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Cara de pau 

Glauco Kaizer come 
no prato que cuspiu
Depois de classificar o MDB de partido da ‘corrupção e do cinismo’, nas redes sociais, prefeito 
de Queimados se alia ao presidente da legenda no RJ, Leonardo Picciani, para tirar município 
do atraso. Em troca ele terá que engolir em seco os ataques proferidos no passado. 

Leonardo Picciani se reu-
niu com Glauco Kaizer e 
comitiva de Queimados 

Morto a tiros e 
com as mãos 

amarradas 
Corpo de motorista de lotada é en-
contrado em matagal de propriedade 
rural no RJ.

Cristia
nHeloana 

 de Meriti 
para o mundo 
Miss Brasil América 

Internacional é mora-
dora de São João de 
Meriti e em novem-
bro irá ao México em 
busca de mais um tí-
tulo internacional.

2

empreendedorismo 
jovem com
 sabor de 
suCesso

E m p r e s á r i o 
Leandro Rangel 
dribla crise da 
pandemia com 
negócio próprio. 
Ele quer estimu-
lar outros jovens 
a empreender 
sem medo. 
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o soMBra
envie sua denúncia ou elogio!
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‘Crise diarreiCa’ à vista 

Coadjuvante, siM!

ditado CoM Carapuça

‘Me diga com 
quem tu andas que 
direi quem és’. O di-
tado milienar cabe 
como uma carapuça 
na cabeça do verea-
dor Alcemir Gomes 
(PROS), que pode 
manchar o ótimo 
trabalho que vem 
fazendo como repre-
sentante na Câmara 
Municipal de Nova 

Iguaçu. E o motivo 
é a ligação dele com 
um ‘Amendoim’ 
indigesto, mais co-
nhecido como Elton 
Cristo (Patriota), su-
plente de deputado, 
considerado um de-
sarranjo da política 
do município, capaz 
de provocar piriri em 
quem se aproxima 
dele. 

De olho nas eleições do 
próximo ano, Amendoim 
tem feito de tudo para ga-
nhar força política. Uma 
fonte do Sombra revelou 
que o coadjuvante de 
deputado está correndo 
igual a um desesperado 
para conseguir costu-
rar acordos na tentativa 
de selar uma cadeira na 

Assembleia Legislativa 
do RJ (Alerj) em 2022. 
Alcemir e Amendoin 
estariam avançando nas 
conversas ao pé do ouvi-
do. O que não tem sido 
visto com bons olhos por 
aliados do parlamentar e 
também por analistas in-
formais da política igua-
çuana. 

Nos bastidores não 
se fala em outra coi-
sa: o vereador, que se 
destaca por apresentar 
projetos significativos 
na Câmara de Nova 
Iguaçu, pode sair com 
o filme queimado e ter 
uma indigestão se cair 
na conversa do Amen-
doim recheado de caô. 

E haja papel higiênico 
para limpar a ‘sujeira-
da’. Já tem até gente 
tentando convencê-lo 
a desistir dessa barca 
que é a maior furada 
política, e que pode 
comprometer o futu-
ro de seus mandatos. 
O Sombra acompanha 
essa novela!

o programa “show do 
andré Luis” está de volta!

Com força total, rece-
bendo para uma singe-
la homenagem o poeta 
do povo, João do Vale, 
o produtor cultural e 
presidente do Sindicato 
dos Compositores, Tu-
ninho Villas, e Gabriel 
Vale, neto de João do 
Vale, que está lançando 
um belo documentário 
sobre Moduan Matus, 
poeta e escritor da ci-
dade de Nova Iguaçu.

O programa vem 
acompanhado jun-

tamente com os co-
mentaristas esportivos 
Leandro Bochecha e 
Edson Alves mais uma 
rodada eletrizante do 
Campeonato Brasileiro 
(Séries A e B), além da 
análise completa das 
equipes classificadas 
para os próximos con-
frontos das  quartas de 
final da Taça Liberta-
dores da América.

E ainda um resumo 
da participação da nos-
sa Seleção Masculina 

de Futebol, que busca 
a sua segunda meda-
lha de ouro em Tóquio 
e fez uma bela estréia 
ganhando por 4 x 2 da 
Seleção da Alemanha, 
com 3 gols do Richarli-
son e um do Paulinho . 

A Seleção Femini-
na de Futebol vem em 
busca do ouro inédito, 
atropelando a Seleção 
da China por 5 x 0 sob 
o comando de Marta, 
com dois gols.  

E tem as dicas de 

obras e reformas com 
os engenheiros Fabio e 
Gilvan, e o cenário po-
litico com Altamir Go-
mes e Altair Soares 

Comente em nosso 
Instagram @showdo-
andreluis_oficial por-
que você tem que ga-
nhar uma  camisa do 
Clube de Regatas do 
Flamengo autografada 
por grandes ídolos do 
clube. O sorteio será 
realizado dia 26 de ju-
lho.

 Miss BrasiL 

Heloana Cristian 
Por onde a modelo passa, dá voz a sua luta contra a violência à mulher e assédio sexual

izabelle rodrigues 

izabellejornalista@outlook.com

de são joão de Meriti para o mundo

Moradora de São 
João de Meri-
ti, na Baixada 

Fluminense, com 27 anos, 
Heloana Cristian carrega o 
título atual de Miss Brasil 
América Internacional. 

Com a carreira inicia-
da de forma tardia, já com 
26 anos, Heloana além de 
Miss Brasil também é mo-
delo profissional e Beauty 
Influencer. Já participou de 
diversos concursos antes de 
ganhar o título nacional e 
possui vários títulos de be-
leza também, como o Miss 
Mesquita 2019; Miss Niló-
polis 2020; Miss Nilópo-
lis de Las Américas 2020; 

Miss Fotogenia 2020; Miss 
Ilha de Paquetá Petit de Las 
Américas 2020; Miss Bai-
xada Master Internacional 
2020; Miss Rio de Janeiro 
2020; e Miss Brasil Améri-
ca Internacional 2021.

A modelo conta que ini-
ciou a carreira aos 26 por 
falta de oportunidades.

“Muitos concursos não 
aceitam mais a faixa etá-
ria na categoria principal 
(adulto) que inicia- se com 
18 anos, mas, nunca deixei 
de acreditar no meu poten-
cial e no meu sonho de ser 
Miss Brasil mesmo não 
sendo nem classificada no 
top do meu primeiro con-
curso. Não desisti e hoje 
tenho a alegria de repre-
sentar a beleza da mulher 
brasileira”, contou Heloa-

na, em entrevista ao Jornal 
Hora H. 

Heloana agora irá com-
petir pelo 9° título. Dessa 
vez universal, carregando 
o nome do Brasil em sua 
faixa no concurso “Miss y 
Mister Internacional” que 
acontecerá no México, 
de 10 a 15 de novembro. 
Moças e rapazes de todo 
o mundo irão representar 
seu país pelo título de mais 
belo, equivalente ao conhe-
cido concurso “Miss Uni-
verso”.

Heloana oferece opor-
tunidades de parcerias, in-
cluindo ao comércio local 
da Baixada Fluminense e 
Rio de Janeiro, para divul-
gações. Apesar de ter tido 
sua conta oficial no Insta-
gram hackeada e desativa-

da, ela continua sua 
trajetória através do 
usuário @heloana__
cristian, onde também 
luta pelos direitos das 
mulheres. 

“Nenhuma mulher 
merece passar pelo o 
que eu passei. Mulher 
merece ser respeitada, 
seja de onde for”, fi-
naliza a modelo.
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CoMeu no prato que Cuspiu 

‘Nunca diga dessa água 
não beberei’. O ditado 
serve como exemplo 

para o prefeito de Quei-
mados, Glauco Kaizer 
(SDD), que recentemen-
te comeu no prato que 
cuspiu após um encontro 
Leonardo Picciani, presi-
dente do MDB fluminen-
se. 

Na reunião realizada na 
quarta-feira da semana 
passada, o ex-deputado 
federal e ex-ministro do 
Esporte recebeu Kaizer, 
que estava acompanha-
do da secretária munici-
pal de Saúde, Marcelle 
Nayda, e do subsecretário 
da pasta, Ragner Ribeiro, 

além do vereador Vitinho 
Grandão, de Duque de 
Caxias (SDD). Na  pau-
ta, uma provável parce-
ria objetivando o futuro 
do município da Baixa-
da Fluminense. Picciani 
classificou o evento como 
‘ótima reunião’ em posta-
gem nas redes sociais. 

Até aí, tudo bem, não 
fosse o fato do político ter 
proferido cobras e lagar-
tos contra o então PMDB, 
em  fevereiro de 2017. 
Numa das mensagens 
postadas nas redes sociais 
ele diz: “O PMDB aca-
bou de ganhar a certifica-
ção ISO 90071, categoria 
corrupção cinismo”. 

As críticas ao parti-
do que foi presidido por 
muitos anos pelo então 

deputado estadual Jorge 
Picciani, pai de Leonar-
do, e falecido em maio 
deste ano, continuaram: 
Picciani eleito pela sex-
ta vez como presidente 
da Alerj. Os deputados, 
excluindo os do PSOL, 
estão satisfeitos. Eita par-
ceria boa para o Rio. Os 
resultados estão aí, o Rio 
como a capital mundial 
da corrupção. Alguém 
não fez o seu trabalho... 
ou fez?” 

Metralhadora 
giratória 

Os ataques ferrenhos 
disparadas contra o MDB 
colocam Glauco Kaizer 
numa posição constran-
gedora. Embora ele tenha 
passado uma borracha 

divuLGação

prefeito de queimados critica MdB no passado
 e se alia ao partido no presente. 

FiCou Feio!

Governo do rj executa reforma de prédios da Cehab em nova iguaçu

 Imóveis receberam um investimento de R$ 5,7 milhões para revitalização

divuLGação
A Empresa de Obras Pú-

blicas do Estado do Rio de 
Janeiro (EMOP), vincula-
da à Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra), está executando 
intervenções em 97 pré-
dios dos conjuntos habi-
tacionais Tertuliano Poty-
guara e Santa Eugênia, em 
Nova Iguaçu. 

