 
planeta.rio/tercas-gratuitas/ 
para se inscrever (sujeito à 
lotação).

REPRODUÇÃO 

Cidades das Artes será palco do standup comedy de Paulinho Serra

PEDRO KIRILOS/RIOTUR

A medida dará mais segurança para os trabalhos nos barracões das escolas 

Cidade do Samba terá unidade 
do Corpo de Bombeiros

O prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes, 
autorizou a construção 
de uma unidade do Cor-
po de Bombeiros no inte-
rior da Cidade do Samba. 
A medida é resultado de 
uma solicitação realizada 
pela Liga Independente 
das Escolas de Samba 

(LIESA), através do seu 
presidente, Jorge Perlin-
geiro.

Para Perlingeiro, a pre-
sença da unidade do Cor-
po de Bombeiros no inte-
rior da Cidade do Samba, 
dará mais segurança para 
que os trabalhos reali-
zados nos barracões das 

Escolas de Samba sejam 
desenvolvidos. “Além 
de estratégico, o local é 
perfeito para a entrada e 
saída de caminhões, com 
bastante espaço para ma-
nobras e portões planeja-
dos para a passagem de 
alegorias, que são muito 
maiores, até”, destacou.

A gata da semana é a maravilhosa Bianca 
Ribeiro!  Moradora de Nilópolis, com apenas 
20 anos, a morena faz sucesso por onde passa.  
Bia adora treinar e manter o corpo em for-
ma. Uma de suas paixões também é fotogra-
far, e no tempo livre a gata curte viajar. 

No Instagram, pode ser encontrada pelo 
user @bia.victorino21, vem conferir!

Bianca Ribeiro 
Todas as atividades são ao ar livre

INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA COLUNA, 
ENTREM EM CONTATO:       (21) 99642-6986
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DECISÃO DO MINISTRO 

O ministro Alexan-
dre de Moraes, do 
Supremo Tribunal 

Federal (STF), rejeitou um 

novo recurso da defesa do 
ex-governador do Rio de Ja-
neiro Wilson Witzel, que so-
freu impeachment em abril e 
foi condenado por crime de 
responsabilidade.

A defesa de Witzel alega-
va que o político havia sido 

julgado por um ”Tribunal de 
Exceção”. Os advogados pe-
diam que a condenação fosse 
suspensa até que um outro 
recurso fosse julgado no Tri-
bunal de Justiça do Estado 
do RJ (TJRJ).

O ex-governador  foi con-

denado por unanimidade 
um Tribunal Especial Misto 
(TEM), formado por 5 depu-
tados e 5 desembargadores, 
conforme previsto na Lei do 
Impeachment. Após perder 
o mandato definitivamente, 
Witzel está inelegível por 5 

anos, além de ser réu em um 
processo no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ).

Contratação de OSs
Witzel foi acusado de ir-

regularidades na contrata-
ção de duas organizações 

sociais (OSs), uma delas, o 
Instituto de Atenção Básica 
e Avançada à Saúde (Iabas), 
responsável por hospitais de 
campanha para tratar pacien-
tes infectados pela Covid-19. 
A defesa, porém, alega a ino-
cência do político. 

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

Witzel sofre 
mais uma 

derrota no STF

REPRODUÇÃO 

Ex-governador do RIo segue condenado por crime de responsabilidade

Governo paga terceira
parcela do SuperaRJ  

A terceira parcela do au-
xílio emergencial do pro-
grama SuperaRJ foi paga 
ontem a 65 mil famílias 
cadastradas no CadÚnico e 
27 mil desempregados. To-
dos os cartões serão recar-
regados automaticamente 
pelo banco até o fim do 
dia. No total, o Governo do 
Estado já repassou ao ban-
co cerca de R$ 48 milhões.

No total, mais de 100 

mil cidadãos já se ca-
dastraram no programa e 
cerca de 25 mil cartões 
foram entregues. Para 
agilizar a distribuição dos 
cartões, o governo tem 
adotado a busca ativa, li-
gando para os beneficia-
dos e firmando parcerias 
com as prefeituras. O Es-
tado tem ainda disponibi-
lizado postos fixos para a 
retirada do benefício, que 

têm os endereços divul-
gados no site www.supe-
rarj.gov.br.

Os cadastrados também 
receberão SMS com a data 
e o local para a retirada 
dos cartões. Além disso, 
uma Ouvidoria foi criada 
no site do programa para 
que os contemplados tirem 
suas dúvidas. Outro canal 
de comunicação é o Call 
Center: 0800 071 7474.

Os cartões são recarregados automaticamente pelo banco

DIVULGAÇÃO

Aulas na rede do Estado 
começam na segunda-feira 

Na próxima segunda-
-feira, recomeçam as aulas 
na rede estadual de ensino 
em todo o estado do RJ. 
O retorno nesse segundo 
semestre vai acontecer no 
modelo híbrido (remoto 
e presencial) ou somente 
remoto, conforme prevê a 
Resolução nº 5.930, publi-
cada em 23 de abril. 

O documento estabelece 
protocolos e orientações 
para o atendimento nas 
unidades escolares públi-
cas e privadas do sistema 
estadual de ensino. Assim, 
as atividades estarão con-
dicionadas às bandeiras 
de classificação de risco 
da Secretaria de Estado de 
Saúde – órgão competente 
para orientar sobre a possi-
bilidade ou não da retoma-
da segura das aulas em to-
dos os municípios – e aos 
decretos municipais. Ca-
berá aos estudantes, pais 
ou responsáveis, a opção 
pelo retorno presencial ou 
a permanência somente no 

ensino remoto. 
No que se refere aos 

protocolos sanitários, para 
segurança dos estudan-
tes e servidores, a See-
duc continua observando 
e cumprindo as medidas 
definidas na Resolução-
SEEDUC Nº 5873 de 01 
de outubro de 2020. O 

documento estabelece as 
adequações necessárias 
para a oferta das ativida-
des presenciais em todas 
as unidades escolares. 
Além disso, nas escolas e 
unidades administrativas 
da pasta são afixados car-
tazes com os protocolos de 
segurança.  

A imagem das salas vazias devee 
mudar a partir da próxima semana 

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO RJ

Defesa pedia suspensão da 
condenação até que um outro 
recurso fosse julgado no TJRJ

Paes prorroga restrições até 9 de agosto
O prefeito do Rio, Edu-

ardo Paes, anunciou na 
manhã de ontem a prorro-
gação das medidas restri-
tivas na cidade carioca até 
o próximo dia 09. Não há 
mudanças em relação ao 
decreto anterior: espaços 
como boates e danceterias 
permanecem proibidas de 
funcionar.

Paes informou que 90% 
da população idosa da ci-
dade já foi imunizada con-
tra a Covid-19 com as duas 
doses da vacina ou com o 
imunizante de dose única.

O superintendente de 
Vigilância em Saúde, Már-
cio Garcia, disse que o Rio 

segue com tendência de di-
minuição de óbitos ocasio-
nadas pelo coronavírus, e 
que a quantidade de casos 
confirmados mantém esta-
bilidade. Até o momento, o 
Rio já apresentou 27 casos 
da variante Delta. Segundo 
o secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, esse 
número é subnotificação. 
Ele explicou que ela deve 
ser a principal variante da 
cidade, mas que espera-se 
que seja menos letal do que 
as outras.

”O que a gente sabe hoje 
da Delta é que, nos países 
em que começou a circular, 
se tornou predominante ra-

pidamente. A gente espera 
que se torne, muito em bre-
ve, a variante predominan-
te na cidade e em todo o 
estado, é o que ocorreu em 
outros países”, disse. 

Casos de óbitos 
no estado 

Os quatro primeiros ca-
sos de mortes pela variante 
Delta foram registrados no 
estado do Rio de Janeiro. 
As confirmações foram 
feitas na noite da última 
quinta-feira pela Secretaria 
de Estado de Saúde (SES).

Segundo o órgão, foram 
dois casos em São João de 
Meriti (uma mulher de 73 

anos, e outra de 43); um 
homem de 50 anos, mora-

dor de Duque de Caxias; 
e um homem de 53 anos, 

ainda sem identificação do 
município de residência.

REPRODUÇÃO

Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, e prefeito Eduardo Paes
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Unesco avalia candidatos 
a patrimônio cultural 

As candidaturas aos 
próximos patrimônios 
mundiais culturais e natu-
rais começam a ser avalia-
dos hoje pela Organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). O Bra-
sil é representado pelo 
Sítio Roberto Burle Marx 
(SRBM), em Barra de 
Guaratiba, na Zona Oeste 
do Rio. Cada país só pode 
apresentar um bem a cada 
ano. A 44ª sessão do Co-
mitê do Patrimônio Mun-
dial da Unesco será reali-
zada na cidade de Fuzhou, 
na China, após o intervalo 
de um ano. O comitê ana-
lisará as indicações da lis-
ta da Unesco, começando 
pelas candidaturas que 
não puderam ser avaliadas 
no ano passado, devido 
à pandemia de covid-19. 
O sítio brasileiro é um 
desses casos. Ele está na 
lista ao lado do Observa-

tório Solar de Chankillo 
e centro cerimonial, no 
Peru; da Capela Scroveg-
ni de Giotto e os ciclos 
de afrescos de Pádua do 
século 14, da Itália; dos 
Monumentos de Pedra de 
Cervos e Locais Relacio-
nados, o Coração da Cul-
tura da Idade do Bronze, 
da Mongólia, entre outros 
locais culturais.

