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OPERAÇÃO CONTRA 
ROUBO DE CARGAS

Polícias Civil e Rodoviária Federal prendem suspeitos em operação contra o roubo 
de cargas. Mandados de prisão estão sendo cumpridos nas comunidade do Fur-
quim Mendes, Dique e Ficape, no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio.

Meriti realiza 
vacinação 
antirrábica
 de cães e

 gatos
Vacinas antirrábicas serão distribuídas durante o 

Dia D no município (25), das 9h às 16h.

Ladrões roubam 
veículo na Penha 

e levam carro 
empurrando para 
não fazer barulho
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Polícia prende
 homem suspeito de 

ter assaltado, 
estuprado e matado 

idosa em Xerém
7

Menino de 3 anos 
atingido por bala 

na Zona Oeste 
retira placa 

metálica da perna
7

CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO

Justiça determina que 
a Prefeitura do Rio re-
carregue os 640 mil 
cartões de alimentação 
da rede municipal de 
Educação. O pagamen-
to foi suspenso no mês 
passado e precisa ser 
feito até sexta-feira 
(24).
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FURANDO 
A REDE .COM

3

COPA DO REI 
Competição organizada por Edson Machado terá os mesmos moldes da Copa do 
Brasil. Oito equipes já estão confirmadas: Estrela da Gama, Boleiros, MacNelson, 
Gelin, Esquadrilha da Fumaça, Atlético Cabral, Real da Torre e Azurra.
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um suposto esque-
ma de ‘rachadinha’ 
está para estourar 
numa câmara munici-
pal na Baixada. uma 
fonte do Sombra reve-
lou que um vereador 
tem engordado a con-
ta bancária recebendo 

parte do salário estra-
tosférico do porteiro. 
As suspeitas também 
recaem sobre outros 
parlamentares. Quem 
de fora do esquema 
ameaça jogar m*** no 
ventilador e denunciar 
geral.  

‘Rachadinhas’ em alta 

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Naquele Legislati-
vo municipal onde o 
esquema funcionava 
a todo vapor, ago-
ra está todo mundo 
com o c*** na mão. 
É que um parlamen-
tar colocou a boca 
no trombone e levou 
a denúncia ao Minis-
tério público. Quan-
do o escândalo vir à 
tona, com as inves-

tigações do órgão, 
vai ter ladrão sain-
do pela culatra. Há 
quem diga até que os 
planos de muitos de-
les, de concorrer às 
eleições no próximo 
ano, foram adiados. 
pelo menos até que a 
lama da sujeira pro-
movida por eles eva-
pore. Se é que isso é 
possível. 

Falando nisso....

Quem entra no 
mundo da política 
sempre faz promes-
sas. entre elas está 
a de não sujar as 
mãos com a corrup-
ção. um iniciante, 
por exemplo, que 
acabou de ingres-
sar em um partido, 
anda falando aos 
quatro ventos que 

se corromper está 
longe de seus pla-
nos caso consiga 
uma cadeira em 
alguma esfera do 
Legislativo. Mas, 
já se ouviu falar 
que o espertinho já 
declarou que terá o 
seu apoio em 2022 
quem pagar mais. 
pode, isso?

Cuidado com as palavras

REELABORAR

SECECRJ E SEBRAE RIO FIRMAM PARCERIA PARA 
CAPACITAR EMPREENDEDORES CULTURAIS

A Secretaria de 
estado de Cultura 
e economia Cria-
tiva firmou nesta 
segunda-feira (20) 
um contrato com o 
Sebrae Rio para o 
aprimoramento de 
empreendedores do 
setor cultural inte-
ressados em partici-
par de chamadas pú-
blicas. produtores e 
artistas poderão par-
ticipar de oficinas e 
palestras gratuitas, 
ministradas por ins-
trutores vinculados 
à entidade com ati-
vidades presenciais 
e online. o objeti-
vo é democratizar 
o acesso aos editais 
da própria SeCe-
CRJ e outros órgãos 
públicos e empre-
sas, qualificando os 
profissionais para 
uma melhor elabo-
ração, execução e 
prestação de contas 
dos seus projetos. 
A assinatura do ter-
mo foi realizada no 
Centro de Referên-
cia do Artesanato 

Brasileiro (Crab), 
na praça Tiradentes, 
no Centro do Rio, 
com a presença da 
secretária danielle 
Barros e do diretor 
de desenvolvimen-
to do Sebrae Rio, 
Sergio Malta.

os especialistas do 
Sebrae Rio vão mi-
nistrar, ao todo, 640 
horas de atividades 
no modelo híbrido, 
durante 16 meses, 
tempo de vigência 
do contrato. A car-
ga horária para cada 
participante foi esti-
pulada em 18 horas, 
para a obtenção do 
certificado. O pro-
grama será dividido 
em quatro módulos: 
Oficinas de Elabo-
ração, Gestão, pres-
tação de Contas e 
Captação de Recur-
sos de projetos Cul-
turais, além da pa-
lestra introdutória.

“A assinatura des-
te contrato é um 
marco na vida dos 
fazedores de cultura 
do estado, pois é um 

serviço que estamos 
prestando e que 
terá um resultado 
imediato. o conhe-
cimento adquirido 
poderá ser aplicado 
no edital que já está 
aberto e nos próxi-
mos que vamos lan-
çar ainda este ano. 
É um grande ganho 
para o estado reali-
zar essa ação”, dis-
se a secretária da-
nielle Barros.

As palestras fo-
ram pensadas para, 
de forma presen-
cial, sensibilizar o 
público-alvo para 
participar das ofi-
cinas, abordando 
as quatro temá-
ticas do ciclo de 
maneira resumida, 
estimulando os fa-
zedores de cultura 
a buscarem as ca-
pacitações ofereci-
das nas oficinas de 
projetos culturais. 
elas serão realiza-
das em dez regiões 
do estado do Rio.

A primeira ofici-
na será a de elabo-

ração de projetos 
e abordará as eta-
pas da preparação 
de um plano, des-
tacando os pontos 
de atenção para a 
construção da pro-
posta e a sua im-
portância como 
ferramenta para 
captação de recur-
sos. o objetivo é 
difundir o conhe-
cimento técnico 
capaz de fomentar 
o mercado cultural 
na criação e difu-
são de expressão e 
afirmação de identi-
dades, assim como 
geração de renda e 
crescimento profis-
sional.

“essa é, de fato, a 
missão do Sebrae: 
capacitar o empre-
endedor brasileiro. 
Neste caso, vamos 
atender a milhares 
de fazedores de cul-
tura do estado do 
Rio que tinham di-
ficuldade de acesso 
a editais”, comen-
tou o diretor, Sergio 
Malta.

 MUSEU PICASSO

Filha de Picasso 
doa nove obras 
do pai a museu 

Obras de grande valor serão expostas no Museu Picasso, 
espaço que reúne mais 5 mil peças do pintor

Nove obras do 
pintor espanhol pa-
blo picasso (1881-
1973) foram doa-
das à França por 
sua filha Maya, a 
terceira sessão de 
quadros do artista 
desde a criação do 
Museu picasso em 
paris.

entre as obras se 
destacam um retra-
to do pai de picas-
so, de 1895, e “Me-
nino com pirulito 
sentado embaixo 
de uma cadeira”, 
um quadro pinta-
do pouco depois 
de “Guernica”, em 
1938.

“É uma doação 
excepcional”, a pri-
meira desde 1990, 
declarou a ministra 
da Cultura france-
sa, Roselyne Ba-
chelot, durante a 
cerimônia de doa-
ção no museu pari-
siense.