Os imóveis, construídos 
pela Companhia Estadual 
de Habitação do Rio de Ja-
neiro (Cehab), receberam 
um investimento de R$5,7 
milhões para revitalização 
das áreas comuns, refor-
ma nas coberturas e pintu-
ra nas fachadas e corredo-
res. Custeadas pelo Fundo 
Estadual de Habitação de 
Interesse Social, as ações 
beneficiarão 2.060 famí-
lias de baixa renda. Além 

de promover a requali-
ficação dos conjuntos, a 
gestão estadual priorizou 
a contratação de mão de 
obra local. Os trabalha-
dores recrutados para atu-
ação nas frentes de obras 
têm remuneração entre 
R$1.300 e R$1.980.

O diretor-presidente 
da EMOP, André Braga, 
destaca que a reforma dos 
conjuntos trará um gran-
de

alcance econômico e so-
cial para a região. “Além 
de melhorar a qualidade 
de vida da área onde resi-
dem, estamos promoven-
do geração de emprego e 
renda e combatendo o de-
semprego naquela região 
em meio à pandemia”, 
afirmou.

Morador do Conjunto 

para apagar as críticas, o 
caráter político duvidoso 
permanece. Naquele mes-
mo ano, o agora prefeito 
disparou: “PMDB, essa 
é a sigla que afundou o 

Estado e que agora cobra 
do povo os seus erros”. E 
mais: ‘O partido aposta 
na estética do nome para 
fugir da rejeição”, finali-
za outra postagem . 

Pelo visto, Glauco mu-
dou seu ponto de vista 
em relação ao partido, e a 
parceria significa que terá 
de comer no prato que vo-
mitou. 

Nas postagens feitas em redes sociais, Glauco Kaizer ataca o partido 

Tertuliano Potyguara des-
de que nasceu, William 
Ferreira da Silva (43), 
comemora a realidade de 

garantir a renda enquanto 
melhora a própria comu-
nidade onde vive. “Moro 
aqui há 43 anos. É muito 

gratificante trabalhar nas 
obras de melhorias do lu-
gar onde eu vivo, no con-
domínio onde fui criado 

desde criança. Tenho ex-
periência na construção 
civil, fui pedreiro e apon-
tador”, disse. 

Mutirão do detran.rj oferece 7,5 mil vagas amanhã 
O Detran.RJ realiza amanhã 

seu 34º mutirão desde o início 
da pandemia. O órgão vai dis-
ponibilizar 7,5 mil vagas para 
os serviços de habilitação, 
identificação civil e veículos, 
em 118 unidades espalhadas 
em todo o Estado do Rio. Para 
evitar aglomerações, o servi-
ço precisa ser agendado.

O agendamento deverá 
ser feito pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br (http://
www.detran.rj.gov.br/)) ou 
pelo teleatendimento, nos nú-
meros (21) 3460-4040, 3460-
4041 ou 3460-4042, das 6h às 
21h. As vagas serão disponi-
bilizadas a partir das 12h des-
ta quarta-feira (2107).

O órgão pede aos usuários 
que, na impossibilidade de 
realizar o serviço previamen-
te agendado, desmarque o 
atendimento com antecedên-
cia, para evitar que as vagas 
sejam desperdiçadas e permi-
tir que outras pessoas sejam 
atendidas.

“Com os 33 mutirões, con-

seguimos reduzir significati-
vamente a demanda represa-
da em função da pandemia, 
atendendo mais de 160 mil 
usuários aos sábados. É nosso 
dever criar alternativas para 
atender a população cada vez 
melhor”, ressalta o presidente 
do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Para realizar os serviços de 

veículos, como transferên-
cia de propriedade, 2ª via de 
CRV, alteração de caracterís-
ticas, mudança de cor, trans-
formação de combustível, 
baixa e inclusão de alienação, 
alteração de nome/razão so-
cial, inclusão de ANTT, blin-
dagem e intenção de venda, 
os postos disponíveis para 

agendamento são: Infraero, 
Nova Iguaçu, Reduc, Haddo-
ck Lobo, Nilópolis, Mesquita, 
Valença, Cordeiro, Volta Re-
donda, Barra Mansa, Vassou-
ras, Bom Jesus de Itabapoa-
na, Macuco, Barra do Piraí, 
Resende e Miguel Pereira. O 
atendimento será das 8h às 
13h.
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a ameaça avança no Brasilo 
Já foram identifica-

dos 135 casos da va-
riante Delta do novo 
coronavírus em cir-
culação no Brasil. A 
informação é do Mi-
nistério da Saúde, se-
gundo o qual, desses, 
cinco casos evoluíram 
para quadro grave que 
resultou em morte. As 
ocorrências foram re-
gistradas no Maranhão 
(1) e no Paraná (4). An-
tigamente conhecida 
como “variante india-
na”, essa cepa possui 
uma taxa de infecção 
maior do que o novo 
coronavírus original.

Do total de casos 
registrados até agora, 
são seis no Distrito 
Federal, dois em Goi-
ás, seis no navio que 
esteve na costa do Ma-
ranhão, um em Minas 
Gerais, 13 no Paraná, 
dois em Pernambuco, 
87 no Rio de Janeiro, 
três no Rio Grande do 
Sul (sendo um caso 
considerado importado 

do RJ), cinco em Santa 
Catarina e dez em São 
Paulo

Os dados foram di-
vulgados em levanta-
mento do Ministério 
da Saúde sobre vigi-
lância genômica do 
novo coronavírus. A 
pasta informou que 
tem dialogado com se-
cretarias de Saúde para 
ampliar a vigilância 
sobre a variante. Entre 
as ações recomendadas 
está o sequenciamento 
genômico para mapear 
a presença da variante 
em cada estado ou mu-
nicípio.

Os casos suspeitos 
devem ser isolados, 
com tratamento para 
aliviar os efeitos e pos-
síveis complicações. 
O Ministério da Saúde 
também solicita a noti-
ficação imediata para 
gerar ações de resposta 
em localidades onde a 
variante for identifi-
cada. Fonte: Agência 
Brasil 

O Ministério da Saúde anunciou que aumentou para 63,3 mi-
lhões a previsão de doses de vacinas contra covid-19 que devem 
ser entregues em agosto. A previsão anterior era de 60,5 milhões 

de unidades.

Uma mulher foi presa em flagrante no Rio, acusada de forjar 
o próprio sequestro e do filho, de 3 anos, para pedir resgate 
ao marido. A acusada alegou que precisava saldar dívidas com 
agiotas e também do cartão de crédito. 

A Festa Literária In-
ternacional de Paraty 
(FLIP) e a Festa Inter-
nacional de Teatro de 
Angra dos Reis (FITA) 
foram declaradas Patri-
mônio Histórico, Cultu-
ral e Imaterial do Estado. 
Os dois eventos atraem 
pessoas do mundo todo. 

As leis foram publi-
cadas em edição ex-
traordinária do Diário 
Oficial, após sanção 
do governador Cláudio 
Castro (PL). A FLIP é 
realizada anualmente 
desde 2003, com um 
autor brasileiro home-
nageado a cada ano.

patriMônio  

Lei da aLerj 

A festa reúne escri-
tores e editoras de to-
das as partes do mun-
do, com promoção de 
palestras, discussões, 
oficinas literárias e 
eventos paralelos para 
crianças (Flipinha) e 
jovens (Flipzona).

A Lei 9.375/21, que autoriza o go-
verno do RJ a participar de consórcios 
de enfrentamento e erradicação da tu-
berculose em regime de gestão asso-
ciada, foi sancionada pelo Executivo e 
publicada no Diário Oficial de ontem.

esCritores e editoras

ConsórCio

editoriaL

Já a FITA, realizada desde 2004 em 
Angra dos Reis, na Costa Verde, se 
consolidou como um dos maiores fes-
tivais de teatro do país, promovendo e 
formando plateia para artistas inician-
tes e consagrados.

FestivaL de teatro 

O Poder Executivo 
está autorizado a libe-
rar o servidor público 
estadual que seja pai, 
mãe ou responsável 
legal por criança com 
até doze anos de idade 
incompletos, para que 

possam acompanhá-la 
no tratamento de saúde. 
É o que determina a Lei 
9.374/21, sancionada 
pelo governador Cláu-
dio Castro e publicada 
ontem no Diário Ofi-
cial. A norma especi-

fica como tratamentos 
de saúde consultas mé-
dicas, cirurgias, trata-
mentos odontológicos, 
fisioterapia, atendimen-
to psicológico, exames 
laboratoriais, médicos e 
especiais.

servidor do rj poderá ter licença em 
caso de tratamento de filho

 Uma rasteira na pandemia 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

iguaçuano monta negócio com foco na gastronomia e estimula outros 
jovens a mergulhar de cabeça em seus sonhos

o sabor do sucesso do empreendedorismo 

A pandemia pro-
vocou a quebra 
do mercado fi-

nanceiro, fechou em-
presas e tirou o empre-
go de muita gente. Os 
mais atingidos foram 
os setores vulneráveis, 
como os pequenos ne-
gócios. Entretanto, um 
ano após o início da 
pior crise sanitária, o 
mundo se viu diante 
do desafio de reagir e 
ganhar fôlego para se-
guir adiante. 

Em meio ao clima de 
incerteza, muitos jo-
vens decidiram mon-
tar o próprio negócio 
e acabar de vez com 
essa história pessimis-
ta de que não há luz no 
fim do túnel. 

Jovem empreende-
dor, Leandro Rangel é 

a prova de que é possí-
vel conseguir superar 
as barreiras impostas 
pela pandemia. Co-
meçou a trabalhar aos 
18 anos como auxiliar 
administrativo na UPA 
24h do bairro Botafo-
go, em Nova Iguaçu, 
onde permaneceu por 
3 anos. Hoje, aos 22 
anos, e dono de uma 
esfirraria no bairro da 
Posse, ele experimen-
ta o sabor de ser dono 
do próprio negócio e 
de ter ampliado sua 
lista de clientes no 
ramo gastronômico. 

“Andando por esse 
Brasil de meu Deus, 
conheci vários empre-
endimentos alimentí-
cios. Foi quando me 
tomei por uma inspi-
ração e vi que tudo é 
possível quando se 
tem garra e determina-
ção.