De acordo com o Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
(Iphan), que passou a ge-
rir o sítio a partir de 1994, 
após a morte de  Burle 
Max, a chancela pode ga-
rantir ao Brasil o 23º bem 
na lista de patrimônios 
mundiais da Unesco. O 22º 
bem nacional chancelado 
como patrimônio mundial 
misto de cultura e biodi-
versidade é o conjunto das 
localidades de Paraty e Ilha 
Grande, na Costa Verde 
fluminense.

O cão Billy reencontrou a família após ser levado dentro de um 
carro durante um assalto na Rodovia Rio-Teresópolis, na última 
quinta-feira. Ele foi encontrado por policiais militares do 15º BPM 

(Duque de Caxias).

Adolescentes e jovens que tinham o sonho de ser jogadores de 
futebol eram mantidos em cárcere privado em um sítio em Duque 
de Caxias. O responsável pelo local, Jorge Valnei dos Santos foi 

preso na última quinta-feira. 

Estreia hoje, às 
21h30, na faixa Tra-
vel.doc do canal Tra-
vel BoxBrazi o docu-
mentário “A energia 
da Natureza”. A pro-
dução aborda as ener-
gias renováveis no 
foco dos debates inter-
nacionais.

A produção feita 
por documentaristas 
cariocas mergulha no 
tema como elementos 
de transformação da 
matriz energética, tra-
zendo sustentabilidade 
e esperança com mais 
qualidade de vidano 
planeta. 

DOCUMENTÁRIO 

FEITO POR CARIOCAS

O documentário, di-
rigido por André Dela-
cerda, Diogo Fagundes, 
Igor Oliveira Gomes, 
Mariza Figueiredo e 
Ricardo Joppert, é a 
segunda estreia da ON-
MOVEON Filmes, que 
lançou em junho, o fil-
me Livre Para Voar.

Cerca de 5,2 milhões de pessoas de-
vem presentear na ocasião. Em 2020, 
a pandemia impactou na decisão dos 
consumidores, tendo em vista que o 
presente mais escolhido tem relação 
com o isolamento social.

CONSECUTIVA 

IMPACTOS DA PANDEMIA 

EDITORIAL

O Dia dos Avós, em 26 de julho, 
deve movimentar R$ 600 milhões na 
economia do estado do Rio de Janei-
ro. É o que aponta a pesquisa realizada 
pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas 
e Análises (IFec RJ). 

MERCADO AQUECIDO 

A Lei que cria o Pro-
grama Estadual de Pa-
gamentos por Serviços 
Ambientais de Recicla-
gem (PSAR) foi sancio-
nada pelo governo do 
RJ e publicada no Diá-
rio Oficial de ontem. A 

proposta, de autoria do 
deputado Carlos Minc 
(PSB), tem o objetivo de 
apoiar financeiramente 
empreendimentos de ca-
tadores de materiais re-
cicláveis, com recursos 
de multas ambientais e 

a participação de em-
presas, de acordo com a 
responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de 
vida de seus produtos, 
conforme determina a 
Lei Federal de Resíduos 
Sólidos. 

RJ contará com programa 
de incentivo à reciclagem 

ARQUIVO DE IMAGENS/ALERJ 

Filiado ao diretório de Nova Iguaçu, Jefferson Já é recebido pelo secretário-geral do partido no Rio 

POLÍTICA

Militante iguaçuano recebe apoio 
para assumir ala jovem no PTC 

As articulações para 
abrir caminho em 
direção ao coman-

do da ala jovem do diretório 
municipal do PTC em Nova 
Iguaçu avançam para o mi-
litante Jefferson ‘Já’ Juvenal 
Batista. Filiado há pouco 
mais de dois meses, ele é 
um forte nome para assumir 
um dos principais desafios 
da legenda: atrair jovens 
para a esfera política do par-
tido e sedimentar a base. 

Na última quarta-feira, 
durante reunião na sede na-
cional do partido, no Cen-
tro da capital fluminense, 
com o secretário-geral do 
PTC, Paulo Victor Queiroz, 
ele tratou do futuro da ju-
ventude partidária no Rio e 

em Nova Iguaçu e ganhou 
mais força para alcançar 
seus objetivos. 

“Dr. Paulo disse que 
apoia meu nome para co-
mandar esse setor que pre-
cisa ser fortalecido, princi-
palmente no momento em 
que estamos vivendo, com 
pandemia, desemprego e 
falta de perspectiva. É um 
grande desafio. Mas estou 
pronto”, garantiu Jefferson, 
que acrescentou: “Ele disse 
que tão logo seja finalizado 
o processo de mudanças do 
partido em relação a legen-
da, há uma predisposição 
de que assumir essa ala no 
diretório de Nova Iguaçu. 

Mudança de nome
Segundo o militante, o 

partido vai mudar de nome 
a partir de setembro: deixará 
de ser PTC para se chamar 

‘AGIR’. Para Jefferson”já”, 
o partido precisa avançar, 

promover mudanças visan-
do o crescimento. “E fácil 

ter cargo só por nome, quero 
ver fazer valer”, diz em re-

ferência ao atual líder da ala 
jovem Matheus Rocha.

DIVULGAÇÃO 

GERAL

ESTADOS UNIDOS - Os 
Estados Unidos realizaram ata-
ques aéreos para apoiar forças 
do governo do Afeganistão que 
estão pressionadas pelo Talibã, 
enquanto forças estrangeiras li-
deradas pelos EUA cumprem as 
últimas etapas da sua retirada do 
país.

O porta-voz do Pentágono, 
John Kirby, disse a repórteres 
que os ataques aéreos foram em 
apoio às forças de segurança 
afegãs nos últimos dias, mas não 

deu detalhes.
O Talibã, através de seu porta-

-voz, Zabihullah Mujahid, afir-
mou que os ataques foram feitos 
na noite da última quarta-feira 
nos arredores da cidade de Kan-
dahar, no sul, matando três dos 
seus combatentes e destruindo 
dois veículos.

“Confirmamos esses ataques 
aéreos e os condenamos da ma-
neira mais forte possível. É um 
ataque em clara violação ao 
acordo de Doha porque eles não 

podem realizar operações após 
maio”, disse, referindo-se ao 
acordo entre EUA e o Talibã que 
abriu o caminho para a retirada 
das forças norte-americanas.

“Se eles conduzem qualquer 
operação, serão responsáveis 
pelas consequências,” acres-
centou. A agência de notícias 
Reuters não conseguiu contac-
tar imediatamente um porta-voz 
das forças dos EUA no Afega-
nistão para confirmar a hora e o 
local dos ataques.

M
UN

DO

Governo de Biden lança ataques aéreos em apoio às forças afegãs

Jefferson Já e o secretário-geral do partido, Paulo Victor Queiroz 

Aeronave decola de porta-aviões americanos

MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS/REUTERS/DIREITOS RESERVADOS

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com
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ROLA A BOLA NA BAIXADA

Competições movimentam a 
Baixada em várias categorias

DIVULGAÇÃO

Campo do Miguel Couto será palco para vários jogos nesse fim de semana

O fim de semana será 
de muito futebol 
no Rio de Janeiro, 

principalmente na Baixada 
Fluminense. Várias compe-
tições estão em andamento e 
o que não faltam são opções 
para o torcedor se progra-
mar e curtir boas partidas.

Além disso, a expectativa 
sobre a nova formação do 
Baixada Champions Lea-
gue, que terá na próxima 
terça-feira (27), o sorteio da 
chave de grupos.

Hoje, a bola vai rolar pela 
primeira rodada da Copa da 
Amizade, que será disputa-
da em Queimados. O Galác-
ticos recebe o CFZ, no El-
dorado, às 11h. No mesmo 
horário, SM e Valentes se 
enfrentam no Ponte Preta. 
Real x Barca Furada jogam 

às 11h no campo do Dom 
Bosco e Fla-Raça x Ousadia 
fecha a rodada às 11h, no 
Jardim da Fonte.

A Super Liga Elite do Fu-
tebol terá a realização da sua 
quartas de final. O J.O pega 
o Furacão, às 12h, no campo 
do Barros. O GR enfrenta o 
Brahmaticos, às 14h, tam-
bém no José Caxixa.

Abelhinha x Mutirão se 
enfrentam às 12h, no campo 
do Tucano e, às 14h, tam-
bém no Tucano, União da 
Tailor x B. Amaral fecham 
a rodada.

Em Queimados, a Copa 
dos Amigos chega em sua 
segunda rodada com o Arca 
enfrentando o Das Antigas, 
às 11h, no Bela Vista.

O Magnólia recebe Os 
Tralhas, às 11h, no Jardim 
da Fonte; o Santa Rosa joga 
contra o Família, às 9h, no 
Santa Rosa e o Rato Mo-
lhado pega o 11 Caretas, às 

11h, no Dom Bosco.
Em São João de Meriti a 

segunda rodada da Copa 
Eden marca os seguintes 
confrontos: Paris x União 
do Gelo, às 9h, no campo 
do Gargalo; às 11h, também 
no Gargalo, Silveira e BR 
se enfrentam; Irmandade e 
Boleiros jogam, às 11h, no 
campo do Eden; às 13h, será 
a vez de Manguaça x Ba-
luartes. E, fechando a roda-
da, União dos Amigos e TL 
jogam às 15h.