As obras contri-
buem para manter 
o Museu picasso de 

paris como o maior 
depositário da obra 
do artista espanhol, 
com mais de 5 mil 
peças, incluindo 
300 pinturas, além 
de 200 mil docu-
mentos e objetos. A 
doação serve para 
que os herdeiros 
da família picasso 
evitem grandes im-
postos por questões 
de sucessão.

Maya Ruiz picas-
so (86 anos), filha 
de picasso e de Ma-
rie-Thérèse Walter, 
foi representada, 
por motivos de saú-
de, na cerimônia de 
doação pelos filhos 
diana e olivier. 
o evento também 
teve a presença do 
ministro da eco-
nomia da França, 
Bruno Le Maire.

Maya foi pinta-
da com frequência 
por seu pai quan-
do era criança, nos 
anos sombrios da II 
Guerra Mundial e 
da ocupação alemã.

“A França foi a 
escolha do meu pai 
e eu nunca pensei 
em partir para ou-
tro lugar”, explicou 
a filha de picasso 
em uma carta lida 
por seu filho oli-
vier..

por ordem crono-
lógica, a primeira 
obra é “dom José 
Ruiz” (1895), um 
quadro do início da 
carreira do artis-
ta. picasso pintou 
seu pai de perfil, 
com uma delicada 
paleta de marrons. 
depois, aparece 
“estudio para una 
intérprete de man-
dolina” (1932), 
uma obra mista, 
óleo e carvão.

“Menino com pi-
rulito sentado em-
baixo de uma ca-
deira” (1938) foi a 
obra escolhida para 
ser revelada à im-
prensa e aos convi-
dados.

É uma obra de 
grande força, pin-

tada em pleno vi-
gor artístico de pi-
casso. um retrato 
em preto e branco, 
cubista, que recor-
da plenamente as 
personagens encur-
raladas de “Guerni-
ca”, que provocou 
grande sensação um 
ano antes.

o “Retrato de 
Émilie Marguerite 
Walter (Mémé)” de 
1939 tem o mesmo 
estilo, mas a perso-
nagem está pintada 
a cores e apresenta 
um grande sorriso. 
Trata-se da avó de 
Maya, a mã sueca 
de Marie-Thérèse.

uma escultura, “A 
Vênus de Gas”, de 
1945, demonstra a 
capacidade de sur-
preender de picasso. 
o artista pegou um 
queimador de gás, o 
ajustou, colocou um 
pedestal de madeira 
e transformou-o em 
uma deusa de ares 
pré-históricos.

A influência dos 

grandes mestres 
aparece em “el 
Bobo” (1959), um 
óleo que se apropria 
da figura do anão da 
corte. A personagem 
aparece sorrindo, 
com uma garrafa em 
uma mão e uma fri-
gideira com o que 
parecem ser dois 
ovos fritos na outra.

picasso também 
estava muito inte-
ressado pela pin-
tura de seu país de 
acolhida. Sua filha 
doou ao museu um 
caderno de dese-
nhos sobre o quadro 
“Almoço na Relva” 
de edouard Manet 
(1863).

“Cabeça de ho-
mem” é de 1971, na 
etapa final de Picas-
so. este óleo foi es-
colhido para ilustrar 

a capa do catálogo 
da última exposição 
em vida do artista.

A última peça do-
ada à França não é 
uma obra de picas-
so, mas que o acom-
panhou por toda a 
vida desde que a 
comprou na primei-
ra década do século 
XX: uma estatueta 
Tiki das Ilhas Mar-
quesas, um magnífi-
co exemplar de arte 
primitiva.

“É um novo enri-
quecimento (para 
o Museu picasso) 
com obras que mi-
nha mãe sempre 
guardou com a in-
tenção de que fos-
sem para um mu-
seu”, disse à AFp 
olivier Widmaier 
picasso, neto do ar-
tista.
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Recomposição salarial dos servidores 
do Estado do Rio de Janeiro

ALERJ

Pagamento vai acontecer em parcelas a partir do ano que vem e prevê reajuste de 23%
 RAFAeL BARReTo/pMBR

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Medida foi aprovada na terça-feira (21)

o governador 
Cláudio Cas-
tro (pL-RJ) 

afirmou que vai con-
ceder a recomposi-
ção das perdas sala-
riais dos servidores, 
após a aprovação da 
medida pela Assem-
bleia Legislativa do 
estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) na 
terça-feira (21). o 
pagamento vai acon-
tecer em parcelas 
a partir do ano que 
vem.

os servidores che-
garam a protestar do 
lado de fora do pré-
dio antes da sessão. 
Também antes da 
votação, o presiden-

te da Alerj, André 
Ceciliano (pT-RJ), 
se reuniu com o go-
vernador Cláudio 
Castro e o secretário 
estadual, Rodrigo 
Bacellar.

o projeto para re-
composição salarial 
dos servidores prevê 
um reajuste de 23% 
retroativo a 2017, 
dividido em três par-
celas: a primeira, 
de 50%, em janeiro 
de 2022; a segunda, 
de 25%, no ano se-
guinte; e a última em 
2024.

“depois de muitos 
anos de dificuldades 
financeiras, ano que 
vem o estado vai po-
der voltar a recom-
por a perda salarial 
dos servidores. Isso 
é importante porque 

Justiça determina que Prefeitura recarregue cartões de alimentação dos estudantes
A Justiça deter-

minou que a pre-
feitura do Rio re-
carregue os 640 
mil cartões de ali-
mentação da rede 
municipal de edu-
cação. o paga-
mento foi suspen-
so no mês passado 
e precisa ser fei-
to até sexta-feira 
(24).

o cartão foi cria-
do no ano passado, 
quando as crian-
ças não tinham 
aulas presenciais 

por conta da pan-
demia.

Na decisão, a ju-
íza Amanda Aze-
vedo Ribeiro Al-
ves determina que, 
caso o pagamento 
não seja feito, a 
Justiça pode fazer 
um arresto no va-
lor de R$ 34 mi-
lhões nas contas 
da prefeitura.

em um docu-
mento, o Conse-
lho de Alimen-
tação escolar 
(CAe) afirma que 

os alunos do en-
sino remoto têm 
dificuldades para 
receber o bene-
fício justamente 
por estarem em 
casa para garantir 
o isolamento so-
cial.

Ainda de acor-
do com o CAe, 
os refeitórios das 
escolas não estão 
em condições de 
serem reabertos. 
A procuradoria do 
Município já re-
correu da decisão. Prazo para pagamento é até sexta (24)

Julia Passos/alerJ 

foi feito um trabalho 
muito longo de diálo-
go e, principalmente, 

de responsabilidade 
com as contas públi-
cas”, afirmou o go-

vernador.
o texto aprovado 

pela Alerj é autori-

zativo. A aprovação 
final dependia do go-
vernador.

REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL

os parlamentares 
também discutiram o 
pacote de contraparti-

das apresentado pelo 
governo para que o es-
tado entre no novo Re-

gime de Recuperação 
Fiscal.

o pacote, que reúne 

medidas como o fim 
de benefícios dos ser-
vidores, teto de gastos 

e uma reforma da pre-
vidência, recebeu 322 
emendas e só será vota-

do depois de uma nova 
rodada de audiências 
públicas

São João de Meriti realiza vacinação antirrábica de cães e gatos
A raiva é uma doen-

ça transmissível tanto 
para animais quan-
to para os homens e, 
além disso, sua taxa 
de letalidade é de 
quase 100% para os 
bichinhos. por isso é 
tão importante prote-

ger o seu pet. As vaci-
nas antirrábicas serão 
distribuídas durante o 
dia d no município, 
das 9h às 16h. A ex-
pectativa da prefeitu-
ra é de imunizar cerca 
de 45 mil animais.