 Nunca fiz nada sem 

mergulhar de cabeça, 
procuro fazer o me-
lhor em tudo que faço.

 O Sheik das Esfihas 
não é meu primeiro 
empreendimento, mas 
considero o oficial”, 
afirma Leandro.

 Experiência 
gastrônomica 

Convicto de que 
acertou em cheio no 
nicho de mercado, ele 
conta que o objetivo 
do seu negócio ultra-
passa a fronteira da 
entrega do pedido ao 
cliente, pura e sim-
plesmente. Mas dar a 
ele uma experiência 
gastronômica de qua-
lidade e com um valor 
acessível. 

“Mantemos a quali-
dade para servir me-
lhor!

 Não nos limitamos, 
pensamos em todos 
os tipos de pessoas, 

reprodução 

divuLGação 

Leandro degusta uma de suas esfirras: “Procuro fazer o melhor em tudo”

M
un

do

Incêndio florestal atravessa da Califórnia para Nevada 
ESTADOS UNIDOS - 

Um incêndio florestal no 
norte da Califórnia atin-
giu o estado vizinho de 
Nevada, causando novas 
evacuações na costa les-
te dos Estados Unidos. 
Por outro lado, a melhora 
no clima tem ajudado no 
combate ao maior incên-
dio do país, no Oregon.

As chamas na Califór-
nia começaram no dia 4 
em Tamarack, ao sul do 
Lago Tahoe, e já quei-
maram mais de 176 km². 

A fumaça dos incêndios 
florestais que estão de-
vastando a Costa Oeste 
cruzou os EUA e deixou 
o céu encoberto a mais de 
4 mil km de distância, em 
Nova York, na Costa Les-
te (veja no vídeo abaixo).

Mais de 1,2 mil bom-
beiros lutam contra o 
fogo no condado de Al-
pine, na divisa entre Ca-
lifórnia e Nevada, e as 
chamas já destruíram 
pelo menos 10 prédios, 
forçaram a evacuação de 

várias comunidades e fe-
charam partes da rodovia 
federal 395.

Autoridades emitiram 
um pedido de evacuação 
voluntária em partes do 
Condado de Douglas, em 
Nevada, e um centro foi 
instalado em Gardnervil-
le para receber a popula-
ção (veja no mapa abai-
xo).

Maior incêndio do país
No Oregon, autoridades 

proibiram na quarta-feira 
(21) todas as fogueiras 

em terras e acampamen-
tos estaduais a leste da 
rodovia interestadual 5, 
que é considerada a li-
nha divisória entre a parte 
úmida no oeste do estado 
e a seca no leste.

O estado enfrenta o 
maior incêndio florestal 
do país, que já atingiu 
uma área de 1,6 mil km² 
(equivalente ao tamanho 
da cidade de São Paulo).

As chamas foram de-
sencadeadas por um raio 
e devastaram a parte sul 

do Oregon e se expandi-
ram a uma velocidade de 
até 6 km por dia, impul-
sionadas por ventos fortes 
e um clima extremamente 
seco que transformaram 
árvores e vegetações ras-
teiras em uma “caixa de 
fogo”.

Bolas de fogo 
Os bombeiros tiveram 

que se retirar do local 
por 10 dias consecutivos, 
enquanto bolas de fogo 
saltavam de uma árvo-

re para outra e as brasas 
iniciavam novas chamas. 
Nuvens monstruosas de 
fumaça e cinzas subiram 
a até 10 km no céu e se 
tornaram visíveis por 
mais de 161 km.

O incêndio está sendo 
combatido por mais de 
2,2 mil pessoas e está cer-
ca de um terço contido. 
Mas autoridades dizem 
que os ventos e as tem-
peraturas menores agora 
estão permitindo que as 
equipes possam trabalhar.

inclusive aquelas que 
não podem consumir 
lactose. Para esse pú-
blica estamos sempre 
criando novos sabo-
res, sem lactose, é 
claro. Esse é o nosso 
diferencial. O Sheik 

une qualidade, sabor, 
rapidez e experiência. 
Desafiamos vocês a 
comerem uma só. Im-
possível não gostar”, 
destaca o empresá-
rio que comanda uma 
equipe de sete pesso-

as, três no setor inter-
no e quatro externos, 
que são os motoboys. 
Os interessados em 
conhecer os produtos 
do empreendido de 
Leandro podem ligar 
para (21) 98177-6973. 
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CBF quer var no 2º turno da série B 
e nas fases finais das Séries C e D 

ÁrBitro de vÍdeo

Implementação da tecnologia está em fase final de estudos pela entidade
divuLGação

Decisão ainda não foi tomada pela CBF

A CBF deve 
implantar a 
t e c n o l o g i a 

do árbitro de vídeo 
(VAR) no segundo 
turno do Campeona-
to Brasileiro da Série 
B de 2021 e também 
nas fases eliminató-
rias das Séries C e D 
deste ano.

A decisão ainda não 
foi tomada pela CBF, 
que está em fase fi-
nal de estudos, mas 
deve ser anunciada 
nas próximas sema-

nas. Os custos de 
operação do sistema 
devem ser bancados 
pela CBF.

Além disso, está em 
fase de testes uma 
operação centraliza-
da do VAR, que fun-
cionaria na sede da 
CBF, na Bara do Ti-
juca, no Rio de Janei-
ro. Isso vai valer ape-
nas para a Série A.

Até hoje, apenas a 
Série A do Campeo-
nato Brasileiro e as 
fases finais – a partir 
das oitavas – contam 
com o uso da tecno-
logia.

Mascarenhas busca recomeço no 
Fluminense depois de dois anos
São exatamente dois 

anos, um mês e nove dias 
da última vez que dis-
putou um jogo oficial. 
Desde o empate por 1 a 
1 com a Chapecoense na 
Arena Condá, no dia 13 
de junho de 2019, que 
Mascarenhas não entra 
em campo. 

O lateral-esquerdo de 
22 anos voltará a ser 
aproveitado no Fluminen-
se e está relacionado para 
partidas do sub-23, pelo 
Campeonato Brasileiro 
de Aspirantes.

É na recém-criada cate-
goria tricolor onde o jo-
vem ala, que já foi titular 
do profissional com Abel 
Braga e Fernando Diniz, 
tentará dar a volta por cima 
em seus últimos meses de 
contrato. No ano passado, 
quando foi emprestado ao 
Vitória de Guimarães, de 
Portugal, houve conversas 
para renovar o vínculo nas 
Laranjeiras até o fim de 
2022, mas no sistema da 
CBF continua com térmi-
no em 31 de dezembro de 
2021. Nesse cenário, ele 
busca provar novamente 
seu valor e que está enfim 
livre das lesões.

Os problemas físicos vi-
raram um drama na carrei-
ra de um jovem promissor, 
que tem passagens pelas 
seleções de base e chegou 

a ser chamado por Tite 
para treinar com a seleção 
principal. Em 2019, Mas-
carenhas teve uma lesão 
muscular na coxa direita, 
uma tendinite no joelho 
esquerdo e uma lesão de 
menisco que o levou a sua 
primeira cirurgia: uma ar-
troscopia. Quando estava 
para voltar, ainda sentia 
dor no local e precisou de 
um novo procedimento, o 
que o tirou da temporada.

Em 2020, após sua recu-
peração, foi emprestado 
ao Vitória de Guimarães, 
mas na véspera de sua es-
treia ele voltou a lesionar 
o joelho esquerdo após 
uma entorse seguida de 
luxação. O lateral então 
foi para a sua terceira ci-
rurgia, com previsão de 
quatro meses de recupe-
ração. Porém, durante 
a operação viram que o 

ligamento cruzado tam-
bém estava rompido, o 
que aumentou o prazo de 
retorno para 10 meses. 
O resultado foi que o ala 
sequer conseguiu estrear 
pelo clube português.

– Nunca esperei ter uma 
lesão tão bruta da maneira 
que foi. Espero que nin-
guém passe por isso. (...) 
Eu passei por momentos 
muito difíceis nesses dois 
anos. Momento em que eu 
parava sozinho para refle-
tir e falava: “Ah, vou lar-
gar tudo, não quero mais 
jogar”. Ao mesmo tempo 
tinha meu pai do lado fa-
lando: “Está doido, não vai 
fazer isso”. Minha esposa 
também. Quando passa-
va futebol na TV, minha 
filha falava: “Papai, gol, 
gol”. Eu não posso largar 
isso, tenho que dar a volta 
por cima. E toda vez que 

ia para o campo após le-
são, quando a bola vinha 
no meu pé, pensava: “Não 
tem como largar, sou apai-
xonado por isso” – disse 
Mascarenhas em entrevis-
ta ao site “Saudações Tri-
colores” em maio.

Como 12 jogos e um gol 
no time principal do Flu-
minense, o lateral-esquer-
do voltou ao clube que o 
revelou no início de junho, 
mas encontrou muita con-
corrência no profissional: 
além do titular Egídio e do 
reserva imediato Danilo 
Barcelos, Marlon também 
voltou de empréstimo e 
está na sua frente na fila. 
Ele então foi integrado ao 
elenco sub-23, utilizado 
também para dar ritmo 
a jogadores que voltam 
de lesão. E agora vive a 
expectativa de retomar a 
carreira.

 Ex-titular do profissional está enfim livre das lesões

divuLGação

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

CBF vai ao dF observar
 operação em jogo do Flamengo

divuLGação

De olho na volta 
gradativa de público 
aos estádios, a CBF 
enviou um obser-
vador para o Mané 
Garrincha, local da 
partida entre Fla-
mengo e Defensa y 
Justicia (ARG). 

O funcionário do 
departamento de 
competições da en-
tidade ficou encarre-

gado de acompanhar 
de perto a operação 
e manter contato es-
treito com os rubro-
-negros responsá-
veis pelo evento. A 
CBF formou uma 
comissão interna 
para debater o tema 
e mirar as quartas 
de final da Copa do 
Brasil para promo-
ver o retorno.