Fim de semana com futebol 
para todos os gostos

Bill visita a Vila Olímpica de Belford Roxo
A  Vila Olímpica de Bel-

ford Roxo tem recebido 
vários atletas renomados 
que deram seus primeiros 
passos em sua quadra de 
esportes. Recentemente o 
jogador do Dnipro, da Ucrâ-
nia, Fabricio Rodrigues da 
S. Ferreira, o Bill, foi à Vila 
Olímpica incentivar o time 
feminino da Sociedade Es-
portiva Belford Roxo, que 
tem realizado seus treinos 
técnicos e táticos na quadra 
de grama sintética e rever o 
local do início de sua traje-
tória. Nascido em Belford 
Roxo, o Bill, começou a 
jogar bola na Vila Olímpi-
ca da cidade e foi revela-
do pelo Nova Iguaçu. Em 
2015, ingressou nas divi-
sões de base do Flamengo.

Na categoria de base 

do Flamengo, ele venceu 
o Campeonato Brasileiro 
sub-20 (2019), a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
(2018), o Campeonato Ca-
rioca sub-20 (2018 e 2019) 
e o Torneio Otávio Pinto 
Guimarães (2018).

Em 2019, o jogador foi 
emprestado à Ponte Preta 
para a disputa da Série B do 
Campeonato Brasileiro. No 
ano seguinte, foi reintegra-
do ao elenco do Flamengo 
para a disputa do Carioca.

Em seguida, o atleta foi 
emprestado ao CRB. Pela 
equipe alagoana, Bill dis-
putou 31 jogos e marcou 
quatro gols. Além disso, 
venceu o Campeonato Ala-
goano em 2020. Em de-
zembro foi emprestado ao 
clube do Leste Europeu.

“Comecei minha carrei-
ra como atleta, aqui na Vila 
Olímpica de Belford Roxo, 
onde tive toda orientação 
de como seguir em frente. 
O início foi muito difícil, 
tive que enfrentar dificul-
dades e vencer barreiras, 

que são comuns para quem 
vem de família pobre. Gra-
ças aos excelentes profissio-
nais da Vila Olímpica tive 
uma base sólida que me fez 
evoluir. A rapaziada de Bel-
ford Roxo sempre acreditou 
no esporte como um ins-

trumento para formar cida-
dãos e alavancar profissio-
nalmente a vida de jovens 
como eu. Sempre tive fé em 
Deus que um dia chegaria a 
ser profissional. Não foi fá-
cil, vi alguns amigos se per-
derem.  Mas hoje estou aqui 

para dizer a vocês meninas 
para não desistirem do seu 
sonho. Enfrente as batalhas 
e não descanse enquanto a 
vitória não chegar. Eu sou 
um exemplo, aqui comecei 
e daqui as portas se abriram 
para o mundo”, disse o jo-
gador Bill.

Entusiasmadas, as meni-
nas ouviram as palavras do 
jogador e se sentiram revi-
goradas e prestigiadas pela 
ilustre visita ao seu treino. 

O técnico Daniel e o 
preparador físico Jeferson 
agradeceram a Bill, por ter 
proporcionado ao time fe-
minino um pouco da sua 
experiência de vida, que 
será fundamental para que 
as mesmas, sigam em frente 
para alcançar seus objeti-
vos.

DIVULGAÇÃO

Bill foi à Vila Olímpica incentivar o time feminino de Belford Roxo

ANDERSON LUIZ

furandoarede.com

Mexendo com vários 
municípios da Baixada 
Fluminense, o Brasilei-
rão da Baixada chega a 
sua sexta rodada com jo-
gos importantíssimos na 
luta pela classificação à 
próxima fase. Em Sero-

pédica, o Esperança rece-
be o Bola Preta, às 10h; 
em Mesquita, o Periferia 
pega o UVA, às 11h, no 
campo do Cruzeiro; em 
Corumbá, o União Eter-
na enfrenta o Aratangi, às 
11h; em Miguel Couto, 

o Ressaca joga contra o 
Guarajuba, às 11h. Na Pa-
lhada, o Copo Cheio re-
cebe o Lagoinha, às 11h, 
no campo do Palmares.

Em Mesquita, no está-
dio Nielsen Louzada, o 
É Nós pega o Milícia às 

13h; no mesmo horário o 
Meninos da Vila enfrenta 
o Estrela Real, no campo 
do Zenith, em Austin. E, 
fechando a rodada, o Far-
rulinha pega o Explozão, 
às 13h, no campo do Mi-
guel Couto.

BRASILEIRÃO DA BAIXADA ESTÁ NA SEXTA RODADA

Belford-Roxo vence de goleada e é líder do Cariocão 
Mais uma vez, nesta 

semana, no Estádio Ar-
thur Antunes Coimbra, no 
Centro de Treinamento do 
Zico, o Sociedade Espor-
tiva Belford-Roxo entrou 
em campo e goleou o Santa 
Cruz pelo Campeonato Ca-
rioca da Série C por 4 a 0. 

Os gols foram marcados 
por (2) Hudson, (1) Allan 
Barreto, (1) Edinho. E tor-
nou-se líder do Cariocão na 
10° rodada. 

Jogo 
Desde o início do pri-

meiro tempo o time da Bai-
xada Fluminense manteve 
o domínio total do jogo, a 
melhor qualidade técnica 
com várias bolas perigosas 

na defesa do adversário. 
Mas aos 25 minutos, 

Marcos Japão fez uma co-
brança rápida e passou para 
o atacante Hudson, que lan-
çou para o atacante Allan 
Barreto, que fez o primei-
ro gol da tarde. E o deixou 
mais perto de se tornar o 
artilheiro carioca com mais 
gols em campeonatos do 
Rio de Janeiro. 

Aos 29 minutos, em uma 
jogada perfeita, Hudson 
deu o passe para o meio 
campo Marcos Felipe, que 
devolveu de calcanhar para 
o Hudson que colocou a 
bola dentro da rede.

Na volta para o segun-
do tempo, o técnico Diego 
Brandão substituiu Marcos 

Japão pelo lateral esquerdo 
Heloan, logo aos 3 minu-
tos, o goleiro do time visi-
tante recebeu uma bola e 
tentou driblar com Hudson, 
que ganhou a bola e mexeu 
novamente no placar. 

O técnico fez outra alte-
ração no time, saiu o meio 
campo Jeferson e entrou 
o atacante Rafael Lucas. 
Em seguida, aos 16 minu-
tos, outra mexida, deixou o 
jogo Allan Barreto e pisou 
no gramado o atacante Edi-
nho, que aos 24 minutos re-
cebeu uma bola cruzada de 
pé direito de Marcos Felipe 
e fez o quarto gol.

Para finalizar aos 31 
minutos foi feita a última 
substituição com a saída do 

zagueiro Rafael e o volan-
te Coutinho e a entrada do 
meio campo Coutinho e do 
zagueiro Scarpa. 

“Hoje assumimos o pri-
meiro lugar no campeona-
to, fruto de um trabalho de 

equipe, que não tem medi-
do esforços para elevar o 
nosso time. Quero agrade-
cer a todos os parceiros que 
embarcaram comigo nesse 
sonho. Entre eles a equipe 
do Grupo Hospital Flumi-

nense, sempre presente em 
nossos jogos, dando assis-
tência aos nossos jogado-
res. Vamos em busca do 
campeonato Belford-Ro-
xo”, disse o presidente, Re-
ginaldo Gomes. 

DIVULGAÇÃO

Time segue como o líder do Cariocão 
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O primeiro dia de 
repescagem da 
vacina contra a 

Covid para pessoas com 
mais de 35 anos essa se-
mana no Rio, sexta-fei-
ra (23) teve 74 mil doses 
aplicadas. A Prefeitura 
anunciou que a repesca-
gem irá até hoje (24).

Até a última quinta-fei-

ra (22), 3.641.320 pessoas 
haviam tomado a primeira 
dose (D1) de CoronaVac, 
AstraZeneca ou Pfizer no 
Rio, e outras 136.072 re-
ceberam o imunizante da 
Janssen, que tem o esque-
ma vacinal de dose única 
(DU).

Esse total representa 
71,5% da população ca-
rioca elegível para a vaci-
nação (a partir de 18 anos) 
com a imunização inicia-
da ou concluída. Entre as 

pessoas que seguem o es-
quema vacinal de duas do-
ses, 1.394.101 já recebe-
ram a segunda dose (D2).

Maré
Novos detalhes sobre a 

vacinação em massa na 
Maré também foram di-
vulgados. A campanha 
começa com pessoas de 
25 a 33 anos, no dia 29 de 
julho. Serão 121 pontos 
de vacinação em todo o 
complexo.

REPESCAGEM

Primeiro dia de repescagem 
tem 74 mil pessoas vacinadas

DIVULGAÇÃO

Prefeitura anunciou mais um dia 
e repescagem vai até hoje, para 

pessoas com mais de 35 anos

Paes diz que BRT Rio ainda demorará 1 ano para ser totalmente recuperado
DIVULGAÇÃO

71,5% da população carioca elegível para a vacinação está vacinada

Representante do Unicef fala sobre retorno às atividades presenciais

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

Em entrevista, o prefeito 
do Rio de Janeiro, Eduar-
do Paes (PSD), afirmou 
que ainda demorará cerca 
de 1 ano para que o BRT 
da capital fluminense es-
teja 100% revitalizado 
após a intervenção do Po-
der Executivo municipal, 
iniciada em janeiro, quan-
do a atual gestão assumiu 
o comando da cidade.