Vale lembrar tam-

bém que todos os 
cães e gatos deverão 
ser vacinados a partir 
dos 3 meses de idade 
e a pasta reforça que 
não há contraindica-
ção para fêmeas pre-
nhas ou em lactação. 
os cães devem ser 

encaminhados aos 
postos de vacinação, 
se possível, com guia 
e focinheira; já os ga-
tos, em caixas.

Lembre-se: a raiva 
é uma doença grave. 
A finalidade da cam-
panha é criar uma 

barreira imunológica 
para que o vírus não 
chegue aos seres hu-
manos. A prefeitura 
ressalta ainda que, 
diante do cenário 
de pandemia da co-
vid-19, todas as medi-
das preventivas estão 

sendo tomadas por 
parte dos agentes sa-
nitários, como o uso 
de máscaras e o dis-
tanciamento social. 
Mas é fundamental 
que a população não 
deixe de tomar todos 
os cuidados.

Imóveis residenciais tombados vão virar unidades comerciais
A Câmara do Rio 

aprovou um projeto 
de lei que estabele-
ce mudanças no uso 
de imóveis tombados, 
permitindo a conver-
são deles em unidades 
comerciais. o texto foi 
aprovado por 40 votos 
contra 10.

São mil e setecen-
tos imóveis tomba-
dos e mais de 10 mil 
preservados que vão 

poder passar por uma 
transformação de uso, 
segundo a prefeitura.
Restaurante, creche, 
albergue, escritório, es-
tão entre as destinações 
que os imóveis poderão 
receber.

uma regra é obriga-
tória: a fachada preci-
sa ser mantida, assim 
como as características 
históricas.

Segundo a prefeitura, 

os principais locais que 
devem passar por trans-
formações são Alto da 
Boa Vista, Botafogo, 
Santa Teresa, Marechal 
Hermes e Santa Cruz.

Há algum tempo, pré-
dios históricos tomba-
dos já vêm passando 
por reformas e ganhan-
do um novo uso. É o 
caso do antigo Cassino 
da urca, que virou uma 
escola, ou do Hotel 

Glória.
Antes da lei, cada re-

forma, entretanto, de-
pendia de um decreto. 
Agora, o novo projeto 
cria uma regra geral 
que permite a conver-
são desses imóveis 
tombados.

para garantir que as 
características de cada 
imóvel sejam preserva-
das, a reforma precisa 
passar por aprovação 

do Conselho Municipal 
de proteção do patri-
mônio Cultural.

A reclamação de mo-
radores foi tanta em al-
guns lugares que o pro-
jeto mudou. uma das 
mais de 100 emendas 
retirou o bairro da urca 
da proposta.

outra crítica dos ve-
readores é esse trecho 
que diz que a prefeitura 
pode fazer o estudo de 

impacto ambiental, mas 
que isso não é obrigató-
rio.

A lei também altera 
as regras de mansões 
inscritas como unifa-
miliares, que não são 
tombadas. Nesse caso, 
o imóvel vai poder ser 
transformado em vários 
apartamentos. Quan-
to maior for o terreno, 
mais apartamentos se-
rão permitidos.
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o presidente 
dos estados uni-
dos, Joe Biden 
(FOTO), anun-
ciará um compro-
misso dos norte-
-americanos de 
comprar 500 mi-
lhões de doses 
adicionais de va-
cina contra Co-
vid-19 para doar a 
outros países

Vacinas da pfi-
zer e da BioN-

Tech serão feitas 
nos euA e envia-
das para países 
de renda baixa e 
média mais baixa 
a partir de janei-
ro, disse um diri-
gente do Governo 
norte-americano, 
antes do anúncio 
oficial. No total, 
os euA vão doar 
ao resto do mundo 
mais de 1,1 bilhão 
de doses.

para cada dose 
que os euA admi-
nistraram no país 
até este ano, três 
serão doadas a 
outros países, dis-
se o dirigente de 
governo a repór-
teres. uma fonte a 
par do tema disse 
que o governo pa-
gará cerca de uS$ 
7 (R$ 36,8) por 
dose.

em junho, o go-

verno Biden con-
cordou em com-
prar e doar 500 
milhões de doses 
da vacina. pelos 
termos daquele 
contrato, os euA 
pagarão a pfizer 
e BioNTech cer-
ca de uS$ 3,5 bi-
lhões (R$ 18,4 bi-
lhões), ou uS$ 7 
por dose.

o país é criticado 
por planejar doses 

M
UN

DO

Joe Biden promete doar mais 500 milhões de doses da Pfizer

geral

Bolsonaro troca reunião com assessor
 por videoconferência

A agenda do pre-
sidente Jair Bol-
sonaro foi atua-
lizada e informa 
agora que ele fará, 
por videoconfe-
rência, do palácio 
da Alvorada, uma 
reunião com pe-
dro Cesar Sousa, 
subchefe para As-
suntos Jurídicos 
da Secretaria-Ge-
ral da presidência 
da República.

essa mudança 
na agenda ocor-
re após a Agên-
cia Nacional de 
Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) 
recomendar que 
autoridades que 
tiveram conta-
to em Nova York 
com o ministro 
da Saúde, Marce-
lo Queiroga, que 
recebeu diagnós-
tico positivo para 
Covid-19, fiquem 
em isolamento 

por 14 dias.
Queiroga fez 

parte da comiti-
va do presiden-
te Jair Bolsonaro 
em viagem ofi-
cial aos estados 
unidos, onde ele 
participou da As-
sembleia Geral 
das organização 
das Nações uni-
das (oNu).

o diagnósti-
co de Queiroga 
ocorreu na terça 
(21), pouco antes 
do embarque de 
volta ao Brasil. o 
ministro da Saúde 
decidiu perma-
necer em Nova 
York, isolado 
em um hotel. de 
acordo com o pa-
lácio do planal-
to, Bolsonaro e 
todo o restante da 
comitiva se sub-
meteram a testes 
para Covid, que 
deram negativo.

 Bioparque do Rio faz concurso para batizar recém-chegado 
casal de lontras. público poderá votar até quinta-feira, pelo per-
fil do Bioparque no Instagram. Técnicos selecionaram seis alter-

nativas, e o público poderá postar comentários sobre os nomes.

estudo do ISp mostra que maior parte de policiais mortos de 
forma violenta no Rio nos últimos cinco anos estava de folga. 
Maior parte das mortes ocorreu na capital, no horário entre 
18h e 0h.

CCJ do Senado aprova 
a peC da reforma eleito-
ral sem a volta das coli-
gações. Coligações foram 
aprovadas na Câmara, 
mas a relatora no Senado 
argumenta que o modelo 
favorece a fragmentação 
partidária.

desoneração da fo-
lha deve ser votada se-
mana que vem na CCJ, 
diz relator. Na semana 
passada, a comissão 
da Câmara aprovou o 
projeto que estende até 
2026 a desoneração de 
empresas de setores 
que mais empregam na 
economia.

REFORMA ELEITORA

COMISSÃO

Gilmar Mendes man-
da IBGe informar qual a 
verba necessária para re-
alizar o Censo em 2022. 
pela decisão, o IBGe 
deverá ainda apresentar 
documentação que com-
prove que fez pedidos 
ao Governo Federal dos 
créditos orçamentários 
suficientes.

.Senado aprova Mp que cria novo 
órgão de regulação e fiscalização da 
segurança nuclear. Órgão tem a finali-
dade de monitorar, regular e fiscalizar 
a segurança nuclear, a proteção radio-
lógica e das atividades e instalações 
nucleares no país.

IBGE

SEGURANÇA NUCLEAR

EDITORIAL

 Cúpula do deM aprova conven-
ção nacional em outubro para confir-
mar fusão com pSL. de acordo com 
ACM Neto, presidente da sigla, a ideia 
é aprovar a fusão e começar o ano de 
2022 já com o novo partido constitu-
ído.