 Flamengo e Defensa y Justicia, no
 estádio Mané Garrincha

enderson traça meta: “não somente o retorno à série a, mas de maneira mais consistente”
O Botafogo apresen-

tou o técnico Enderson 
Moreira como seu novo 
técnico. Um dia após ser 
anunciado, o treinador deu 
sua primeira entrevista co-
letiva virtual e, apesar do 
momento conturbado do 
clube, mostrou-se otimis-
ta com o que chamou de 
“desafio” na recuperação 
do Alvinegro na Série B. 
E traçou metas: não só o 
acesso para voltar à Série 
A do Campeonato Brasi-
leiro, mas uma forma con-
sistente de jogar já proje-

tando o futuro.
“Eu queria agradecer 

muito ao presidente e toda 
direção do clube por essa 
oportunidade de traba-
lhar em um clube gigante 
como o Botafogo. Um clu-
be extremamente tradicio-
nal, escutava muito meu 
pai contando histórias 
maravilhosas. E acompa-
nhei muito uma história 
mais recente de conquis-
tas, de um clube que está 
buscando acima de tudo 
essa organização fora das 
quatro linhas que é funda-

mental para que possa ter 
uma saúde financeira futu-
ra. Para isso, é muito im-
portante que a gente possa 
contribuir dentro de cam-
po, para que essas metas 
possam ser alcançadas da 
melhor forma possível”, 
disse o treinador.

Antes da coletiva, En-
derson foi apresentado 
pelo presidente alvinegro, 
Durcesio Mello:

“Gostaria de desejar 
boas vindas ao Enderson, 
nosso novo treinador. Re-
afirmar que nós temos 

muita confiança nele e na 
equipe que estão trazendo. 
Do fundo do coração, gos-
taria de estar entregando o 
Botafogo em uma situação 
melhor na tabela, mas te-
nho certeza que com um 
trabalho de competência 
e qualidade dele, ele vai 
mudar esse cenário e com 
certeza vai conduzir a gen-
te ao acesso à Série A. En-
tão, mais uma vez, desejo 
sucesso e toda felicida-
de. A gente vai estar aqui 
apoiando o tempo todo”, 
falou Durcesio Mello.

 Técnico foi apresentado oficialmente pelo Alvine-
gro nesta semana

divuLGação
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proFessor de Muay thai é indiCiado 
por assédio sexuaL Contra aLunas 
defesa nega as acusações e diz que recebeu “com surpresa e indignação a notícia do indiciamento” 

Uma das vítimas do 
lutador é ca ampeã 
mundial de Muay Thai 
Fernanda Santos Ávila 
Rigueiro Barbosa, hoje 
com 18 anos. Primeira a 
procurar a delegacia, ela 

foi aluna de Edson dos 
12 aos 15 anos, chegan-
do a passar mais de oito 
horas por dias na aca-
demia. Em depoimento, 
a atleta contou que, em 
outubro de 2018, du-

rante a quarta sessão de 
massagem, o professor 
se aproximou de sua ge-
nitália, nádegas e lateral 
dos seios e ficou com o 
pênis excitado.

Os crimes de importu-

nação sexual tem pena 
de 1 a 5 anos de reclusão 
— que pode ser aumen-
tada por Edson ter auto-
ridade sobre as vítimas. 
Já o delito de assédio se-
xual prevê pena de 1 a 2 

anos de detenção.
O inquérito agora será 

levado ao Ministério Pú-
blico, que irá decidir se 
oferece ou não denúncia 
contra o treinador.

A defesa de Edson 

nega as acusações e diz 
que recebeu “com sur-
presa e indignação a no-
tícia do indiciamento” 
(leia mais abaixo a nota 
encaminhada pelos ad-
vogados).

 uMa das vÍtiMas proCurou a deLeGaCia 

 REPRODUçãO/DIVULGAçãO/PM

Mulher forja próprio sequestro e do 
filho para pedir resgate ao marido

 Edson Souza é lutador é fundador e líder do centro de treinamento

Família tem carro roubado e 
cachorro é levado em Magé 

A Polícia Civil in-
diciou o profes-
sor e lutador de 

Muay Thai Edson Souza 
pelos crimes de impor-
tunação e assédio sexual 
praticado contra quatro 
alunas entre os anos de 
2015 e 2018. A 5ª DP 
(Mem de Sá) investiga o 
caso. Segundo as inves-
tigações, Edson levava 
alunas adolescentes em 
roupas íntimas para pe-
sagem em uma sala na 
academia Art Fighters, 
na Lapa, região Central 

do Rio. O lutador é fun-
dador e líder do centro de 
treinamento.

De acordo com os in-
vestigadores, uma vez 
no recinto, Edson tocava 
as jovens de forma libi-
dinosa durante sessões 
de massagens, esfregava 
o pênis nos corpos das 
meninas, dizia ter sonhos 
eróticos com elas, fazia 
propostas sexuais e pedia 
fotos das meninas nuas.

No relatório final da in-
vestigação, o delegado-
-titular da 5ª DP, Bruno 
Gilabert, afirma que Ed-
son “prevalecia-se da as-

cendência que mantinha 
sobre as atletas para bus-
car a satisfação de sua 
libido, constrangendo-as 
ou importunando-as”.

“Esse caso chegou à 
delegacia por meio de 
comunicação de uma das 
vítimas, que era adoles-
cente à época em que os 
supostos crimes aconte-
ceram. Essa vítima com-
pletou 18 anos e, a partir 
da maior idade, ela teve 
a maturidade necessária 
para entender essa situa-
ção e reconhecê-la como 
um caso de abuso sexu-
al”, disse o delegado.

A família de um cão 
da raça shih-tzu pede 
ajuda na internet para 
encontrar o animal que 
foi levado na manhã de 
ontem por criminosos na 
Estrada Rio-Teresópolis 
na altura de Magé, na 
Baixada Fluminense, 
durante um assalto.

A dona do Billy, con-
tou que família passava 
pelo local durante uma 
viagem com destino a 
Minas Gerais, quando 
quatro homens forte-
mente armados desce-
ram de um veículo e 
pediram para que o mo-
torista parasse.

“Tudo aconteceu antes 
do primeiro pedágio da 
Rio-Teresópolis. Houve 
a interceptação de qua-

tro homens com armas. 
O carro que estava na 
frente tentou fugir mas 
foi alvejado várias ve-
zes. Logo atrás, vinha o 
carro do meu filho. Os 
criminosos foram até lá 
e fizeram todo mundo 
sair. Lá dentro também 
estava a minha nora, mi-
nha neta de seis anos e o 
cachorro”, conta.

Ainda segundo ela, o 
filho dela saiu imedia-
tamente do carro e foi 
para o banco de trás para 
ajudar a esposa a pegar 
a criança e o animal. 
“Nesse meio tempo, os 
bandidos tentaram ligar 
o carro e não consegui-
ram. Meu filho então 
teve que ir lá ajudar. Ele 
segurava o cachorrinho, 

fez o que tinha que fazer 
e quando foi para fora 
do veículo, os crimino-
sos mandaram ele largar 
o animal”.

A mulher contou que 
Billy não tem nem 1 ano 
de idade. “Minha neta 
está aqui chorando, era 
o xodó dela. Todos nós 
estamos muito tristes. 
Você fica sem entender 
tamanha violência. Ago-
ra a gente não sabe o que 
está acontecendo com 
ele (cachorro). Agrade-
cemos por nossa família 
estar bem, mas quere-
mos encontrar o Billy”, 
finaliza. Informações 
que possam ajudar a en-
contrar o cãozinho pode 
dadas através do núme-
ro: (21) 3325-2007.

Corpo de motorista de lotada é achado com mãos amarradas 

O influenciador digital e cabe-
leireiro Hemerson da Silva San-
tos, de 21 anos, sofreu ataques 
racistas durante uma live em seu 
Instagram, na noite da última 
quarta-feira. Segundo informa-
ções, um suposto seguidor fez o 
comentário, chamando de ‘maca-
co’. 

Hemerson, que é conhecido 
como ‘Mestre dos Cachos’, mora 
em Nilópolis, na Baixada Flu-
minense, e tem cerca de 900 mil 
seguidores em sua página oficial. 
Ele contou que ficou surpreso ao 
ler o comentário. “Estava ao vivo 
quando me deparei com a escri-
ta ‘macaco’.  Aquilo me chocou. 
Imediatamente parei, sem reação 
do que fazer naquele instante”.

Ele registrou a ocorrência no 
site da Polícia Civil e aguarda ser 
chamado a delegacia para relatar 
os fatos. 

O corpo do moto-
rista de lotada Kale-
be Vilela de Paiva, de 
27 anos, foi encon-
trado na tarde da úl-
tima quarta-feira, na 
localidade Fazenda 
São João, no bairro 
Palmital, em Casimi-
ro de Abreu, na Bai-
xada Litorânea. De 

acordo com a Polícia 
Militar, uma guarni-
ção foi acionada para 
verificar um homicí-
dio na Estrada Velha 
de Rio Dourado. Ao 
chegarem ao local, 
os agentes encon-
traram a vítima com 
marcas de tiros e as 
mãos amarras dentro 

de uma mata. Kalebe 
estava desaparecido 
deste a última terça-
-feira. A perícia este-
ve no local do crime e 
o corpo foi removido 
para o Instituto Mé-
dico Legal (IML) de 
Macaé. Ainda não há 
pistas sobre a autoria 
e motivação do crime.

‘Mestre dos Cachos’ é chamado 
de ‘macaco’ em live 

Raimunda Souza, de 
43 anos, foi presa em 
flagrante por agentes da 
Delegacia Antisseques-
tro (DAS) por forjar o 
próprio sequestro e do 
filho, de 3 anos de idade, 
para pedir resgate de R$ 
70 mil ao marido. A gol-
pista foi liberada e vai 
responder pelo crime de 
extorsão em liberdade.

Segundo a polícia, a 
mulher saiu de casa com 
o filho, alegando que o 
levaria a uma consulta 
médica. Horas depois, 
enviou mensagens ao 
marido, alertando que 
havia sido sequestrada 
com a criança e que os 
bandidos exigiam resga-
te para liberá-los.