”As pessoas, infeliz-
mente, tiveram a expe-
riência do BRT aban-
donado. Fizemos uma 
intervenção e estamos 
tirando a concessionária. 
Tem que ter um outro 
processo licitatório. Ain-
da demora um pouco. Co-

meçamos em meados de 
2022”, disse.

Ainda de acordo com 
Paes, em 2016, os 3 corre-
dores do BRT Rio (Trans-
carioca, Transolímpica e 
Transoeste) dispunham, 
ao todo, de 375 ônibus, 
transportando aproxima-
damente 500 mil pessoas 
por dia. Já quando a atual 
Prefeitura anunciou a in-
tervenção no sistema, em 
janeiro deste ano, eram 
apenas 120 ônibus e 80 
mil passageiros.

”O que eu mais ouvia 
das pessoas, especial-
mente na Zona Oeste, 
era: ‘Prefeito, vou votar 
em você pois quero que 

o BRT volte a funcionar’. 
O sistema já está melhor 
do que em janeiro. Ago-
ra, estamos trabalhando 
muito para melhorá-lo 
ainda mais. Já saímos de 
120 ônibus para 200, en-
tregamos uma estação por 
dia, lançamos o BRT Se-
guro…”, complementou o 
prefeito.

Nesta semana, vale res-
saltar, a Prefeitura do Rio 
reinaugurou 3 estações do 
BRT, todas pertencentes 
ao corredor Transcario-
ca: Ibiapina, na Penha, e 
Praça do Carmo e Pedro 
Taques, ambas na Penha 
Circular. Elas estavam fe-
chadas há mais de 1 ano.

Niterói vacina 227 jovens com comorbidades no 
primeiro dia de imunização de adolescentes

No primeiro dia de vaci-
nação contra a Covid para 
adolescentes, a cidade de 
Niterói, na Região Metro-
politana, aplicou, na quinta-
-feira (22), a primeira dose 

em 227 jovens de 16 e 17 
anos com comorbidades e 
deficiência permanente.

Em transmissão pelas re-
des sociais, o prefeito Axel 
Grael disse que a imuni-

zação vai continuar acon-
tecendo de acordo com a 
disponibilidade de doses da 
Pfizer, a única vacina autori-
zada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-

visa) para a aplicação neste 
grupo, no país. Segundo o 
prefeito, quando o calendá-
rio de vacinação das pes-
soas com mais de 18 anos 
for concluído, Niterói dará 

início a imunização de ado-
lescentes em comorbidades. 
De acordo com o secretário 
de Saúde Rodrigo Olivei-
ra, 80% da população nite-
roiense com mais de 18 anos 

já recebeu ao menos uma 
dose da vacina. No dia 31 de 
julho, Niterói vai realizar o 
Dia D da vacinação contra a 
gripe, para todas as pessoas 
acima dos 6 meses de idade.

Uerj não terá segunda chamada do vestibular
Estudantes que não fize-

ram o vestibular da Uni-
versidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), no 
domingo passado (18), 
por estarem com Covid ou 
com suspeita da doença, 
estão sem saber o que fa-
zer. Eles dizem que o edi-
tal do concurso não previu 
a possibilidade de uma se-
gunda chamada.

No domingo (18), 34% 
do total de inscritos não 
fizeram o vestibular. Por 
causa da pandemia, a pro-
va foi adiada quatro ve-
zes e só foi realizada com 
mais de um ano de atraso.

O estudante André Pa-

checo foi um dos 13 mil 
faltosos da Uerj.

“Três dias antes da prova 
eu me senti muito mal. Eu 
fui até um posto de saú-
de e fiz o teste de Covid 
e acabou dando positivo”, 
contou André.

A candidata Gabriela 
Nascimento disse que não 
queria colocar outras pes-
soas em risco.

“Uma semana antes eu 
apresentei sintomas como 
febre, dor de cabeça, tos-
se, enjoo, dor no ouvido. 
Eu passei para meu cunha-
do, eu passei para minha 
sogra. Imagina uma sala 
cheia de pessoas”, disse 

Gabriela.
A correção das provas 

do vestibular começou na 
quinta-feira (22).

A universidade diz que 
uma segunda chamada po-
deria comprometer todo o 
semestre dos calouros des-
te ano, como explica Gus-
tavo Krause, diretor do 
Departamento de Seleção 
Acadêmica da Uerj.

“Teve preocupação com 
adiamentos. E, quando a 
Uerj finalmente realiza o 
vestibular, está com tem-
po muito apertado para o 
ingresso dos calouros no 
primeiro semestre letivo 
de 2021, que começa em 

agosto, agora. Os calouros 
vão entrar em setembro, 
vão ter menos semanas, do 
que os alunos dos outros 
anos”, disse Krause.

Os candidatos questio-
nam e dizem que a pande-
mia deveria ser levada em 
conta, como disse o estu-
dante Francisco Perricelli 
Neto.

“E é um absurdo. É mais 
um ano perdido para as 
pessoas, como eu, que fo-
ram infectadas e não pude-
ram fazer a prova. Triste. 
Todo esse tempo que eu 
estudei, que eu tentei. Não 
adianta de nada porque 
agora só ano que vem”, 

disse o estudante.
A Secretaria Estadual 

de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, responsável 

pela Uerj, disse que a de-
cisão cabe à universidade 
por causa da autonomia da 
instituição.

Diretor diz que segunda chamada 
comprometeria ano letivo de calouros

DIVULGAÇÃO
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O empresário Natalino 
José do Nascimento 
Espínola, conhecido 

como Neto, de 44 anos, foi 
executado a tiros na manhã 
de ontem, na Estrada Inten-
dente Magalhães, próximo 
a Rua Nova do Amorim, em 
Vila Valqueire, na Zona Nor-
te do Rio.  Ele administrava 
uma loja de carros na prin-
cipal via da região, a Auto 
Mix Veículos. Testemunhas 
relataram que homens arma-
dos se aproximaram em um 
carro preto, dispararam con-
tra Natalino e fugiram. 

A Polícia Civil informou 
que a Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC) 
realizou a perícia no local 
e as investigações estão em 
andamento para identificar e 

prender os atiradores. 
A Polícia Militar infor-

mou que agentes do 9º BPM 
(Rocha Miranda) foram 
acionados para o local e en-
contraram a vítima caída no 
chão e com marcas de ti-
ros no corpo. O Serviço de 
Atendimento Móvel Urgente 
(Samu) também esteve no 
local e confirmou a morte.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Dono de loja de veículos é 
executado na Zona Oeste 

MORTO NA ZONA NORTE

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Testemunhas disseram que ocupantes de carro que estava parado fizeram os disparos 

Natalino, quer era neto de Nézio Nascimento e bisneto de Natal da Portela, levou vários tiros pelo corpo

Ainda de acordo com 
informações, Natalino é 
neto de Nezio Nascimen-
to, presidente de honra 
da Escola de Samba Tra-
dição, e bisneto do Natal 

da Portela, bicheiro e pa-
trono da escola de sam-
ba de Oswaldo Cruz, de 
quem ganhou o mesmo 
nome.

A empresa Neto Nasci-

mento Comércio de Au-
tomóveis LTDA acumula 
19 processos no Tribunal 
de Justiça do Rio. Nata-
lino não está entre os só-
cios do empreendimento. 

No entanto, seu nome é 
o que mais aparece nos 
processos, seguido da 
empresa Intendente Tra-
dição Shopping CAR 
Veiculos LTDA.

PROCESSOS NA JUSTIÇA 

Final feliz para o cãozinho Billy 
Fim da angústia para uma 

família que teve o cãozinho 
levado durante um assalto 
na Rodovia Rio-Teresó-
polis, na altura de Magé, 
Baixada Fluminense, na úl-
tima quarta-feira. Billy, de 
9 meses de idade, da raça 
shi-tzu, foi encontrado por 
policiais militares do 15º 
BPM (Duque de Caxias), 
na manhã de ontem e de-
volvido aos seus donos.

Segundo relatos, o casal 
Marcelo e Keyla Freitas, 
além da filha deles, Maria 
Eduarda, de 6 anos, esta-
vam indo para Minas Ge-
rais quando tiveram seu 
carro abordado por 4 ho-
mens armados. Os bandi-
dos anunciaram o assalto 
e ordenaram que a família 
saísse do veículo. 

Quando Marcelo foi 

retirar Billy do carro, um 
dos ladrões ordenou que 
ele deixasse o cão. Deses-
perada, a  família passou 
a divulgar o fato nas re-
des sociais e na imprensa, 
para tentar resgatar o cão-
zinho. 

”Intensificamos o patru-
lhamento na área de Santa 

Lúcia e, já à noite, locali-
zamos o veículo próximo, 
o que nos deu a certeza de 
que o Billy estaria na locali-
dade. Ele estava na margem 
da rua, quando tivemos a 
oportunidade de parar e fa-
zer o gestual para ele. Billy 
é um cachorro carismático 
e correu na nossa direção”, 

explicou o tenente Muri, 
que participou do resgate.