POLÍTICA

A partir do dia 1º de ou-
tubro, o Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro (JBRJ) 
passa a oferecer visitas 
guiadas noturnas, uma 
vez por mês. o passeio 
será sempre na primeira 
sexta-feira de cada mês, 
às 19h. os tickets já estão 
disponíveis para compra 
pelo site. o custo para a 

Visita Noturna premium, 
feita em carrinhos elétri-
cos, é de R$ 500,00 para 
o carro fechado, com até 
7 passageiros e duração 
de 1h30. Serão disponi-
bilizados três carros por 
dia.

A Visita Noturna pre-
mium percorre as aleias 
do jardim em carrinho 

elétrico numa rara opor-
tunidade de apreciar o 
Arboreto e os principais 
monumentos artísticos 
e arquitetônicos à noite, 
que ganharam uma ilu-
minação especial. Nesta 
modalidade o JBRJ vai 
disponibilizar o estacio-
namento com valor in-
cluído no ticket.

Jardim Botânico terá visita 
noturna a partir de outubro

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Ação tem como objetivo incentivar o uso do transporte público para ajudar o meio ambiente

Metrô Rio pretende plantar árvore a cada
 500 embarques no Dia Mundial Sem Carro

No dia 
M u n d i a l 
Sem Car-

ro, o Metrô Rio 
pretende plantar 
mil sementes de 
árvores nativas da 
Mata Atlântica em 
comunidades da 
Zona Norte da ci-
dade. A cada 500 
embarques de pas-
sageiros, uma ár-
vore será plantada. 
A iniciativa con-
ta com o apoio da 
oNG Argilando.

A ação tem como 
objetivo incentivar 
o uso do transporte 
público, uma ma-
neira de contribuir 
para o meio am-
biente.

o metrô emite 

menos gases po-
luentes do que, por 
exemplo, os carros 
de passeio. Segun-
do a concessioná-
ria estima que cada 
composição, com-
posta por seis va-
gões, corresponde, 
em número de pas-
sageiros, a 23 ôni-
bus convencionais 
ou a 1.200 carros 
particulares (le-
vando em conta a 
estimativa de ocu-
pação média de 1,5 
passageiro por veí-
culo de passeio).

As redes sociais 
do Metrô Rio mos-
tram, ao longo do 
dia, a quantidade 
de árvores que se-
rão plantadas. As 
árvores serão plan-
tadas, principal-
mente, na região da 
Grande pavuna.

REPRODUÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Árvores serão plantadas na região da Grande Pavuna

de reforço para va-
cinar totalmente os 
norte-americanos 
enquanto milhões 

de pessoas de todo 
o mundo ainda não 
têm acesso às vaci-
nas.

REPRODUÇÃO 



quinta-feira, 23 de setembro de 2021 Hora 5esportes

redação
horahmunicipios@gmail.com

FURANDO 
A REDE .COM

Teve início a primeira 
Copa deodoro Fut7. Na 
estreia da competição, 
muitos gols. Foram mar-
cados vinte gols em qua-
tro jogos, uma média de 
cinco gols por partida. 
destaque para o Atitude, 
que marcou seis vezes. 
e logo no primeiro jogo, 
o Beira Júnior goleou o 

Falcão por 5 a 1. Alan, 
Rafinha, Erick, Caio e 
Caíque marcaram os 
gols do Beira Júnior en-
quanto que Tomaz des-
contou.

No segundo embate 
da tarde, o TdM bateu 
o Morrãocelona por 3 a 
0. Mauro abriu o mar-
cador, pedro e Ricardo 

completaram o placar.
outro jogão de bola 

recheado de emoções fi-
cou por conta da vitória 
do Bad Bloco sobre o 
Marroca por 2 a 1. dou-
glas e Mozinho fizeram 
os gols do Bad Bloco 
com elerson descontan-
do para o Marroca.

o Atitude aplicou a 

maior goleada da pri-
meira rodada, vencendo 
o Grêmio por 6 a 2. o 
primeiro gol saiu com 
2 minutos atravpes de 
Marcos Vinícius; Vítor, 
Renan, Gabriel, Lucas e 
Fabrício completaram o 
placar. Reginaldo e Lor-
ran fizeram os gols do 
Grêmio.

ANDERSON LUIZ

DIVULGAÇÃO

:paulo Henrique 
Ganso está prestes a 
iniciar uma nova fase 
no processo de recu-
peração da fratura no 
braço direito, sofrida 
em 19 de agosto, no 
jogo do Fluminense 
contra o Barcelona-
-eQu. Nesta semana, 
ele foi liberado pelos 
médicos que realiza-
ram a cirurgia para 
iniciar a fisioterapia. A 
recuperação do atleta é 
considerada boa e den-
tro do programado.

o meia de 31 anos 
já vem frequentando 
o CT Carlos Castilho 
desde a semana pas-
sada para realizar tra-
balhos na academia, 
como alguns exercí-
cios de musculação 
que não forcem o bra-

ço fraturado, com o 
objetivo de minimizar 
a perda física com o 
tempo parado. Com 
a liberação, nos pró-
ximos dias ele dará 
início à nova fase da 
recuperação, sob a su-
pervisão da fisiologia 
e do departamento mé-
dico do clube.

Com a anuência do 
departamento médico 
do Flu, Ganso operou 
o braço direito no dia 
23 de agosto com uma 
equipe de fora do clu-
be, especializada em 
fratura dos membros 
superiores. o meia 
precisou colocar uma 
placa com oito pinos 
para corrigir a fratura. 
o Tricolor não divul-
gou previsão de volta 
aos campos.

Ganso é liberado pelos 
médicos para iniciar

 fisioterapia

 Meia tem feito trabalho muscular no clube

MUNDIAL DE CLUBES Decisão foi tomada após a 
desistência do Japão

o Rio de Ja-
neiro tem a 
intenção de 

receber o Mundial 
de Clubes 2021. A 
informação foi di-
vulgada na terça-
-feira (21), pelo 
prefeito eduardo 
paes, em live reali-
zada nas redes so-
ciais. A decisão foi 
tomada após a de-
sistência do Japão 
e a busca da Fifa 
por um novo local 
para receber o tor-

neio.
“Nós estamos tra-

balhando para isso. 
É um desejo do 
Rio, já que o Ja-
pão cancelou a fi-
nal lá. Seria super 
interessante trazer 
para o Rio. estou 
conversando com 
a CBF, com outros 
dirigentes, para ver 
o que conseguimos 
fazer. Tem umas 
conexões, uns con-
tatos com a Fifa. 
Não é simples, pa-
rece que há uma 
predileção para se 
fazer essa final na 

Ásia. deve ter algo 
com os patrocina-
dores privados, eu 
não sou especialis-
ta no assunto. Mas 
estamos trabalhan-
do para que isso 
aconteça. Aí os fla-
menguistas estão 
crente que estou 
fazendo isso por 
eles, na sua mania 
de achar que estão 
em todas finais de 
Mundial de Clu-
bes. estou torcen-
do para estar, mas 
não sei se vai”, dis-
se o prefeito.

Torcedor do Vas-

co, eduardo paes 
ainda brincou com 
os torcedores do 
Flamengo com a 
possibilidade do 
clube disputar a fi-
nal da competição 
- o Flamengo está 
na semifinal da Li-
bertadores e pode 
garantir vaga caso 
seja campeão.

“As pessoas 
acham que quando 
eu falo do Mundial 
de Clubes, eu estou 
falando do Flamen-
go. Só que é certa 
arrogância do fla-
menguista achar 

que já está na fi-
nal do Mundial de 
Clubes. Isso acon-
teceu, pelo menos 
ainda. Não estou 
torcendo contra, 
estou torcendo 
para o Flamengo 
ir para a final. Se 
deus quiser o Fla-
mengo vai estar re-
presentando o Rio 
e Brasil na final do 
Mundial de Clu-
bes”, disse paes em 
tom de brincadeira.