Ela ainda colocou o 
filho chorando ao tele-
fone, para dar credibili-

dade ao golpe. No entan-
to, ao acionar a DAS, o 
marido descobriu o filho 
estava com a mãe em 
um shopping. “Fizemos 
as diligências dentro do 
shopping e, por volta das 
18h, nós a encontramos 
com a criança na praça 
de alimentação. Sem ne-
nhum tipo de sequestro, 

sem estar ameaçada. Ela 
estava tranquilamente 
sentada com a criança”, 
disse o delegado Cláudio 
Góis, responsável pelo 
caso.

Ainda de acordo com o 
delegado, o objetivo de 
Raimunda era pagar dí-
vidas com cartões e com 
agiotas. 

Raimunda Souza disse que queria quitar dívi-
das com cartão e agiota

DIVULGAçãO MPRJ
GAçãO 

- Billy foi levado pelos bandidos após assalto na Estrada Rio-Teresópolis

 Hemerson da Silva Santos denunciou o caso à 
polícia

DIVULGAçãO MPRJ
GAçãO 

DIVULGAçãO MPRJ
GAçãO 
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Carne assada na 
paneLa de pressão

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
Está pronto para servir!

ingredientes

Modo de preparo

vaCa atoLada

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

Refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
Acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

ingredientes

Modo de preparo

Carne MoÍda à 
parMeGiana

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

Despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derre-
ter o queijo

ADiAMEnTO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 033/2021

A Prefeitura Municipal de Porto Real /RJ torna público 
ADIAMENTO SINE DIE da licitação nº. 033/2021 na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, para alte-
rações no edital e seus anexos que são parte integrante 
do Processo Administrativo nº. 1470/2021 e apenso 
2012/2021. Nova data será publicada em momento 
oportuno em que serão reiniciados os prazos para iní-
cio do certame. 

 Porto Real, 22 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 02 AO 
COnTRATO nº 061/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real.
02 - CONTRATADO: Locamaq - Locação de Máquinas 
e Equipamentos Eireli ME.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2067/2019.
06 - VALOR: R$ 151.528,00 (cento e cinquenta e um mil 
e quinhentos e vinte e oito reais).
07 - PRAZO: 6 (seis) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 08 de Julho de 2021.

Mauro Ettore
Secretário Municipal de Meio Ambiente

ExTRATO DO COnTRATO nº 027/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: I9medic Material Hospitalar Eireli.
03 - OBJETO: Aquisição de teste rápido swab para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saú-
de no combate ao Covid-19.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Fe-
deral n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 19.425,00 (dezenove mil e quatrocen-
tos e vinte e cinco reais).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3255/2021.
07 - PRAZO: 3 (três) meses a partir da assinatura do 
contrato.
08 - DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2021.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 1928/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, 
II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HO-
MOLOGO, o resultado da presente licitação, na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 026/2021 que 
objetiva a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE 
AR, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
no processo administrativo 1928/2021, à empresa: 
RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDON-
DA LTDA, CNPJ: 05.841.073/0001-20, no valor de R$ 
9.986,00 (nove mil, novecentos e oitenta e seis reais).

Porto Real, 16 de julho de 2021.
Anderson Martins Florentino

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural,
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DECRETO nº 2609 DE 22 DE JuLHO DE 2021.

Dispõe sobre a retomada regrada, gradual, híbrida, 
progressiva das aulas e atividades educacionais 
presenciais no Município de porto Real.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e; 

- COnSiDERAnDO que a garantia do direito 
humano à educação, encartada no rol dos direitos 
fundamentais de natureza social (art. 6° da Constituição 
Federal), representa condição de concretização dos 
fundamentos e dos objetivos da República Federativa 
do Brasil, inseridos nos artigos 1° e 3° da Constituição 
Federal, sobretudo a dignidade da pessoa humana, a 
erradicação da pobreza, da marginalização e dedução 
da desigualdade social para construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária;

- COnSiDERAnDO que a dignidade da pessoa 
humana pressupõe o desenvolvimento mínimo das 
potencialidades individuais propiciados pela oferta de 
educação de qualidade, fator intrínseco à redução da 
desigualdade social;

- COnSiDERAnDO o Decreto Municipal n° 2429 de 13 
de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão das 

aulas presenciais na rede pública municipal de ensino e 
a proibição de realização de eventos com aglomeração 
de pessoas na circunscrição do município de Porto Real 
em razão da prevenção à disseminação do Coronavírus 
e dá outras providências;

- COnSiDERAnDO o Decreto Municipal n° 2433 de 16 
de março de 2020 que estabelece em seu art. 3º, inciso 
I “suspensão de aulas em toda rede pública municipal 
de ensino e vedação de realização de eventos no 
município de Porto Real, nos moles do decreto 2429 de 
13 de março de 2020”;

- COnSiDERAnDO o Decreto Municipal n° 2565/2021 
de 22 de março de 2021 que 
“Institui o grupo de trabalho para formação da comissão 
de planejamento e avaliação da retomada das aulas na 
rede Municipal de Ensino de Porto Real.”

- COnSiDERAnDO o Decreto Municipal n° 2450 de 
22 de abril de 2020 que estabelece em seu art. 2º “fica 
mantida a determinação de suspensão temporária 
das aulas nas escolas que compõe a rede pública e 
particular localizados no município de Porto Real”;

- COnSiDERAnDO o Decreto Municipal n° 2551 de 
26 de janeiro de 2021 que dispõe sobre as atividades 
escolares para fins de cumprimento do calendário 
escolar do ano letivo de 2021, como medida de 
prevenção e combate ao contágio do Coronavírus e dá 
outras providências;

- COnSiDERAnDO o Decreto Municipal n° 2580 de 
01 de maio de 2021 que dispõe sobre as atividades 
escolares para fins de cumprimento do calendário 
escolar do ano letivo de 2021, como medida de 
prevenção e combate ao contágio do Coronavírus e dá 
outras providências;

- COnSiDERAnDO o Decreto Municipal n° 2593/2021 
de 11 de junho de 2021 que em seu artigo 2° determina 
a “suspensão temporária das aulas presenciais nas 
escolas que compõe e rede pública municipal de ensino”

- COnSiDERAnDO o Guia de Vigilância Epidemiológica 
emergência de saúde pública de importância nacional 
pela doença ocasionada pela COVID-19 publicada pelo 
Ministério da Saúde em 2021;

- COnSiDERAnDO o Guia de Implementação de 
protocolos de retorno das atividades presenciais nas 
escolas da educação básica do Ministério da Educação;

- COnSiDERAnDO o documento de Recomendações 
para reabertura das escolas da UNESCO e UNICED 
publicado em abril de 2020;

- COnSiDERAnDO a Nota Técnica do Movimento 
Todos pela Educação de maio de 2020 que versa 
sobre o Retorno às aulas presenciais no contexto da 
pandemia Covid-19;

- COnSiDERAnDO as Diretrizes para protocolo de 
retorno às aulas presenciais publicado pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Educação – CONSED em 
2020;

- COnSiDERAnDO os Subsídios para elaboração do 
protocolo de retorno às aulas na perspectiva da rede 
pública municipal publicado pela União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME em 
2020;

- COnSiDERAnDO a Instrução Normativa nº 01 de 
2021 que estabelece normas e procedimentos para 
a retomada gradual das atividades escolares da 
rede pública de ensino do município de Porto Real/
RJ, mediante os protocolos de prevenção, combate e 
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e dá outras 
providências.

- COnSiDERAnDO a Resolução SMECT nº 31 de 
18 de janeiro de 2021 que estabelece as normas e 
procedimentos para o funcionamento das atividades 
escolares, em caráter excepcional, para o ano de 2021 
enquanto permanecerem as medidas emergenciais de 
isolamento social previstas na prevenção e combate ao 
Coronavírus e dá outras providências;

- COnSiDERAnDO o Protocolo Sanitário de Retorno 
às Atividades Escolares Presenciais construído pela 
Comissão de criação do Protocolo Sanitário em 2020 e 
revisado no ano de 2021;

- COnSiDERAnDO o Plano de Retorno às Atividades 
Presenciais Escolares estabelecido pela Comissão 
Municipal de planejamento e avaliação da retomada 
das aulas presenciais na rede Municipal de Ensino de 
Porto Real.

- COnSiDERAnDO, a recomendação expressa do MP 
n° 08/2021 de 11 de junho de 2021.

- COnSiDERAnDO, por fim, o interesse público 
envolvido:

DECRETA:

Art. 1° - Ficam reconhecidas como essenciais as 
atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e 
das instituições privadas de ensino.

Art. 2° - A retomada das atividades presenciais no 
âmbito da rede pública seguirão o cronograma em 
Anexo I cabendo à Secretaria Municipal de Educação 
as regulamentações que se fizerem necessárias para 
garantia do cumprimento da carga horária e calendário 
letivo;

pARÁGRAFO ÚniCO: O retorno ocorrerá de forma 
regrada, gradual, híbrida e progressiva, respeitando as 
normas e disposições deste decreto.

Art. 3° -  As aulas e demais atividades escolares 
presenciais serão retomadas gradualmente, 
respeitando:

I - o calendário escolar instituído.

II - os protocolos de retorno e medidas de saúde e 
segurança instituídos.

III - os pareceres técnicos e orientações da Secretária 
Municipal de Saúde de Porto Real em consonância com 
as orientações da Secretaria de Estado de Saúde do 
Rio de Janeiro.

IV - os prazos, normas e procedimentos do Plano de 
Retorno estabelecidos e monitorados pela Secretaria 
Municipal de Educação de Porto Real e Comissão de 
Planejamento e avaliação da retomada das aulas na 
rede Municipal de Ensino de Porto Real

V – As ações previstas no Plano de Ação Escolar das 
unidades escolares das redes municipal, estadual e 
privada de ensino.

pARÁGRAFO ÚniCO: Os documentos e orientações 
devem ser amplamente divulgados e de fácil acesso 
para toda comunidade escolar.

Art. 4° - As aulas e demais atividades presenciais serão 
retomadas gradualmente, respeitando os dados oficiais 
das bandeiras divulgados periodicamente no Painel 
COVID-19 pela SES-RJ com base na nota técnica 
nº03/2021:

I - Bandeira de risco roxa: vedado o funcionamento das 
unidades escolares para aulas e atividades presenciais 
com alunos.