”Eu queria muito encon-
trá-lo, principalmente por 
causa da minha filha de 6 
anos. Hoje é uma felicida-
de muito grande, que ela 
vai poder ter o cachorrinho 
dela de volta”, celebrou 
Keyla.

Billy no carro da polícia após ser resgatado

DIVULGAÇÃO/PMERJ/REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Corpo de carioca é achado no EUA, mas 
família só descobre semanas depois 

O corpo do advogado 
carioca Sandro Simão, de 
35 anos, foi encontrado por 
guardas florestais em ser-
viço, no dia 2 de julho, no 
Denali National Park, área 
de preservação ambiental 
no Alasca, estado gelado e 
pouco habitado no extremo 
dos Estados Unidos. Mas a 
confirmação pelas autorida-
des norte-americanas de que 
o corpo era do brasileiro só 
aconteceu na última quinta-
-feira, 18 dias depois do en-
contro do cadáver. Segundo 
informações, Sandro havia 
desaparecido após descobrir 
uma doença em estágio ter-
minal e decidir viajar pelo 
mundo nos últimos momen-

tos de vida, sem dar notícias. 
No Rio de Janeiro, a família 
busca por uma solução para 
o translado do corpo, e apon-
ta omissão do governo brasi-
leiro na condução do caso.

Um familiar de Sandro 
disse que o Itamaraty e o 
Consulado-Geral do Brasil 
nos Estados Unidos já ti-
nham a informação de que 
um brasileiro havia sido en-
contrado no parque local, 
mas não repassaram à famí-
lia.

“Ele morreu no dia 2, as 
autoridades do Alasca avi-
saram ao consulado no dia 
6. A família foi avisada no 
dia 20, duas semanas depois. 
Ninguém avisou. Se fosse 

ao contrário (um norte-ame-
ricano no Brasil), seria caso 
de polícia internacional”, de-
sabafou, sem querer se iden-
tificar. Parentes de Sandro 
ainda não sabem exatamente 
qual foi a doença que fez o 
advogado deixar o país e via-
jar pelo mundo. Ele partiu no 
fim de maio, com passagem 
de volta marcada para o dia 
2 de julho, exatamente o dia 
em que o corpo foi encontra-
do. 

O Ministério das Relações 
Exteriores afirmou ao jornal 
‘O Dia’ que “acompanha o 
caso e, por intermédio do 
Consulado-Geral em São 
Francisco, vem prestando 
toda a assistência consular 

possível à família”. O Ita-
maraty afirmou também que 
“está em contato com as au-
toridades norte-americanas 
envolvidas e com a família”. 

Cadáver de Sandro foi 
encontrado no dia 2 de julho

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS 

Mantidos em um sítio em 
Xerém, Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, 
adolescentes e jovens que 
tinham o sonho de ser jo-
gador de futebol, disseram 
estar chocados com a prisão 
de Jorge Valnei dos Santos, 
responsável pelo local, na 
última quinta-feira. É a se-
gunda vez que ele é preso 
por manter em cárcere pri-
vado jovens de vários esta-
dos com a promessa de con-
tratos em clubes de futebol 
do Rio de Janeiro. 

Vindos principalmente 
do Norte do País, de esta-
dos como Pará e Amazonas, 
muitos dos 17 resgatados 
pela polícia e pelo Conse-
lho Tutelar na última quin-
ta-feira depositaram suas 
esperanças na possibilidade 
de um teste nos principais 
clubes do Rio.

Investigadores da  61ª DP 
(Xerém) informaram que os 
pais pagavam de R$ 400 a 
R$ 500 para Jorge ficar res-
ponsável pelos garotos. Ele 
retinha todos os documen-
tos dos jovens. A polícia es-

tima que o criminoso tenha 
arrecadado R$ 100 mil, e 
investiga se ele comandou 
o esquema de dentro da ca-
deia, com ajuda de outras 
pessoas ainda não identi-
ficadas. Jorge, que já ha-
via sido preso pelo mesmo 
crime em 2020, não possui 
registro para atuar como 
agenciador.

“Eu fico pensando, poxa, 
será que eu vou poder re-
tribuir todo esse custo, né, 
esse valor? Até comentei 
com a minha mãe, falei 
que eu ia lutar, batalhar, 
pra dar um futuro melhor 
pra minha família porque 
a dificuldade que a gente 
passa não é nada fácil lá 
em Manaus, e a gente não 
tem tanta oportunidade”, 
disse Paulo Vitor Sanches, 
um dos rapazes resgatados 
pela polícia.

Pais e responsáveis legais 
disseram que mantinham 
contato com os jovens e 
com Jorge. Segundo eles, 
não havia sinais de maus 
tratos ou de manutenção de-
les em cárcere privado.

Jovens promessas do 
futebol eram mantidos em 
cárcere privado em Caxias 

Indiciado pelos crimes 
de importunação e assé-
dio sexual praticado contra 
quatro alunas entre os anos 
de 2015 e 2018, o profes-
sor e lutador de Muay Thai 
Edson Souza foi demitido 
da academia Delfim, onde 
trabalhava, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio. 

Edson gravou um vídeo 

para se defender das acusa-
ções. “Sou pai, sou padras-
to, sempre respeitei minhas 
alunas, sempre respeitei as 
mulheres e espero que tudo 
isso seja resolvido na Justi-
ça, da maneira certa, e nesse 
momento tô me afastando 
das minhas atividades até 
que o inquérito seja resolvi-
do”, disse. 

Assédio: professor de Muay 
Thai demitido de academia 
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CONCESSÃO DE LICENÇA

PRIME TRANSPORTES DE RESÍDUOS E RECICLAGEM 
LTDA – CNPJ Nº 41.371.227/0001-20, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, 
através do processo Nº 14/165/2021 a licença de operação Nº 
0725 com validade até 13/07/2023 para realizar as atividades 
de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (classe 
I), resíduos não perigosos (classe II - A e II - B) e resíduos de 
serviços de saúde (RSS grupo A, B, C, D e E), de Construção 
civil (RCC), recuperação de materiais, armazenamento tem-
porário, beneficiamento e comércio de produtos reciclados em 
geral - garageamento, limpeza e manutenção de frota própria 
na rua Francisco Cardoso da Silva, Lote 23, Quadra 04, parte 
– São Francisco de Assis – Belford Roxo - RJ.

CONCRELAGOS CONCRETO LTDA., inscrita no CNPJ nº 
07.015.016/0017-84, torna público que recebeu da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo – PMBR, a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO LO nº 0719, com validade até 01 de julho de 2021, que 
aprova a atividade de comércio e preparação de massa de 
concreto e argamassa e concretagem de estruturas da cons-
trução civil, localizado na RUA CARDOSO MARTINS, nº 483 
– Bairro Boa Esperança, Belford Roxo/RJ – CEP 16.113-000.  
(Processo nº 14/121/2021).

Ingredientes

Modo de preparo

ROLO DE CARNE 
RECHEADO COM 

ESPINAFRE E QUEIJO

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

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

SALADA 
MULTICOR

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 0443 DE 20 DE JULHO DE 2021.

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

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  CONCEDER, a partir de 13/07/2021, licença 
com vencimentos pelo período de  30 (trinta) dias, para 
acompanhamento de familiar enfermo, a servidora 
KATIA HELENA VIRGILIO SILVA, matrícula nº 1324, 
Auxiliar de Enfermagem, do quadro permanente da 
Secretaria Municipal de Saúde, observando §2º do Art. 
120 do Estatuto dos Servidores Público de Porto Real, 
de 14 de dezembro de 2009, a vista do Processo nº 
3987/21.

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0444 DE 20 DE JULHO DE 2021.

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

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  RESCINDIR, sem justa causa, a partir de 
15/07/2021,  o contrato de trabalho da servidora abaixo 
relacionada da Secretaria Municipal de Saúde:
   
NOME    Nº PROCESSO
Graziele de Almeida Rocha      4543/21

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
     Prefeito

  AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 041/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 05 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 041/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODON-
TOLÓGICO conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que são parte integrante do Processo 
Administrativo nº 801/2021. O Edital poderá ser retira-
do no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital 
na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os 
interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
665.886,37 (seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocen-
tos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)

Porto Real, 23 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES 
COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 042/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14:00 horas, do dia 09 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 042/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER 

OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E MANDADOS 
JUDICIAIS conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que são parte integrante do Processo 
Administrativo nº 1916/2021. O Edital poderá ser re-
tirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
384.154,62 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e 
cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

Porto Real, 23 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 043/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14:00 horas, do dia 05 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 043/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOS-
PITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que são parte integrante do Processo Administrati-
vo nº 3256/2021. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 128.101,14 (cento e 
vinte e oito mil, cento e um reais e quatorze centavos)

Porto Real, 23 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 044/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 09 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 044/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo me-
nor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE 
PARA ATENDER OS PACIENTES QUE UTILIZAM O 
TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MU-
NICÍPIO conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que são parte integrante do Processo 
Administrativo nº 1298/2021. O Edital poderá ser re-
tirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
46.239,57 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e nove 
reais e cinquenta e sete centavos)

Porto Real, 23 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 045/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10:00 horas, do dia 11 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 

Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 045/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇO PARA LO-
CAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESA-
DOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E 
OPERADORES, EM APOIO AOS DIVERSOS SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA conforme especificações conti-
das no edital e seus anexos que são parte integrante do 
Processo Administrativo nº 4068/2021. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 
do edital na Secretaria de Licitações Compras e Con-
tratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma 
(500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e do-
cumentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMI-
TIDO: R$ 4.492.861,14 (quatro milhões, quatrocentos e 
noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e 
quatorze centavos)

Porto Real, 23 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 005/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10:00 horas, do dia 10 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 005/2021 
na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRAS, TERRAPLANAGEM DE ÁREA, NO BAIR-
RO FREITAS SOARES conforme especificações conti-
das no edital e seus anexos que são parte integrante do 
Processo Administrativo nº 4347/2021. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 
do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contra-
tos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 
folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documen-
tos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: 
R$ 819.549,55 (oitocentos e dezenove mil, quinhentos 
e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Porto Real, 23 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 033/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 06 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 033/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
FERRAMENTAS conforme especificações contidas na 
errata do edital e seus anexos que são parte integran-
te do Processo Administrativo nº 1470/2021 e apenso 
2012/2021. A Errata do edital poderá ser retirada no 
portal oficial do município no endereço eletrônico ht-
tps://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada da errata do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
279.104,91 (duzentos e setenta e nove mil, cento e qua-
tro reais e noventa e um centavos)

Porto Real, 23 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br


SÁBADO, 24 DE JULHO DE 2021 HORA 9ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ DE PEIXE ASSADO

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

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

MOQUECA DE PEIXE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4214 DE 22/07/2021.

“Concede MEDALHA ENGENHEIRO BELFORT AO 
ILMO. 

SR. ALEXSANDER LEITE CASTRICINI.”
Autoria: Ver. SIDNEY CANELLA

 Faço  saber, que a CÂMARA MUNICIPAL 
DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, por 

seus representantes legais, aprovou e eu promulgo o 
seguinte, 

DECRETO LEGISLATIVO:
 Art. 1º - Fica concedida a MEDALHA 
ENGENHEIRO BELFORT AO ILMO. SR. 
ALEXSANDER LEITE CASTRICINI, Secretário 

Municipal da Casa Civil.
 Art.  2º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2021.
SIDNEY CANELLA                       

PRESIDENTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DECRETO N° 5185 DE 22 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por 
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

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

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/087643 24/07/2021

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

MARCELO CORREIA DA SILVA
Prefeito em Exercício

DECRETO N° 5186 DE 23 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por 
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.

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

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por 
prazo determinado do servidor com a matrícula abaixo 
relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 
nº 03/2021 - SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do 
Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada 
em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/088610 24/07/2021

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

MARCELO CORREIA DA SILVA
Prefeito em Exercício

DECRETO Nº 5187 DE 23 DE JULHO DE 2021 
Tornar sem efeito o DECRETO Nº 5183 DE 
22/07/2021, publicado em 23/07/2021.

MARCELO CORREIA DA SILVA 
Prefeito em Exercício

DECRETO Nº 5188 DE 23 DE JULHO DE 2021 
“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Mu-
nicipal.”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - A exclusão da matrícula nº 25/081168, do De-
creto nº 5.168 de 01 de Julho de 2021, publicado em 
02/07/2021.
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

MARCELO CORREIA DA SILVA 
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 062/GP/2021 DE 23 DE JULHO DE 
2021.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRÉ VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Secretário Especial de Coordenação de Pronto Atendi-
mento, Símbolo SE, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 063/GP/2021 DE 23 DE JULHO DE 
2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROBENILSON VASQUES FERNANDES, do cargo em 
comissão de Secretário Municipal de Ordem Pública, 
Símbolo SM, na Secretaria Municipal de Ordem Pública.

MARCELO CORREIA DA SILVA
Prefeito em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2236/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUCIANA BARRETO MORINHO, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 2237/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.
EDMILSON DE OLVEIRA LOUREIRO
RUTH LÉA DE LIMA NOGUEIRA
GEISIANO DA SILVA VAZ
UENDEL VAZ DO COLTO
ANDERSON SOUZA DA COSTA
CLAUDIO ANICETO DA SILVA
TERESA CRISTINA DE LIMA BRAGA
SÉRGIO BOATO MUNIZ

PORTARIA Nº 2238/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
PATRICIA BASTOS VILLA REAL, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher.

PORTARIA Nº 2239/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
HELBERT TROVATTO FEITAL VAZ, para exercer o car-
go em comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-
4, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 2240/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
FÁBIO LUÍS DE SOUZA, para exercer o cargo em co-
missão de Subsecretário de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher, Símbolo SS, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

PORTARIA Nº 2241/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
LEONARDO DA CRUZ MORAIS, para exercer o cargo 

em comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2242/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUIZ FILIPPE DE JESUS DA SILVA, para exercer o car-
go em comissão de Subsecretário Municipal de Gestão 
de Projetos em Segurança Pública, Símbolo SS, na Se-
cretaria Municipal de Segurança Pública.

PORTARIA Nº 2243/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici-
pal, WEBERSON SANTOS DO NASCIMENTO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de 
Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Cidadania e da Mulher.

PORTARIA Nº 2244/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRÉ VIEIRA, do cargo em comissão de Secretário 
Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 2245/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Secretário Executivo, símbolo DAS-2, na Secre-
taria Municipal de Ordem Pública.
VANESSA BRANDÃO CALAZANS FERNANDES
PAULO SERGIO DA COSTA SOUTO

PORTARIA Nº 2246/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, WALACE DE AGUIAR PAULA, do cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Ordem Urba-
na, símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Ordem 
Pública.

PORTARIA Nº 2247/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo DAS-8, na 
Secretaria Municipal de Ordem Pública.
THAYNARA AQUINO DRUMOND
DIEGO LUCAS ARAUJO DRUMOND DE MATTOS
CARINE LOHRAINE FERREIRA DA SILVA
DIVA AQUINO DE LIMA
IGOR DOS SANTOS REIS
THAYNARA DO CARMO MAGNO
FLAVIA DIAS BASTOS

PORTARIA Nº 2248/SEMAD/2021 DE 23 DE JULHO 
DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço, símbolo DAS-9, na Secre-
taria Municipal de Ordem Pública.
RUY MOTTA
RUAN AVELINO FERNANDES MENDES
ISADORA DOS SANTOS CAVALCANTE
CELIA REGINA MATHIAS LOURENÇO
LEILA LICIO DE BARROS DIAS
RUAN CARLOS RODRIGUES SILVA

ERRATA:
NA PORTARIA N 2186/SEMAD/2021 DE 16 DE JULHO 
DE 2021, publicada em 17/07/2021.
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ATOS OFICIAIS

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

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

Modo de preparo

LOMBO À MODA 
CHINESA

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

Cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(Cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
Bateligeiramenteos ovos,pas-
sar os cubos de lombo pelos 
ovos e depois pela farinha 
de trigo.
Retirar o excesso e dourar 
aos poucos no óleo quen-
te,escorrer em papel absor-
vente e reservar.
Emumapanela pequena,-
colocar o açúcar,vinagre e 
shoyu,levar ao fogo baixo 
até que o açúcar dissol-
va,acrescentar o molho de 
tomates. Misture a água fria 
ao amido de milho e acres-
cente à mistura de açúcar e 
vinagre,ferva por 1 minuto e 
reserve.
Em uma frigideira ou panela 
grande,coloque 4 colheres(-
sopa)do mesmo óleo em 
que fritou os pedaços de 
lombo. Aqueça e acrescen-
te os cubos da cebola e do 
pimentão,refogue rapida-
mente em fogo alto,cerca 
de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de lom-
bo,misture bem e regue com 
o molho agridoce. Cozinhe 
em fogo baixo por 3 minutos, 
se o molho estiver muito es-
pesso,acrescente um pouco 
de água.

Ingredientes

POLENTA COM BIFE 
ENROLADO

Onde se lê: ANA BEATRIZ COSTA DE ARAÚJO MA-
TTOS 
Leia-se: ANA BEATRIZ COSTA DE ARAÚJO DE MA-
TTOS

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 35/SEMUS/2021 DE 23 DE JULHO DE 
2021 
Designar, a contar de 04 de junho de 2021, os servido-
res abaixo relacionados para atuarem na fiscalização 
da execução de todos os contratos e atas de registro 
de preço, oriundos do Processo Administrativo nº 
45.004/2021. 
•	 TIAGO CORREA DE MEDEIROS – Matrícula 
nº 60/81838
•	 ALEXANDRE VENANCIO CARNEIRO – Ma-
trícula nº 60/81570

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327

PORTARIA Nº 005/COMISSÃO DE PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL Nº 003/2021 DE 
23 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a convocação dos candidatos classifica-
dos e aprovados para as vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo simplificado do edital nº 003/2021. 

Considerando que o presente edital tem como objeto 
contratação temporária por tempo determinado, confor-
me o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal 
e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, para 
as funções constantes do ANEXO II e III do edital, para 
o Programa Melhor em Casa.