Caso seja escolhi-
do como sede, o Rio 
de Janeiro receberá 
pela segunda vez o 

evento organizado 
pela Fifa. A cidade 
também foi sede na 
edição de 2000, em 
que o Corinthians 
venceu o Vasco na 
final, no Maracanã.

Com o retorno de 
público parcial aos 
estádios do Rio, 
como aconteceu 
nos jogos do Fla-
mengo, pela Copa 
do Brasil e Brasi-
leiro, e do Vasco, 
pela Série B, a ci-
dade teria a possi-
bilidade de receber 
torcedores nas par-
tidas.

MUITOS GOLS NA PRIMEIRA 
RODADA DA COPA DEODORO

Prefeito coloca o Rio como candidato 
a receber o Mundial de Clubes

COPA DO REI PARA AGITAR A BAIXADA FLUMINENSE

Com oito equipes 
confirmadas: Es-
trela da Gama, Bo-
leiros, MacNelson, 
Gelin, esquadrilha 
da Fumaça, Atlé-
tico Cabral, Real 
da Torre e Azurra, 
a Copa do Rei terá 

cinco jogos para os 
finalistas. A primei-
ra fase as equipes se 
enfrentam em jogos 
de ida e volta. A se-
gunda fase mostrará 
a mesma situação 
com as quatro equi-
pes classificadas 

que se enfrantam e 
os dois vencedores 
decidem em jogo 
único.

os confrontos da 
Copa do Rei serão 
os seguintes:

estrela da Grama 
x esquadrilha da 
Fumaça

Boleiros x Atléti-
co Cabral

MacNelson x 
Real da Torre

 A bola rolou nos jogos da primeira rodada 

Em live, Eduardo Paes afirma que cidade tem a intenção de sediar a edição de 2021

Vem aí a Copa do Rei, competição organizada por Edson 
Machado e que terá os mesmos moldes da Copa do Brasil.
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PRIMAVERA

Estado oferece crédito para quem 
pretende alavancar produção de flores 
A chegada da primavera, que começa oficialmente na tarde de onte, dia 22, é cercada 

de muita expectativa entre os produtores de flores fluminenses

e, para quem busca 
um suporte capaz 
de aumentar a pro-

dução, a Secretaria de es-
tado de Agricultura, pesca 
e Abastecimento oferece o 
programa Florescer, uma 
das linhas de crédito do 
Agrofundo, com emprésti-
mos a juros baixos. 

o Rio de Janeiro é um 
dos principais estados na 
produção de flores no país 
e ocupa a segunda posição 
no ranking nacional da ati-
vidade. Com uma produ-
ção diversa, abrange vá-
rios segmentos, tais como: 
flores de corte, folhagens, 
planta forração, plantas de 
paisagismo, plantas de jar-
dim e grama. 

o carro-chefe no estado 
está na produção de flores 

de corte, principalmente na 
Região Serrana. Nova Fri-
burgo figura, de uma ma-
neira geral, como o maior 
produtor de flores, e Bom 
Jardim se destaca como 
principal produtor de rosas 
no estado.

- Temos um imenso or-
gulho de ver nossa pro-
dução de flores ocupar 
o segundo lugar no país, 
mesmo depois de um ano 
difícil, como o de 2020, 
em função da pandemia. 
A manutenção ao fomen-
to e a disponibilização de 
créditos ao nosso produtor 
seguem sendo uma priori-
dade para seguirmos firmes 
entre os primeiros do país 
– destacou o secretário de 
Agricultura, Marcelo Quei-
roz.

A Região Serrana, por 
seus aspectos climáticos e 
geográficos, é muito pro-

DIVULGAÇÃO

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

‘Ação Acessibilidade’: Detro aplica multas na Baixada Fluminense
Fiscais do depar-

tamento de Trans-
portes Rodoviários 
do estado do Rio 
de Janeiro (detro-
-RJ) realizaram 
nesta terça-feira, 
dia 21, mais uma 
edição da “Ação 
Acessibilidade”. o 
objetivo era verifi-
car o cumprimen-
to de normas pelas 
empresas de ônibus 
intermunicipais, no 
dia Nacional de 
Luta da pessoa com 
deficiência. Foram 
aplicadas oito mul-

tas.
As equipes atu-

aram no Termi-
nal Rodoviário do 
Shopping de Ca-
xias e no Termi-
nal Rodoviário de 
Nova Iguaçu, fis-
calizando cerca de 
70 ônibus. durante 
a operação, foram 
verificados equipa-
mentos como a pla-
taforma elevatória, 
sinal sonoro, cinto 
de segurança e ca-
deira de transbordo, 
além de condições 
gerais dos veículos.  

A “Ação Acessibi-
lidade” será realiza-
da em 17 terminais 
rodoviários de 15 
municípios em todo 
o estado até o fim 
do ano. o objetivo é 
promover a acessi-
bilidade das pesso-
as com deficiência 
e com mobilidade 
reduzida, atenden-
do às exigências do 
Ministério público 
e do Conselho es-
tadual para políti-
ca de Integração da 
pessoa com defici-
ência (Cepde).

A primavera começa com uma grande explosão de flores no campo. 

Agente efetuando a fiscalização em transporte público

DIVULGAÇÃO

Anvisa determina recolhimento 
de lotes da vacina CoronaVac

curada para o desenvolvi-
mento da floricultura. Em 
meio a pandemia, muitas 
áreas de produção ficaram 
pelo caminho, mas novas 
regiões estão sendo reno-

vadas.
- As mais vendidas nes-

ta época são: rosa, gérbera, 
astromélia, crisântemo-
-margarida, lírio, entre ou-
tras. A oferta e a variedade 

são muito grandes. o mer-
cado está voltando lenta-
mente para a normalidade, 
e os produtores conseguem 
atender a demanda. A ex-
pectativa é de um aumento 

considerável na venda de 
flores, pois é uma caracte-
rística bem marcante desta 
estação – explica Nazaré 
dias, gerente setorial do 
Florescer.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) determinou o recolhi-
mento de alguns lotes da 
vacina CoronaVac, contra 
a covid-19, que foram in-
terditados após constatação 
de que “dados apresenta-
dos pelo laboratório não 
comprovam a realização do 
envase da vacina em con-
dições satisfatórias de boas 
práticas de fabricação”.

A determinação foi anun-
ciada hoje (22) por meio da 
Resolução (Re) 3.609, que 
determinou o recolhimento 
dos lotes da CoronaVac que 
já haviam sido interditados 
de forma cautelar pela Re-
solução (Re) 3.425, de 4 de 
setembro de 2021.

No dia 3 de setembro, 
a agência foi comunica-
da pelo Instituto Butantan 
que o parceiro na fabrica-
ção vacina CoronaVac, o 
laboratório Sinovac, ha-
via enviado para o Brasil 
25 lotes na apresentação 
frasco-ampola (monodose 
e duas doses), totalizando 

12.113.934 doses, que fo-
ram envasados em insta-
lações não inspecionadas 
pela Anvisa.

diante da situação, e 
“considerando as carac-
terísticas do produto e a 
complexidade do proces-
so fabril, já que vacinas 
são produtos estéreis (in-
jetáveis) que devem ser 
fabricados em rigorosas 
condições assépticas”, a 
Anvisa adotou medida 
cautelar com o objetivo de 
mitigar um potencial risco 
sanitário.

em nota divulgada há 
pouco, a agência informa 
que, desde a interdição 
cautelar, avaliou todos os 
documentos encaminhados 
pelo Instituto Butantan, 
“dentre os quais os emiti-
dos pela autoridade sanitá-
ria chinesa”.