II - Bandeira de risco vermelha: com a presença limitada 
até 25% do número de alunos matriculados na Unidade 
Escolar.

III - Bandeira de risco laranja: com a presença limitada a 
até 50% do número de alunos matriculados na Unidade 
Escolar.

IV - Bandeira de risco amarela: com a presença limitada 
a até 75% do número de alunos matriculados na 
Unidade Escolar.

V - Bandeira de risco verde: com a presença de 100% 
do número de alunos matriculados na Unidade Escolar.

§ 1° Independente da classificação em bandeiras de 
risco, as unidades escolares estarão abertas para 
expediente, respeitando os protocolos sanitários/
higiênicos e distanciamento social, com funcionamento 
para: retirada de materiais pedagógicos, entrega 
de documentos, matrículas de alunos, retirada de 
kit alimentação, planejamento pedagógico, uso de 
equipamentos eletrônicos para ensino remoto, reuniões, 
entre outras questões relativas à rotina administrativa e 
ensino remoto. 

§ 2° Cabe aos Comitês Internos de Gerenciamento 
da Pandemia da COVID-19 das unidades escolares o 
acompanhamento da alocação dos alunos no ensino 
presencial em sala de aula, respeitando os percentuais 
estabelecidos, pareceres técnicos, Planos de Retomada 
e demais legislações vigentes.

§ 3° Além das aulas presenciais, será permitida a 
presença dos alunos nos espaços escolares para 
atendimentos individuais, plantão pedagógico junto 
aos docentes, realização de avaliações diagnósticas, 
uso dos equipamentos eletrônicos e demais atividades 
pedagógicas correlatas, desde que haja autorização 
e agendamento prévio, respeitados os protocolos 
sanitários e higiênicos, distanciamento social, percentual 
de ocupação e proposta pedagógica da escola.

Art. 5° - Fica instituído o ensino híbrido, desenvolvido 
com atividades escolares presenciais e remotas como 
estratégia pedagógica, cabendo a cada unidade 
escolar, através do seu respectivo Plano de Ação 
Escolar a organização administrativa e pedagógica 
com as devidas divulgações para comunidade escolar, 
respeitando as diretrizes e legislações vigentes.

Art. 6° - A suspensão total das atividades escolares 
presenciais em determinada escola ocorre mediante 
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ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

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

repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

Parecer Técnico da Comissão de planejamento e avaliação da retomada das aulas 
na rede Municipal de Ensino de Porto Real e autoridades sanitárias locais com 
devidas justificativas, apontando os critérios técnicos e científicos que justificam 
a restrição por completo, estabelecendo ainda prazo determinado e período de 
vigência da ação.

Art. 7° - Cabe a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde 
e Comissão de planejamento e avaliação da retomada das aulas presencias com 
colaboração de demais órgãos e setores do Poder Público, orientar e acompanhar 
as Unidades Escolares no retorno das atividades presenciais.

Art. 8° - Em caso de recusa no cumprimento das determinações contidas no presente 
Decreto, fica autorizado os órgãos competentes, com o objetivo de atender o interesse 
público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas administrativas e 
judiciais cabíveis, aplicando as devidas penalidades legais.

Art. 9° - Cabe às unidades escolares divulgarem, considerando as legislações e 
protocolos vigentes, todas as informações e dados solicitados relativos à Pandemia 
da COVID-19 nos espaços escolares.

Art. 10 -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.

 Porto Real, 22  de Julho de 2021

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito Municipal de Porto Real/RJ

AnExO i

CROnOGRAMA DE RETOMADA DAS ATiViDADES pRESEnCiAiS nAS 
ESCOLAS 

QuE COMpÕEM A REDE MuniCipAL DE EnSinO

DATA AÇÃO CARGA HORÁRiA

16/08/2021 Retorno de todos os profissionais da 
educação

Jornada de trabalho integral 

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

23/08/2021

Retorno dos discentes (alunos):

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL 
III, PRÉ I E PRÉ II

ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º, 2º e 3º 
ANO DE ESCOLARIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º e 9º 
ANO DE ESCOLARIDADE

EJA – todas as séries

Carga horária presencial de 1h30min com 
aumento progressivo e gradativo ao longo 

do ano.

Carga horária presencial de 2h com 
aumento progressivo e gradativo ao longo 

do ano.

Carga horária presencial de 2h com 
aumento progressivo e gradativo ao longo 

do ano.

Carga horária presencial de 2h com 
aumento progressivo e gradativo ao longo 

do ano.

06/09/2021

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL 
II, MATERNAL I E BERÇARIO

ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º e 5º 
ANO DE ESCOLARIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL II – 7º e 8º 
ANO DE ESCOLARIDADE

Carga horária presencial de 1h30min com 
aumento progressivo e gradativo ao longo 

do ano.

Carga horária presencial de 2h com 
aumento progressivo e gradativo ao longo 

do ano.

Carga horária presencial de 2h com 
aumento progressivo e gradativo ao longo 

do ano.

prefeitura Municipal de Japeri
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI
 

CNPJ 39.485.396.0001-40

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE JAPERI  
 

PREGÃO PRESENCIAL N°02.2021

OBJETO: OBJETO: Pregão Presencial para contratação 
de empresa para serviço de Recapeamento asfáltico, 
com fornecimento e aplicação de CBUQ em diversos 
logradouros do município de Japeri/RJ, pelo prazo 
previsto de 08 (oito) meses.

A Prefeitura Municipal de Japeri, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Governo, tendo em vista o que 
consta no Processo nº 711/2021 da Lei Federal 8666/93 
e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
o PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2021, com 2abertura 

prevista para o dia 27/07/2021, às 10h, FiCA ADiADO 
“SinE DiE”, motivado pela necessidade de alteração 
do Termo de Referência. Os interessados poderão no 
horário das 10h as 16h nos dias normais de expediente, 
obter demais informações da Sede da Prefeitura 
Municipal de Japeri, situada na Avenida Vereador 
Francisco Costa Filho, 1993 – Santa Inês – Japeri/RJ.

Marcio nascimento Silva
Pregoeiro Suplente

prefeitura Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AViSO DE LiCiTAÇÃO

LiCiTAÇÃO nº: 001/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO ELETRONICO
pROCESSO nº: 2266/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
EnTREGA DOS EnVELOpES: até 05/08/2021 às 
10:00 hs
REALiZAÇÃO:05/08/2021
HORA:10:00 hs
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA
TipO/CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO: MENOR PREÇO 
POR ITEM
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do 
Edital, os interessados deverão entregar 01 (um) CD-
Rom novo, com embalagem lacrada, no qual serão 
gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão 
gravados de forma a permitir somente sua leitura e 
impressão. 

Seropédica – RJ, 22 de Julho de 2021.

JAQuELinE MARTinS MEnDOnÇA
Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO

LiCiTAÇÃO nº: 012/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL
pROCESSO nº: 4977/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE E DEFESA CIVIL
EnTREGA DOS EnVELOpES: até 04/08/2021 às 
10:00 hs
REALiZAÇÃO: 04/08/2021
HORA: 10:00 hs
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DA 
FAMILIA NO CAMPO LINDO E UNIDADE DE SAUDE 
DA FAMILIA FAZENDA CAXIAS I, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA
TipO/CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO: MENOR PREÇO 
POR ITEM
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do 
Edital, os interessados deverão entregar 01 (um) CD-
Rom novo, com embalagem lacrada, no qual serão 
gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão 
gravados de forma a permitir somente sua leitura e 
impressão. 

Seropédica – RJ, 22 de Julho de 2021.

JAQuELinE MARTinS MEnDOnÇA
Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

AViSO DE LiCiTAÇÃO

LiCiTAÇÃO nº: 013/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL
pROCESSO nº: 5353/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE E DEFESA CIVIL
EnTREGA DOS EnVELOpES: até 04/08/2021 às 
14:00 hs
REALiZAÇÃO: 04/08/2021
HORA: 14:00 hs
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS 
(CEMES), CONFORME ESPECIFICAÇÃO E 
QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA
TipO/CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO: MENOR PREÇO 
POR ITEM
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do 
Edital, os interessados deverão entregar 01 (um) CD-
Rom novo, com embalagem lacrada, no qual serão 
gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão 
gravados de forma a permitir somente sua leitura e 
impressão. 

Seropédica – RJ, 22 de Julho de 2021.

JAQuELinE MARTinS MEnDOnÇA
Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704
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ingredientes

Modo de preparo

Mini aBóBoras 
reCheadas CoM 

Carne MoÍda

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; Sal 
a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 Refogar a cebola e 
o alho no azeite de 
oliva.
Juntar a carne moída. 
Temperar com sal e 
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato 
de tomate, em segui-
da a salsinha. Misturar 
e reservar.
Em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. A casca e 
o miolo devem ficar 
macios. Cuidar para 
não se desmancha-
rem.
Com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
Rechear com a carne 
moída e servir.

estroGonoFe 
de FranGo

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte o frango e tem-
pere com o sal.
Mexa até o frango 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e o 
frango macio, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

prefeitura Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AViSO DE LiCiTAÇÃO

LiCiTAÇÃO nº: 014/CPL/2021
MODALiDADE: PREGÃO PRESENCIAL
pROCESSO nº: 2420/2021
REQuiSiTAnTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
EnTREGA DOS EnVELOpES: até 04/08/2021 às 
16:00 hs
REALiZAÇÃO: 04/08/2021
HORA: 16:00 hs
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA, MECANICA E ELÉTRICA 

EM VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA
TipO/CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO: MENOR PREÇO 
POR ITEM
RETiRADA DE EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-
se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, 
http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias 
– Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

O requerimento será feito mediante preenchimento de 
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do 
Edital, os interessados deverão entregar 01 (um) CD-
Rom novo, com embalagem lacrada, no qual serão 
gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão 
gravados de forma a permitir somente sua leitura e 
impressão. 

Seropédica – RJ, 22 de Julho de 2021.