Considerando a necessidade de manter o atendimento 
à população do Município de Belford Roxo, em todos 
os aspectos quanto aos preceitos do Sistema Único de 
Saúde regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990, 

Considerando a necessidade de manter a promoção da 
eficiência no atendimento aos pacientes, sendo indis-
pensável o atendimento de urgência e emergência no 
âmbito do Município de Belford Roxo, sendo essencial 
a manutenção das atividades no Programa Melhor em 
Casa mantendo-se a prestação dos serviços públicos 
relevantes na Área da Saúde.
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, com 
base no DECRETO Nº 5110 DE 12 DE MAIO DE 2021, 
expede a seguinte portaria: 

Art.1º - Fica divulgada a convocação do candidato clas-
sificado e aprovado para a vaga remanescente, bem 
como o cargo que prestará serviço (ANEXO I), para 
exercer a seguinte função: 

1. Dentista

Art. 2º - O classificado deverá comparecer na Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, à Av. 
Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – Bel-
ford Roxo – RJ, no período de 26 e 27 de julho de 
2021, das 09:00 às 16:00 hs.

Art. 3º - É de responsabilidade exclusiva do candidato 
acompanhar por meio do diário oficial deste município 
as publicações correspondentes às fases deste Proces-
so;

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

Atenciosamente,

Belford Roxo, 23 de julho de 2021.

JESSICA BARBOSA DE SOUZA DA SILVA
Presidente da Comissão

Matrícula nº 82/83569

YASMIM MONTEIRO DE QUEIROZ
Integrante da Comissão
Matrícula nº 60/81401

KARLA VICTORIA MARTINS DE MORAES
Integrante da Comissão
Matrícula nº 60/81402

EVELIN DE OLIVEIRA E SILVA
Integrante da Comissão
Matrícula nº 60/82010

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

ANEXO I
RELAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO

PROGRAMA MELHOR EM CASA

Inscrição

83124

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N° 43/SEMED/2021 DE 23 DE JULHO DE 
2021.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acom-
panhamento da aplicação dos recursos públicos desti-
nados à educação; 
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais 
do processo n° 45/004/2021, com objeto do contrato 
de n° 013/SEMED/2021, contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de material de comunicação 
visual, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Belford Roxo.
• LEON DA SILVA VILELA– MATR. .60/081240;
• JOSÉ PIRES DE SOUZA – MATR. 60/081514.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ERRATA:
NA PORTARIA N° 34/SEMED/2021 DE 13 DE MAIO 
DE 2021, publicada em 14/05/2021.
ONDE SE LE: 13 DE MAIO DE 2021
LEIA-SE: 25 DE ABRIL DE 2021

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Processo Seletivo 01/SEMED/2021 

Seguem os classificados no Processo Seletivo 01/SE-
MED/2021 para os cargos de ORIENTADOR EDUCA-
CIONAL, SUPERVISOR ESCOLAR, FONOAUDIÓLO-
GO, PSICÓLOGO, PROFESSOR I E II, SECRETÁRIO 
ESCOLAR.

NÚMEROS DAS INSCRIÇÕES

41

49

2207

2888

4169

5632

6386

8469

9069

10006

11597

14971

15553

16185

16477

16796

17004

17351

17735

17995

18422

18616

20900

22637

24010

24947

25370

28050

28305

29377

30069

30566

31125

35771

35826

38765

39556

39767

40159

40703

41147

41533

42073

42321

43003

43840

44216

46267

46673

47385

48321

49268

53009

53273

54336

55787

56396

56663

57970

59758

67401

68384

69286

72625

72731

73588

73820

76123

77824

79949

80254

81875

81919

83265

85606

85743

87989

88371

88814

88871

90055

90708

91068

92245

92642

93973

94417

95153

95894

96790

97023

99403

99463

99660

100153

100428

101208

103276

107450

110035

110193

110539

110667

112431

113387

113488

115437

115878

116577

118399

118568

121814

124067

124779

127085

129039

129632

131479

133595
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
Acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
Adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
Abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°C por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

Retire o miolo do aba-
caxi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
Espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

Ingredientes

BISCOITINHOS 
DE NATA

ABACAXI EM CALDA

136750

137862

138589

139112

140063

140266

140984

142083

143621

143799

147893

148444

148895

150627

152379

152464

153272

153458

154528

157246

161170

161915

168051

169887

170457

171230

171778

172535

173316

179557

182768

183217

187513

188289

188877

192881

199190

201116

202099

202649

206216

210892

211890

211974

214175

215831

220456

220574

221857

225399

226674

228247

228634

230012

230247

234907

236033

238493

239018

241785

241842

242959

243404

243716

251033

253463

253800

260425

262845

262849

263327

263635

267234

268769

275359

275626

277718

279811

283091

285809

288875

292568

293895

300749

306117

306118

306124

306141

306199

306201

306202

306203

306235

306242

306243

306250

306251

306304

306325

306359

306360

306362

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

CALENDARIO PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO

ATIVIDADES DATAS E PRAZOS LOCAL

Apresentação de Diplomas 
e Certificados e entrevistas 27/07/2021

Ciep Municipalizado Constantino Reis, 
situado na Avenida Joaquim da Costa 

Lima, s/n, São Bernardo – Belford Roxo/
RJ. Cep.: 26.100-000.

Divulgação dos candidatos 
classificados 28/07/2021 Diário Oficial do Município

Período de interposição de 
recursos 29/07/2021 e 30/07/2021 Secretaria Municipal de Educação, das 

08:00h às 17:00h

Resultado da interposição 
de recursos e divulgação 

do resultado final
31/07/2021 Diário Oficial do Município

Assinatura dos contratos 02/08/2021

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

RJ. Cep.: 26120-210.

Das 09:00h às 17:00h

Processo Seletivo 01/SEMED/2021 

Seguem os classificados no Processo Seletivo 01/SEMED/2021 para os cargos 
de ESTIMULADOR PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, AGENTE DE APOIO A ED. 
INCLUSIVA, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MERENDEIRA, ESTIMULA-
DOR, ZELADOR, MOTORISTA, AJUDANTE DE CAMINHÃO.

NÚMEROS DAS INSCRIÇÕES

49

2373

2375

2821

3116

3930

4186

4422

5044

5106

6044

7044

7983

9144

10542

10826

11505

11814

13333

13508

13846

14063

17635

17816

18169

19499

20021

20029

20345

20541

20687

21341

21536

21700

21907

21953

22112

22485

22910

22943

23376

23419

23448

23621

24240

24293

24559
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DIVULGAÇÃO

Chuteira de Neymar e sapatilhas de 
Bolt serão leiloados contra pobreza

REDAÇÃO

(21) 2667-5995       

Chuteiras do atacante Neymar, sapatilhas de Usain 
Bolt e uma raquete da ex-tenista Maria Sharapova 
estão entre as peças que serão vendidas no leilão 

virtual Atletas Solidários. O arremate ainda não tem data 
definida, mas toda a verba será revertida para o combate à 
pobreza no Rio.

As peças estão expostas no shopping Leblon, na Zona Sul 
do Rio, e foram entregues numa cerimônia no Palácio Gua-
nabara. O secretário estadual de Esporte e Lazer, Leandro 
Alves, afirma que a pandemia deixou sérios danos econômi-
cos e sociais. Uma parcela da sociedade, segundo ele, ficou 
ainda mais vulnerável.

“Venho construindo desde o início do ano essa ideia do 
leilão, conversando diretamente com alguns atletas e com 
seus representantes para que nos ajudassem com as doa-
ções. Agradeço muito a cada um que contribuiu!”, afirmou.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

Critérios seriam definidos nos jogos pilotos pelas quartas de final da Copa do Brasil

Peças estão expostas no shopping Leblon, na Zona Sul do Rio
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SEGUNDO CADERNO

Ingredientes

Modo de preparo

BANANA COMPRIDA 
RECHEADA

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

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

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
24672

24709

25392

25655

26027

26221

26289

26308

26321

26375

26445

26918

27224

27639

27736

27943

28164

28435

28795

29391

29478

29711

29742

29838

30566

30593

30685

30781

30801

30965

31099

31504

31595

32010

32144

32185

32339

32765

32810

32821

32838

33357

33381

33798

34452

34542

34731

34760

34999

35107

35189

35469

35547

35863

35995

36022

36069

36486

36598

36838

36851

37093

37094

37192

37376

37594

37599

37817

38123

38195

38295

38763

38786

39297

39456

39822

39847

40334

40369

40510

40837

40988

41020

41092

41165

41294

41424

41664

42011

42353

42364

42699

42787

42847

43214

43265

43664

43727

44072

44147

44471

44684

44698

44762

45125

45139

45324

45489

45525

45749

46181

46207

46304

47128

47288

47356

47453

47627

47777

47951

48017

48149

48584

48664

48767

49203

49315

49531

49654

49740

50230

50281

50323

50351

50365

50374

50601

50634

51039

51711

51751

51848

51906

51932

51960

51987

52049

52246

53587

53726

54336

54517

54666

55116

55522

55533

55590

55623

56321

57139

57412

57535

58263

58473

58648

59099

59166

59869

60635

60784

60910

61414

61855

61862

62246

62304

62833

63650

64180

65573

66407

67617

67870

68354

68530

68660

70404

70724

71218

71354

71773

72625

72771

73055

74483

75053

75855

77852

77967

78538

79688

79794

81012

81364

81454

81749

81809

81875

81998

82105

82683

82690

83073

83085

83114

83719

83927

84106

84182

84407

85020

85047

85336

85342

85584

85752

86287

86413

86425

86605

86619

86907

87213

87686

87945

88007

88133

88206

88424

88978

88994

89006

89029
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE CHOCOLATE 
COM COCO

Para a massa:
6 ovos; 100gr de côco 
ralado sem açúcar; 6 
col de cacau em pó; 
2 col de óleo de côco; 
Adoçante a gosto 
(usei 6 colheres); 1 col 
(sopa) de fermento 
em pó (bem cheia).
Para a calda:
1 lata de creme de 
leite (pode ser sem 
lactose ou integral ou 
light); 4 col (sopa) de 
cacau em pó; Ado-
çante a gosto (usei 
2colheres).