“os documentos enca-
minhados consistiram em 
formulários de não con-
formidades que reforçaram 
as preocupações quanto às 
práticas assépticas e à ras-

treabilidade dos lotes”, de-
talha a nota.

A Anvisa acrescenta que 
também fez a análise das 
documentações referentes 
à análise de risco e à ins-
peção remota realizadas 
pelo Instituto Butantan, “e 
concluiu que permaneciam 
as incertezas sobre o novo 
local de fabricação, dian-
te das não conformidades 
apontadas”.

os lotes interditados 
“não correspondem ao pro-
duto aprovado pela Anvisa 
nos termos da Autorização 
Temporária de uso emer-
gencial (Aue) da vacina 
CoronaVac”, uma vez que 
foram fabricados em local 
não aprovado pela agên-
cia e, conforme informado 
pelo próprio Instituto Bu-
tantan, “nunca inspecio-
nado por autoridade com 
sistema regulatório equiva-
lente ao da Anvisa”.

“portanto, considerando 
que os dados apresentados 
sobre a planta da empre-
sa Sinovac localizada no 

número 41 Yongda Road, 
pequim, não comprovam 
a realização do envase da 
vacina CoronaVac em con-
dições satisfatórias de boas 
práticas de fabricação, a 
Anvisa concluiu, com base 
no princípio da precaução, 
que não seria possível re-
alizar a desinterdição dos 
lotes”, completa a nota.

A Anvisa concluiu tam-
bém que a realização de 
inspeção presencial na 
China não afastaria a mo-
tivação que levou à interdi-
ção cautelar dos lotes, por 
se tratar de produtos irre-
gulares, uma vez que não 
correspondem ao produto 
aprovado pela Anvisa, por 
terem sido envasados em 
local não aprovado pela 
agência.

Diante a situação, ficará 
a cargo dos importadores 
adotar os procedimentos 
necessários para o recolhi-
mento das vacinas restan-
tes de todos os lotes que 
foram interditados.

(Fonte: Agência Brasil)

MEC divulga resultado 
preliminar do Censo

 Escolar da Educação Básica
o Ministério da educa-

ção (MeC) divulgou, hoje 
(22), os resultados preli-
minares do Censo escolar 
da educação Básica de 
2021. os dados estão em 
portaria publicada no diá-
rio Oficial da União.

os resultados referem-
-se à matrícula inicial na 
creche, pré-escola, ensi-
nos fundamental e médio 
(incluindo o médio inte-
grado e normal magisté-
rio), no ensino regular e 
na educação de jovens e 
adultos (eJA) presencial 
fundamental e médio (in-
cluindo a eJA integrada 
à educação profissional). 
os dados incluem as redes 
estaduais e municipais, ur-
banas e rurais em tempo 
parcial e integral e o total 
de matrículas nessas redes 
de ensino.

A coleta de dados acon-
teceu entre os dias 18 de 
junho e 23 de agosto, por 
meio do sistema educa-
censo.

A partir de agora, com a 

publicação dos resultados 
preliminares, os gestores 
estaduais e municipais têm 
30 dias para conferência, 
ratificação e eventual re-
tificação das informações. 
No dia 7 de outubro, o ins-
tituto realizará uma live 
em seu canal do YouTube 
para orientar os gestores 
das escolas e redes sobre 
esses procedimentos.

durante este período, as 
escolas também poderão 
complementar as informa-
ções com dados que não 
foram informados no perí-
odo de coleta da matrícula 
inicial, desde que as infor-
mações tenham como base 
a data de referência do 
Censo escolar 2021, que é 
26 de maio de 2021.

em caso de dúvidas so-
bre os procedimentos de 
conferência dos dados, os 
gestores podem enviar os 
questionamentos para o 
Inep até 29 setembro, por 
meio de um formulário 
eletrônico. (Fonte: Agên-
cia Brasil)
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Civil e PRF prendem suspeitos em 
operação contra o roubo de cargas

OPERAÇÃO

Mandados de prisão estão sendo cumpridos nas comunidade do Furquim Mendes, Dique e Ficape

um casal da penha, na 
Zona Norte do Rio, teve 
o carro furtado na madru-
gada da última segunda-
-feira (20). uma câmera 
de segurança registrou 
a ação dos bandidos. 
para não fazer barulho, 
os criminosos decidiram 
empurrar o veículo após 
arrombá-lo.

Segundo o delegado 
Wellington Vieira, essa 
tática tem sido comum, 
sobretudo de madrugada. 
este ano, a 22ª dp (pe-
nha) já registrou 32 furtos 
de carros nesse horário 
nos bairros de olaria, Ra-
mos, Vicente de Carva-
lho, Brás de pina e penha.

“A primeira coisa é 
abrir o carro e liberar o 
freio de mão. empurram 
para sair da ‘zona de con-
flito’, onde tem alguma 

forma de o lesado des-
cobrir que o carro dele 
está sendo levado. Quan-
do eles estão à vontade, 
numa ‘zona de conforto’, 
eles tentam fazer uma li-
gação direta e levam o 
carro”, descreveu Vieira.

o delegado acrescen-
tou que “já está em cima 
dessa quadrilha”. 

“São algumas pessoas 
que estão furtando carros 
antigos, até 2013, na nos-
sa região. A nossa princi-
pal linha de investigação 
é que são furtos de enco-
menda, e alguns ferros-
-velhos que existem Zona 
oeste do Rio estão sendo 
monitorados”, emendou.

o pátio da delegacia 
reúne peças recuperadas 
em ferros-velhos, como 
motores, para-choques, 
para-lamas e pneus.

Ladrões arrombam
 veículo e o furtam

 empurrando

Menino de 3 anos atingido por bala na
 Zona Oeste retira placa metálica da perna

REPRODUÇÃO/ARqUIVO PESSOAL

Caso aconteceu na Penha

REPRODUÇÃO/ARqUIVO PESSOAL

Agentes da 
p o l í c i a 
Civil e 

polícia Rodoviá-
ria Federal (pRF) 
prenderam 12 sus-
peitos de envolvi-
mento com roubo 
de cargas na Zona 
Norte do Rio de 
Janeiro, ontem 
(22).

durante a ação, 
os agentes conse-
guiram recuperar 
uma carreta rou-
bada. os manda-
dos de prisão estão 
sendo cumpridos 
nas comunidades 
de Furquim Men-
des, dique, Ficape, 
no bairro Jardim 
América, na Zona 
Norte do Rio.

Homens da Coor-
denadoria de Re-
cursos especiais 

e da delegacia de 
Roubos e Furtos 
de Cargas (dRFC) 
cumprem os man-
dados.

Na terça-feira 
(14) da semana 
passada, um ca-
minhão que trans-
portava queijo foi 
roubado em Costa 
Barros, na Zona 
Norte. Bandidos 
chegaram a ati-
rar na cabine, mas 
tanto o motorista 
quanto o ajudante 
foram resgatados 
sem ferimentos 
pela pM cerca de 
meia hora depois.

Na ação, até uma 
carroça foi usa-
da para carregar 
o queijo roubado. 
pessoas em carros 
e em táxis, moto-
ciclistas, passagei-
ros de uma van e 
pedestres também 
pararam para levar 

caixas.