JAQuELinE MARTinS MEnDOnÇA
Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

22 DE JuLHO DE 2021 puBLiCADO EM 23/07/2021

LEi COMpLEMEnTAR nº 270, DE 30 DE JunHO DE 
2021.

“Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo, alterando 
parcialmente a Organização e Estrutura definida na 
Lei Complementar nº. 268, de 31 de março de 2021” 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado 

do Rio de Janeiro, aprovou e eu, Wagner dos Santos 

Carneiro, Prefeito Municipal, usando das atribuições 

que me são conferidas por Lei, sanciono e promulgo a 

seguinte

LEi COMpLEMEnTAR:

Art. 1º - O art. 2º passa a vigorar com a seguinte reda-

ção:

 

Art. 2º. A Administração Pública Municipal Direta tem 

sua estrutura básica integrada pelos seguintes órgãos 

municipais:

I - Gabinete do Prefeito;

II - Casa Civil;

III - Controladoria Geral do Município;

IV - Procuradoria Geral do Município;

V – Secretaria Municipal de Comunicação Social; 

VI - Secretaria Municipal de Administração;

VII – Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher; 

VIII – Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;

IX - Secretaria Municipal de Governo;

X - Secretaria Municipal de Conservação;

XI - Secretaria Municipal de Educação;

XII - Secretaria Municipal de Cultura; 

XIII - Secretaria Municipal de Ordem Pública;

XIV - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

XV - Secretaria Municipal de Fazenda;

XVI - Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;

XVII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

XVIII - Secretaria Municipal de Segurança Pública;

XIX - Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação 

de Recursos e Convênios;

XX – Secretaria Municipal de Saúde;

XXI – Fundo Municipal de Saúde; 

XXII – Secretaria Municipal de Agricultura; 

XXIII – Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 

XXIV – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio;

XXV - Secretaria Municipal de Trabalho;

XXVI – Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico; 

XXVII – Secretaria Municipal de Defesa dos Animais;

XXVIII – Secretaria Municipal de Defesa Civil: 

XXIX – Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários; 

XXX – Gabinete do Vice Prefeito;

XXXI – Secretaria Municipal de Saneamento; 

XXXII – Secretaria Municipal de Envelhecimento 

Saudável e Qualidade de Vida; 

XXXIII – Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência; e

XXXIV – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Art. 2º - O Artigo 3º, inciso III, passa a figurar com a 

seguinte redação:

“Art. 3º. Para a execução de serviços de responsabili-

dade do Município, em observância ao disposto no art. 

1º, os órgãos municipais estão agrupados:

III - Órgãos de ação governamental e políticas públicas:

a) Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 

e da Mulher;

b) Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;

c) Secretaria Municipal de Conservação;

d) Secretaria Municipal de Educação;

e) Secretaria Municipal de Cultura;

f) Secretaria Municipal de Ordem Pública;

g) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

h) Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 

i) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

j) Secretaria Municipal de Segurança Pública e 

Mobilidade Urbana;

l) Secretaria Municipal de Saúde;

m) Fundo Municipal de Saúde;

n) Secretaria Municipal de Agricultura; 

o) Secretaria Municipal de Serviços Públicos;

p) Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; 

q) Secretaria Municipal de Trabalho; 

r) Secretaria Municipal de Defesa dos animais; 

s) Secretaria Municipal de Defesa Civil; 

t) Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários;

u) Secretaria Municipal de Saneamento; 

v) Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e 

Qualidade de Vida; e

x) Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

Art. 3º - Altera a redação do art. 38 da SEÇÃO XXVIII 

da Lei Complementar 268 de 31 de março de 2021;

(...)

Seção XVIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Art. 38. A Secretaria Municipal de Segurança Pública 

exerce as seguintes funções básicas:

I) – A Secretaria Municipal de Segurança Pública cabe:

I.I - elaboração e implementação de uma política de 

Segurança Pública e proteção social para o Município 

de Belford Roxo;

I.II - promoção da segurança e da convivência pacífica;

I.III - articulação com os demais órgãos de segurança 

visando potencializar o combate à criminalidade e a 

violência;

I.IV - promoção e intensificação de uma cultura de paz, 

de apoio ao desarmamento e de combate sistemático 

aos preconceitos;

I.V - implementação de medidas preventivas que visem 

promover a cidadania e a inclusão social em setores 

ou regiões focos de violência e criminalidade, em 

articulação com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Cidadania e da Mulher;

I.VI - garantir do acesso à justiça, especialmente nos 

territórios vulneráveis;

I.VII - integração com a comunidade buscando um 

relacionamento democrático que vise conscientização e 

colaboração para a diminuição dos níveis de violência;

I.VIII - quanto a Guarda Municipal, as funções são as 

seguintes:

a) executar as atividades de Guarda do Município;

b) exercer a vigilância interna e externa sobre os próprios 

municipais e unidades administrativas e funcionais de 

todos os órgãos da administração direta e indireta do 

Município de Belford Roxo;

c) proteger o patrimônio público municipal contra atos 

de vandalismo e danos;

d) prevenir, no âmbito de sua competência, a ocorrência 

de qualquer ilícito penal;

e) controlar, quando requisitado, a entrada de veículos 

em estabelecimentos próprios municipais;

f) garantir a execução dos serviços de responsabilidade 

do Município, bem como exercer a sua função 

fiscalizadora no desempenho de atividade de Polícia 

Administrativa, nos termos das Constituições Estadual 

e Federal e Lei Orgânica do Município;

g) atuar em sintonia com os organismos policiais do 

Estado, dentro de suas atribuições específicas;

h) colaborar quando solicitado, com as tarefas 

atribuídas à Secretaria da Casa Civil e Ordem Pública, 

na ocorrência de calamidade pública e sinistros; e

i) organizar o batalhão verde para fiscalizar e preservar 

as áreas de preservação ambiental em conjunto com as 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Serviços 

Públicos.

I.IX - com relação a trânsito:

a) gerenciar as atividades relativas ao Depósito 

Municipal, respondendo pela entrada, saída, segurança 

e guarda dos veículos ali depositados;

I.X - desempenhar outras atividades afins.

§ 1º. A Secretaria Especial do Centro Integrado de Se-

gurança Pública compreende em sua estrutura a se-

guinte unidade:

I - Centro Integrado de Segurança Pública;

§ 2º. A Secretaria Municipal de Segurança Pública com-

preende em sua estrutura interna as seguintes unida-

des:

I - Departamento de Segurança Pública e Prevenção à 

Violência;

II - Guarda Civil Municipal; e

III - Depósito Municipal.

II) – À Secretaria Especial do Centro Integrado de 

Segurança Pública cabe:

III.I - Coordenar e manter o Centro Integrado de 

Segurança Pública, em articulação com as outras 

sferas de poder, mormente com as áreas de Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro; 

II.II – Elaborar projetos e programas que auxiliem a 

Secretaria de Segurança Pública na proteção social.

Art. 3º - Fica criada a Seção XXXIV – Da Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana, com as seguintes atri-

buições, organização e estrutura:

(...)

SEÇÃO XXXIV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA

  

  Art. 56- A.  A Secretaria Municipal 

Mobilidade Urbana exerce as seguintes funções:

I. propor e promover o desenvolvimento das po-

líticas públicas do Município na área de mobilidade;

II. definir diretrizes e propor medidas com vistas 

a organizar e tornar eficiente o sistema de transportes 

públicos;

III. planejar, organizar e controlar os serviços de 

transporte público, coletivo e da circulação viária do Mu-

nicípio;

IV. promover e supervisionar a execução dos ser-

viços de trânsito, sob a responsabilidade do Município;

V. orientar o público e o trânsito de veículos em 

caráter auxiliar à Polícia Militar do Estado do Rio de Ja-

neiro;

VI. exercer as funções de agente da Autoridade 

de Trânsito para, no exercício regular do Poder de Po-

lícia de medidas administrativas cabíveis, aplicar as 

infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 

inclusive com a remoção do veículo pela Prefeitura, de
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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

I. corrente estacionamento irregular;

II. participar do processo de formulação das Políticas Públicas em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, conduzindo o sistema de operações 

de patrulhamento e ordenamento urbano e de trânsito em articulação com a Secre-

taria de Ordem Pública e de Conservação, autuando e aplicando as penalidades 

de advertência por escrito e multa por infrações de circulação e estacionamento 

irregular, e de  remoção de veículo por estacionamento irregular imediatamente à 

autuação pela infração, para depósito da Prefeitura; 

III. receber e analisar os requerimentos de Defesa Prévia de Autuação, de 

acordo com a Resolução nº 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito e outras 

que venham a regular o tema;

IV. organizar, manter e garantir o funcionamento da Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações - JARI, de acordo com os artigos 16 e 17 do Código de Trân-

sito Brasileiro;

V. promover os serviços de sinalização de trânsito e tráfego em articulação 

com os órgãos estaduais competentes, conforme a legislação vigente;

VI. administrar os terminais de transporte do Município;

VII. conservar, manter e administrar a frota de veículos leves e máquinas 

pesadas da Prefeitura, bem como se responsabilizar por sua guarda, distribuição e 

controle da utilização de combustíveis e lubrificantes; e

VIII. desempenhar outras atividades afins.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana compreende em sua 

estrutura interna as seguintes unidades:

I - Departamento de Transporte;

a) Divisão de Transporte:

a.1. Setor de Transporte Coletivo; e

a.2. Setor de Transporte Individual.

b) Divisão de Terminais de Transporte;

c) Divisão de Transporte Interno;

II - Departamento de Trânsito:

a) Divisão de Engenharia de Tráfego.

b) Divisão de Operações e Fiscalização de Trânsito:

b.1. Setor de Fiscalização de Trânsito.

c) Divisão de Planejamento; e

d) Divisão de Educação para o Trânsito.

Art. 3º  - Altera a redação da Tabela II.18 do Anexo II da Lei Complementar 268 de 

31 de março de 2021.