Preparo da massa:
Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor, deixando o fer-
mento por último.
Unte uma forma com 
furo no meio com 
óleo de côco e o ca-
cau em pó.
Leve ao forno médio 
por cerca de 35min 
(faça o teste do pa-
lito). Desenforme e re-
serve.
Preparo da calda:
Misture todos os in-
gredientes e leve ao 
fogo até que fique 
uma calda homogê-
nea e lisinha.
Acrescente a calda 
ao bolo e delicie-se.

BOLO DE FRUTAS

03 ovos; 05 bananas 
nanica bem maduras; 
02 xícaras de aveia 
em flocos; ½ copo de 
ameixas secas pica-
das; ½ copo de tâma-
ras picadas; ½ copo 
de nozes e avelãs 
picadas; 01 banana 
picada não tão ma-
dura (para juntar por 
ultimo); ½ copo de 
uvas passas claras; 02 
colheres de sopa de 
cacau em pó; 01 co-
lher de sopa de fer-
mento.

Ingredientes

Modo de preparo

Bata no liquidificador 
os ovos com as bana-
nas e o cacau, que 
se transformará em 
um creme.
Passe essa mistura do 
liquidificador e o res-
tante dos ingredien-
tes para um refratário 
e misture tudo.
Coloque em forma 
untada e asse em for-
no médio por 40 mi-
nutos.
Obs: Algumas aveias 
contém traços de 
glúten devido ao 
processo de plantio, 
separação e envaze 
dos grãos. O melhor 
é utilizar aveias que 
contenham a certifi-
cação “sem glúten”.

89430

89456

90055

90258

90274

90921

91010

91170

91409

91726

91762

91768

91831

91991

92098

92103

92229

92416

93189

93270

93405

93413

93490

93789

93856

94347

94381

94554

94647

94838

95212

95282

95374

95894

95896

96121

96185

96240

96287

96361

96923

96943

96970

97065

97111

97268

97678

98040

98052

98510

98609

98701

98832

99084

99866

100028

100192

100400

100789

100804

101193

101615

102221

102365

102571

102952

103131

103240

104050

104166

104516

104680

106030

107090

107492

107783

108540

108716

108977

109466

110059

110157

111456

111620

112142

112577

113372

113615

114290

114732

114831

116571

116673

116770

116896

116908

117721

117811

117992

118124

118450

118568

119095

119814

120278

120616

120650

121644

123761

124591

124990

125019

125155

125326

125336

125610

125695

126164

126365

126474

126878

129511

129528

129644

130260

130332

130793

132508

133979

134703

135753

136755

136868

137258

137274

137741

138490

139357

139507

139664

139756

139844

140175

140201

140398

140616

140855

141163

141388

141619

141930

142047

142434

142913

143691

143799

143821

144170

144578

144663

144664

144740

145355

145560

145646

145728

145768

146037

146272

146279

146403

146694

147483

148085

148861

149875

150103

150155

150318

151437

151507

151775

152025

152175

153218

153601

153940

153984

154326

155101

155815

156380

157307

158183

158690

159652

159823

160664

161691

161915

162789

163334

163993

165551

167001

167416

167644

167713

167723

168416

168566

168608

169739

169864

170037

170457

170524

172446

172572

172607

172736

172894

173033

173157

173978

174247

174256

174388

174641

175524

175642

176038

176507

176609

176784

177131

178053

178374

178575

178784

178891

179038

179194

179389

179678

179940

180343

181019

181770

182909

183257

184536

184801

191120

195069

195387

198329

199683

200174

200209

200404

200591

200870

201231

201423

201939

202523

202914

203130

203489

204000

204077

204364

204479

204662

205325

205427

205686

206768

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

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 ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (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 es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra 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, me-
nos 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 mas-
sa, 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 mui-
ta 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

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

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

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 ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

207364

207619

209474

209668

211130

211357

213308

213714

214880

215389

215451

215583

215591

215733

215831

215841

215859

216335

217203

217248

217347

217658

218796

219831

220277

221492

223327

225144

225399

225501

226926

227779

227819

228482

228597

228634

229707

229988

230405

230836

231140

231447

232340

232514

232572

232598

232637

232696

232710

233139

233997

234721

234766

235476

236072

236342

237628

239012

239058

239702

240083

240268

241565

241732

241809

241818

242610

243633

244484

245362

245637

246375

247152

247991

250942

253450

253479

253511

253612

253867

257467

258859

259272

259643

261004

262723

263621

263635

263846

264282

264602

264718

265106

265648

266153

267385

267552

267598

267888

267960

268006

268902

269161

270587

271795

272098

272326

272699

273619

276448

277313

277461

277618

278416

278775

279159

281336

282629

284268

285056

285879

286424

287598

288474

291570

291605

293457

293582

293692

294046

294608

294870

295775

297991

298421

298813

299170

299233

301494

302954

305336

305975

305990

306000

306007

306010

306012

306019

306021

306063

306067

306106

306109

306110

306119

306120

306125

306126

306127

306129

306132

306136

306137

306138

306139

306143

306144

306145

306146

306168

306171

306172

306173

306174

306175

306176

306177

306178

306179

306180

306181

306182

306183

306184

ATOS OFICIAIS
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

FRANGO COM GENGIBRE, 
SALSÃO E MAÇÃ

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO XADREZ

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

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

306185

306186

306187

306188

306189

306191

306193

306194

306195

306197

306198

306200

306204

306205

306206

306207

306208

306209

306210

306211

306212

306215

306216

306217

306220

306222

306226

306228

306229

306230

306231

306234

306236

306238

306240

306241

306244

306252

306254

306268

306269

306270

306272

306274

306275

306276

306277

306279

306281

306286

306291

306295

306296

306298

306299

306311

306317

306319

306322

306323

306324

306326

306327

306329

306330

306332

306361

306363

306364

306365

306366

333387

556223

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

CALENDARIO PARA OS CARGOS DE APOIO ESCOLAR

ATIVIDADES DATAS E PRAZOS LOCAL

Apresentação de Di-
plomas e Certificados e 

entrevistas 10/08/2021 e 
11/08/2021

Ciep Municipalizado Constantino Reis, situado na 
Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n, São Bernardo 

– Belford Roxo/RJ. Cep.: 26.100-000.

Divulgação dos candi-
datos classificados 14/08/2021 Diário Oficial do Município

Período de interposição 
de recursos

17/08/2021 e 
18/08/2021

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

Resultado da interpo-
sição de recursos e 

divulgação do resultado 
final

19/08/2021 Diário Oficial do Município

Assinatura dos con-
tratos 20/08/2021

Heliópolis Atlético Clube, situado na Rua Lon-
dres,345, Heliópolis – Belford Roxo/RJ. Cep.: 

26120-210.

Das 09:00h às 17:00h

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO

COMISSÃO DO PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45/009/2021
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) - Nº 22/2021

OBJETO:  A presente licitação tem por objeto futura e eventual locação de infraes-
trutura, para atender eventos futuros, bem como cumprir de forma eficiente com 
toda programação estipulada pelas Secretarias Municipais de Comunicação Social, 
Saúde, Educação e de Assistência Social Cidadania e Mulher, conforme o Termo de 
Referência Anexo I que integra o Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO GLOBAL
DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de agosto de 2021 às 11:00h, na sala Departamento 
de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Bel-
ford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-
diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de 
transparência do município pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

 Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNODEPARTAMENTO COMPRAS E LICI-
TAÇÃO

COMISSÃO DO PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/0199/2021
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 23/2021

OBJETO:  – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de alimentação, por 12 (doze) meses, destinada a pacientes, acompanhantes, fun-
cionários e outros autorizados nas emergências deste Município, tais como CAPSI, 
CAP’S 1 AD e CAP’S 2 ADULTO, conforme o Termo de Referência Anexo I que 
integra o presente Edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO GLOBAL
DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de agosto de 2021 às 14:00h, na sala Departamento 
de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Bel-
ford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, cus-
to para retirada do mesmo é 01 (uma) resma de folha papel A4 e apresentação do 
carimbo de CNPJ (imprescindível),  e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário co-
mercial ou através do portal de transparência do município pelo endereço eletrônico 
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/014/2021

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) - Nº 24/2021

OBJETO:  A presente licitação tem por objeto a futuro e eventual contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, 
por meio de disponibilização de máquinas multifuncionais, doravante denominadas 
apenas de copiadoras, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Belford Roxo, conforme o Termo de Referência Anexo I que integra o 
Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO GLOBAL
DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de agosto de 2021 às 16:00h, na sala Departamento 
de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Bel-
ford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-
diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de 
transparência do município pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

 Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

ATOS OFICIAIS
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