98% dos crimes 
ocorrem na

 Região 
Metropolitana

um estudo da 
Firjan mostra que 
houve uma peque-

na redução nesse 
tipo de crime esse 
ano no estado do 
Rio, mas o pa-
tamar ainda está 
bem alto.

de janeiro a maio, 
deste ano, foram 
1.896 ocorrências 

— uma média de 
12 roubos por dia. 
No ano passado, 
nesse mesmo pe-
ríodo, a média era 
de 14 roubos por 
dia.

o estudo da Fir-
jan mostra que o 

crime é concentra-
do na Região Me-
tropolitana — 98% 
dos casos. As per-
das diretas, con-
siderando o valor 
médio das cargas 
roubadas, chegam 
a R$ 153 milhões.

Carreta é recuperada durante operação

Heitor Souza retirou placa inserida no seu fêmur

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

o menino Heitor 
Souza, de 3 anos, 
retirou nesta sema-
na a placa metálica 
que tinha sido inse-
rida no fêmur após 
ele ser atingido por 
uma bala perdida 
na perna, há cer-
ca de 3 meses, em 
Senador Camará, 
Zona oeste do Rio.

em um vídeo 
gravado pela mãe, 
ainda no hospital, 
Heitor diz que está 
bem e já está indo 
para casa.

A criança passe-
ava com o tio pelo 
bairro, quando pa-
rou para beber água 
em um bar e foi 
atingida na perna 
por uma bala per-
dida. Heitor fratu-
rou o fêmur e teve 
que se submeter a 
uma cirurgia. Na 

ocasião, ele foi in-
ternado em estado 
grave por ter per-
dido muito sangue, 
e ainda teve que 
fazer sua recupera-
ção no CTI.

Após 29 dias de 
internação, o ga-
roto teve alta do 
Hospital Albert 
Schweitzer, na 
Zona oeste do Rio, 
mas só agora reti-
rou a placa metáli-
ca.

“A minha sen-
sação é de alívio 
e gratidão a deus 
por ter me sus-
tentado esses dias 
todos para acom-
panhar meu filho. 
Agora mais do que 
nunca eu posso 
dizer que eu vivo 
um milagre”, disse 
Sara Souza, mãe de 
Heitor.

Polícia prende homem suspeito de ter assaltado, 
estuprado e matado idosa em Xerém, em Caxias
policiais da 61ª dp 

(Xerém) prenderam 
um homem suspeito 
de ter roubado, agre-
dido, estuprado e ma-
tado Jeucy Concei-
ção do Rosário, de 68 
anos. o crime aconte-
ceu na última quarta-
-feira (15), em Xerém, 
duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense.

Após ouvirem tes-
temunhas, os investi-

gadores chegaram ao 
receptador do celular 
que foi roubado da 
vítima. A partir daí, 
eles conseguiram en-
contrar e prender o 
suspeito, que, durante 
depoimento, confes-
sou ter praticado o es-
tupro.

um detalhe chamou 
a atenção da polícia: 
no celular que foi 
roubado da vítima, 

os policiais encontra-
ram fotos de um baile 
funk na comunidade 
da Vila Ideal, também 
em Caxias — even-
to do qual o suspeito 
confirmou ter partici-
pado logo após ter co-
metido o crime.

o suspeito foi leva-
do à 61ª dp e depois, 
por conta do pedido 
de prisão preventiva, 
transferido para o sis-

tema prisional.

Suspeito foi levado pelos 
policiais à 61ª DP

REPRODUÇÃO/ARqUIVO PESSOAL
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 NAÇÕES UNIDAS

o presidente Jair 
Bolsonaro dis-
se, ontem (21), 

ao abrir a sessão de de-
bates da 76ª Assembleia 
Geral das Nações unidas 
(oNu), que o Brasil está 
trabalhando na atração de 
investimentos da iniciativa 
privada e que possui “tudo 
o que investidor procura: 
um grande mercado con-
sumidor, excelentes ati-
vos, tradição de respeito 
a contratos e confiança no 
nosso governo”.

o presidente Bolsonaro 
disse que o país está pro-
movendo o modal ferrovi-
ário e outras ações dentro 
do seu programa de parce-
ria de investimentos, e que 
já foram firmados mais de 
uS$ 6 bilhões em contra-
tos privados para novas 
ferrovias. o presidente 
lembrou que em agosto o 
governo também instituiu 
um novo marco legal para 
o setor, permitindo que a 
construção de novas ferro-
vias seja feita por meio de 
uma autorização simplifi-
cada.

“em poucos dias, rece-
bemos 14 requerimentos 
de autorizações para no-
vas ferrovias com quase 
uS$ 15 bilhões de inves-
timentos privados”, dis-
se. “Como reflexo, menor 
consumo de combustíveis 
fósseis e redução do custo 
Brasil, em especial no ba-
rateamento da produção de 
alimentos”, complemen-

tou Bolsonaro.
por meio do programa 

de parcerias de Investi-
mentos (ppI), segundo o 
presidente, já foram con-
tratados uS$ 100 bilhões 
de novos investimentos 
e arrecadados uS$ 23 bi-
lhões em outorgas. para os 
próximos dias, o governo 
também vai realizar o lei-
lão para implementação da 
tecnologia 5G no Brasil, 
disse o presidente.

durante seu discurso, 
o presidente reafirmou o 
compromisso firmado na 
Cúpula de Líderes sobre o 
Clima, em abril, de alcan-
çar, até 2050, a neutrali-
dade zero de emissões de 
gases de efeito estufa no 
país, antecipando em dez 
anos a sinalização ante-
rior, prevista no Acordo de 
paris.

os artigos 5º e 6º do 
Acordo de paris, firmado 
em 2015, tratam sobre os 
procedimentos financeiros 
para alcançar a redução das 
emissões, tema que deverá 
ser debatido na 26ª Confe-
rência das Nações unidas 
sobre Mudança Climática, 
a Cop26, que será realiza-
da em novembro em Glas-
gow, na escócia.

No evento, o Brasil quer 
buscar consenso sobre as 
regras do mercado de cré-
dito de carbono global, o 
que deve atrair mais in-
vestimento para o país. 
“esperamos que os países 
industrializados cumpram 
efetivamente seus com-
promissos com o financia-
mento de clima em volu-

mes relevantes. o futuro 
do emprego verde está no 

Brasil: energia renovável, 
agricultura sustentável, in-

dústria de baixa emissão, 
saneamento básico, trata-

mento de resíduos e turis-
mo”, disse.

Presidente Bolsonaro disse que o país está promovendo o modal ferroviário e outras ações

Brasil quer atrair mais investimentos 
privados, diz presidente na ONU

Discurso foi feito ontem, na ONU

DIVULGAÇÃO

Ainda em meio à pan-
demia da covid-19, esta 
edição da Assembleia Ge-
ral da oNu é realizada de 
forma híbrida, com decla-
rações presenciais e por 
vídeo. No ano passado, o 
evento foi totalmente vir-
tual. Tradicionalmente, o 
Brasil é o primeiro país a 
fazer um pronunciamento 
e o presidente Jair Bolso-
naro optou em ir pessoal-
mente a Nova York.

ele lamentou as mortes 
por covid-19 e disse que 
o governo vai vacinar “to-
dos que escolheram ser 
vacinados no Brasil” até 
novembro. o presidente 

se manifestou contra o 
passaporte da vacinação, 
que cobra imunização 
dos cidadãos para acesso 
a serviços. “Apoiamos 
a vacinação, contudo o 
nosso governo tem se 
posicionado contrário ao 
passaporte sanitário ou a 
qualquer obrigação rela-
cionada a vacina”, disse.

durante seu discurso 
nas Nações unidas, Bol-
sonaro também disse que 
o governo brasileiro apoia 
“a autonomia do médico 
na busca do tratamento 
precoce”. “eu mesmo fui 
um desses que fez trata-
mento inicial. Respeita-

mos a relação médico-
-paciente na decisão da 
medicação a ser utilizada 
e no seu uso off-label”, 
disse.

o medicamento cha-
mado off-label é aquele 
prescrito pelo médico que 
diverge das indicações da 
bula. desde o início da 
pandemia, no ano passado, 
o presidente defende o uso 
dessas medicações como, 
por exemplo, a hidroxiclo-
roquina, que não tem efi-
cácia científica comprova-
da contra a covid-19, mas 
pode ser prescrito por mé-
dicos com a concordância 
do paciente.