Art. 4º - Inclui a Tabela II.34 ao Anexo II da Lei Complementar 268 de 31 de março 

de 2021.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gando as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho.
pREFEiTO MuniCipAL

AnExO ii
Tabela ii.18

SECRETARiA MuniCipAL DE SEGuRAnÇA pÚBLiCA   

CARGO SiMBOL ESTRuTuRA

Secretário Municipal de Segurança Pública SM 1

Secretário Especial do Centro Integrado de Segurança Pública SE 1

Subsecretário Municipal de Gestão de Projetos em Segurança 
Pública SS 1

Subsecretário Municipal de Segurança Pública SS 1

Consultor Jurídico DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 3

Diretor do Departamento de Segurança Pública e Prevenção à 
Violência DAS-3 1

Diretor do Centro Integrado de Segurança Pública DAS-3 1

Diretor Chefe da Guarda Civil Municipal DAS-3 1

Coordenador Regional do Centro Integrado de Segurança Pública DAS-3 15

Chefe do Depósito Municipal DAS-4 1

Chefe da Divisão de Planejamento DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 5

Assessor Técnico DAS-5 3

Assessor Especial de Serviço DAS-8 3

Assessor de Serviço DAS-9 5

Encarregado FG-3 40

Oficial de Gabinete FG-4 40

Tabela ii.34

SECRETARiA MuniCipAL DE MOBiLiDADE uRBAnA   

CARGO SiMBOL ESTRuTuRA

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana SM 1

Subsecretário de Mobilidade Urbana SS 1

Consultor Jurídico DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Secretário Executivo de Mobilidade Urbana DAS-2 2

Diretor do Departamento de Transporte DAS-3 1

Chefe da Divisão de Transporte DAS-4 1

Assessor Técnico do Setor de Transporte Coletivo DAS-5 1

Assessor Técnico do Setor de Transporte Individual DAS-5 1

Assessor Técnico da Divisão de Terminais de Transporte DAS-5 1

Assessor Técnico da Divisão de Transporte Interno DAS-5 2

Diretor do Departamento de Trânsito DAS-3 1

Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego DAS-4 1

Secretário Executivo de Engenharia de Tráfego DAS-2 1

Chefe da Divisão de Operações e Fiscalização de Trânsito DAS-4 1

Assessor Técnico do Setor de Fiscalização de Trânsito DAS-5 1

Chefe da Divisão de Planejamento DAS-4 1

Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 2

Assessor Técnico DAS-5 5

Assessor Especial de Serviço DAS-8 20

Assessor de Serviço DAS-9 5

Encarregado FG-3 40

Oficial de Gabinete FG-4 40

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO
prefeito Municipal

REpuBLiCADO pOR inCORREÇÕES

DECRETO nº 5182  DE 22 DE JuLHO DE 2021.
Tornar sem efeito o DECRETO Nº 5163 DE 30/06/2021, publicado em 01/07/2021.

MARCELO CORREiA DA SiLVA
Prefeito em Exercício

DECRETO nº 5183  DE 22 DE JuLHO DE 2021.
Tornar sem efeito o DECRETO Nº 5168 DE 01/07/2021, publicado em 02/07/2021.

MARCELO CORREiA DA SiLVA
Prefeito em Exercício

DECRETO n° 5184 DE 22 DE JuLHO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Se-

cretaria Municipal de Saúde.

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

suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado do servi-

dor com a matrícula abaixo relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 

nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 

06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/087662 23/07/2021

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

MARCELO CORREiA DA SiLVA
Prefeito em Exercício

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 2233/SEMAD/2021 DE 22 DE JuLHO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da 

Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo 

em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de 

Conservação.

REINALDO BATISTA DOS SANTOS

MURILO BERNARDINO DA SILVA

VAGNER DE SOUZA CABRAL

JOSÉ GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA

HAMILTON MONTEIRO CORREA

MARCELO TOSTE DA SILVA

THIAGO PINTO DE MIRANDA

ALESSANDRO LUCAS DE OLIVEIRA

ANDERSON DA SILVA CARDOSO DA ROSA

ALEX SEVERO DA SILVA

LEANDRO MANHÃES DE SALES FERREIRA

ANTÔNIO MARIA

pORTARiA nº 2234/SEMAD/2021 DE 22 DE JuLHO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, 

da Lei Orgânica Municipal, ISAAC JOÃO DE CARVALHO, do cargo em comissão 

de Assistente Escolar de Manutenção, Símbolo DAS-6, na Secretaria Municipal de 

Educação.

pORTARiA nº 2235/SEMAD/2021 DE 22 DE JuLHO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, 

da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA RAMOS DA SILVA, para exercer o cargo em 

comissão de Assistente Escolar de Manutenção, Símbolo DAS-6, na Secretaria Mu-

nicipal de Educação.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMuniCADO 07
Os servidores nomeados nesta data, na portaria Nº 2233/SEMAD/2021, deverão 

apresentar-se para tomar posse a contar de 20/08/2021, na sede da Secretaria Mu-

nicipal de Administração.

    

  ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO

AViSO DE LiCiTAÇÃO

COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 010/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-

manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con-

formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-

tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos 

e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 

tem como objetivo o COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA DREnAGEM E pAViMEnTAÇÃO DE DiVERSOS 
LOGRADOuROS nO BAiRRO SARGEnTO ROnCALi - BELFORD ROxO/RJ.  
Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 

objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 24 de Agosto de 2021 às 10:00 
horas. PROCESSO: 52/00172/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua 
Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, 

mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o 

carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 22 de Julho de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
presidente da CpLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 011/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-

manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con-

formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-

tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos 

e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 

tem como objetivo o COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA DE DREnAGEM E pA-
ViMEnTAÇÃO EM DiVERSOS LOGRADOuROS nO BAiRRO BABi - BELFORD 
ROxO–RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo 

pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 24 de Agosto de 
2021 às 14:00 horas. PROCESSO: 52/00122/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua 
Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, 

mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o 

carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 22 de Julho de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
presidente da CpLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 012/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-

manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em confor-

midade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação 

em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Cap-

tação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem 

como objetivo o COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRAS DE DREnAGEM, ESGO-
TAMEnTO SAniTÁRiO E pAViMEnTAÇÃO DE DiVERSOS LOGRADOuROS nO 
BAiRRO ViLA VERDE- BELFORD ROxO/RJ.  Podem participar do Processo licita-

tório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE 

ABERTURA: 24 de Agosto de 2021 às 16:00 horas. PROCESSO: 52/00156/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua 
Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, 

mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o 

carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 22 de Julho de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
presidente da CpLMS

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE COnTRATO DE LOCAÇÃO

pROCESSO: 07/0503/2020

COnTRATO n°: 002/SEMED-LOC/2021

COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ RJ.

COnTRATADA: INSTITUTO RAPOSO SILVA II LTDA.

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA MANOEL COR-

REA, LOTES 26 E 27, BAIRRO ANDRADE DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE BEL-

FORD ROXO/RJ.

VALOR MEnSAL: R$ 24.600,00 (VINTE QUATRO MIL E SEICENTOS REAIS).

pRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES.

pROGRAMA DE TRABALHO: 1.12.361.017.2040

nATuREZA DE DESpESA: 3.3.90.39.00

nOTA DE EMpEnHO: 614

FunDAMEnTO: LEI N° 8.666/93

DATA DA ASSinATuRA: 08 DE JULHO DE 20121

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

ExTRATO DE TERMO DE ApOSTiLAMEnTO
pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 08/0045/2021

ApOSTiLAMEnTO: 009/2021

COnTRATO: 004/SEMUS/2021

COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: FORTE GASES COMÉRCIO LTDA.

DA FinALiDADE: O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A CORREÇÃO 

DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA OMISSÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO N°004/SEMUS/2021, FAZENDO CONSTAR QUE O PRAZO PARA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ DE 90 (NOVENTA)) DIAS CONTADOS DA AS-

SINATURA DO CONTRATO.

DATA DA ASSinATuRA: 04 de JULHO de 2021.

CHiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

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

ExTRATO DE COnTRATO
pROCESSO: 52/0090/2021

COnTRATO n°: 041/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: RBV CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONS-

TRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO 

DE SAÚDE, SITUADO NA RUA BOARIA, S/N°, NO BAIRRO XAVANTE, NO MUNI-

CÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.

VALOR: R$ 764.554,16 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHEN-

TOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

pRAZO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.

pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.030.1001

ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00.

nOTA DE EMpEnHO: 309/2021.

FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSinATuRA: 15 de julho de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

ExTRATO DE TERMO ADiTiVO
pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52.00044/2020

TERMO ADiTiVO: 001

COnTRATO: 002/SEMOCAP/2020

COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: CGM COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI.

DO OBJETO: OBRA DE REFORMA DA CASA DA PASSAGEM, SITUADA NA RUA 

ETELVINA AFONSO DE CARVALHO, S/N° BAIRRO SANTA MARIA, NO MUNICÍ-

PIO DE BELFORD ROXO/RJ.

DA pRORROGAÇÃO: FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 002/SEMOCAP/2020, POR MAIS 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 

17/07/2021.

DATA DA ASSinATuRA: 05 de julho de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

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”.
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vence alemanha na 
estreia com três de 
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 tradição impõe um senso de dever diante do compromisso que o país assumiu 

redação
horahmunicipios@gmail.com

Com três gols marcados 
num intervalo de 23 minu-
tos no primeiro tempo, a 
Seleção Brasileira come-
çou as Olimpíadas de Tó-
quio com vitória no futebol 
masculino: 4 a 2 sobre a 
Alemanha com três gols de 
Richarlison e outro de Pau-
linho já nos acréscimos. 
Amiri e Ache descontaram 
no segundo tempo para os 
atuais vice-campeões olím-
picos na partida de abertu-
ra do Grupo D realizada no 
Estádio Internacional de 
Yokohama. 

Foi apenas a quarta vez 
na história em que um jo-
gador do Brasil marcou 
três gols em um mesmo 

desafio do futebol mascu-
lino nos Jogos Olímpicos, 
a primeira numa estreia. 
Gérson, Romário e Bebeto 
foram os outros — o últi-
mo deles em 1996.

O próximo jogo do Bra-
sil será no domingo (25), 
às 5h30 (de Brasília), con-
tra a Costa do Marfim — 
que também venceu na 
primeira rodada. Já a Ale-
manha tenta se recuperar 
no mesmo dia, três horas 
mais tarde, diante da Ará-
bia Saudita.