“Não entendemos por-
que muitos países, junta-
mente com grande parte 
da mídia, se colocaram 
contra o tratamento ini-
cial. A história e a ciência 
saberão responsabilizar a 
todos”, acrescentou.

em sua fala, o presi-
dente também destacou 
a atuação brasileira no 
campo humanitário e no 
combate à pandemia; às 
mudanças que seu gover-
no está promovendo no 
país e o retorno do Brasil 
ao Conselho de Seguran-
ça da oNu. No biênio 
2022-2023, o Brasil ocu-
pará um assento não per-

COVID-19

Pandemia impede realização de mais 
de 1 milhão de cirurgias em um ano

A pandemia de covid-19 
pode ter feito com que mais 
de 1 milhão de cirurgias ele-
tivas e emergenciais tenham 
deixado de ser feitas no Bra-
sil em 2020. A estimativa 
consta de um artigo do pro-
grama de Cirurgia Global e 
Mudança Social da Harvard 
Medical School, publicado 
na revista The Lancet Regio-
nal Health – Americas.

o levantamento usou da-
dos do dataSuS, do Minis-
tério da Saúde, sobre o nú-
mero de cirurgias feitas no 
país no período de 2016 a 
2020. por meio de um mo-
delo estatístico, a pesquisa 
estimou o volume cirúrgico 
esperado para o período de 
pandemia, entre março e de-
zembro do ano passado..

Ao comparar o número 
esperado com os dados re-
ais fornecidos pelos estados, 
verificou-se um acúmulo 
de mais de 1,1 milhão de 
cirurgias, a maioria delas 
(928.758) eletivas, aquelas 
que não são consideradas de 
urgência.

Segundo o professor 
Rodrigo Vaz Ferreira, da 

universidade do estado do 
Amazonas, um dos coauto-
res do estudo, o resultado é 
similar ao de outros países 
com grande volume de in-
tervenções cirúrgicas. “por 
um lado, essa redução se 
explica pela priorização de 
procedimentos mais urgen-
tes, realocação de recursos e 
manejo dos profissionais de 
saúde durante a pandemia”, 
destaca Ferreira, que faz 
pós-graduação na Faculdade 
de Medicina da universida-
de de São paulo.

de acordo com a pesqui-
sa, os estados com políticas 
governamentais mais rígidas 
de contenção do vírus, como 
fechamento de escolas, lo-
cais de trabalho e proibições 
de viagem, conseguiram 

manter o nível de funciona-
mento das cirurgias de ur-
gência, graças à preservação 
de recursos e leitos, apesar 
do grande atraso nas cirur-
gias eletivas.

“A análise de tais dados 
pode informar políticas pú-
blicas que atenuem os efei-
tos desse acúmulo, além 
de prevenir crises futuras. 
Temos que estar prepara-
dos, incentivar a população 
a se vacinar e respeitar as 
medidas sanitárias locais, 
pois isso contribui para a 
preservação dos serviços 
plenos de cirurgia”, ressalta 
Fábio Botelho, cirurgião do 
trauma e pediátrico, pesqui-
sador na universidade Mc-
Gill, no Canadá, e coautor 
do estudo.

Urgência adiou procedimentos eletivos e de emergência

DIVULGAÇÃO
o ministro da Cidadania, 

João Roma, que o Congres-
so Nacional e o governo 
federal devem buscar al-
ternativas para viabilizar 
a implantação do Auxílio 
Brasil. o programa, criado 
pelo governo, é apontado 
como o substituto do Bolsa 
Família. A implementação 
do Auxílio Brasil depende 
da aprovação de propostas 
que estão em tramitação 
no Congresso, como a pro-
posta de emenda à Consti-
tuição (peC) 23/2021 dos 
precatórios.

durante audiência públi-
ca na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle 
da Câmara dos deputados 
para falar sobre o auxílio 
emergencial, Roma disse 
que o programa Auxílio 
Brasil é de todo o estado 
brasileiro e que os dois po-
deres devem chegar a um 
consenso sobre as formas 
de seu financiamento.

“A discussão sobre valo-
res, orçamento e o quanto 
isso [o programa Auxílio 
Brasil] pode abranger é de-
cisão do estado brasileiro, e 

devemos buscar encontrar 
as alternativas enquanto go-
verno federal e parlamen-
to”, disse.

A peC dos precatórios 
prevê o parcelamento de dí-
vidas do governo com cre-
dores que ganharam causas 
na Justiça, e a expectativa é 
que gere espaço fiscal para 
o governo acomodar o novo 
programa social.

A admissibilidade da 
proposta foi aprovada na 
Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara na se-

mana passada, mas ainda 
precisa passar por uma co-
missão especial antes de ser 
votada em dois turnos no 
plenário.

A previsão é que o paga-
mento do novo programa 
ocorra logo após o paga-
mento da sétima e última 
parcela do auxílio emergen-
cial, em outubro. o novo 
programa social deve pagar 
um valor 50% acima do va-
lor médio pago pelo Bolsa 
Família, que é pouco mais 
de R$ 190.

João Roma falou sobre o 
financiamento do novo programa

DIVULGAÇÃO

Auxílio Brasil é tema de audiência na 
Câmara com ministro da Cidadania
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Volta Redon-
da superou a 
meta de va-

cinação contra a Co-
vid-19 em adolescen-
tes com 13 anos ou 
mais, nesta segunda-
-feira, dia 20. o drive-
-thru, na Ilha São João, 
foi encerrado às 16 
horas – antes do pre-
visto– devido à grande 
adesão do público su-
perando a quantidade 
de doses disponíveis 
no município.

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) 
informou que nesta 
quarta-feira, dia 22, 
vai chegar uma nova 
remessa de doses da 
vacina Pfizer/BioNTe-
ch sendo possível re-
tomar com a aplicação 
de primeira dose. e 
mais: adolescentes de 
12 anos também serão 
vacinados.

o encontro de gera-
ções marcou a vacina-
ção contra a Covid-19 
em Volta Redonda. de 
adolescentes a idosos, 
o município seguiu 
com a aplicação da va-
cina para todos. o ba-
lanço inicial da secre-
taria apontou mais de 
4,2 mil vacinas aplica-
das, entre primeira, se-
gunda e terceira doses. 
O número final será 
contabilizado no fim 
desta tarde e divulgado 
na manhã desta terça-
-feira, dia 21.

Adolescentes de 13 
anos ou mais foram 
em busca da primeira 
dose, enquanto jovens 
e adultos receberam a 
segunda dose. Idosos e 
imunossuprimidos gra-
ves reforçaram a imu-
nização com a terceira 
dose.

o coordenador da 
Vigilância em Saúde 
de Volta Redonda, mé-
dico sanitarista, Carlos 
Vasconcellos, ressal-

tou a importância da 
vacinação para todos, 
inclusive para adoles-
centes sem comorbida-
des de 12 a 17 anos. A 
vacinação, segundo o 
médico, é fundamental 
para redução do contá-
gio do novo coronaví-
rus.

“A vacinação de 
adolescentes contra a 
Covid-19 já se iniciou 
e não vai parar em Vol-
ta Redonda, porque 
entendemos que tendo 
mais pessoas vacina-
das diminuímos a cir-
culação do vírus e evi-
tamos à doença. Além 
disso, é importante 
ressaltar que, segundo 
o estatuto da Criança e 
do Adolescente, a pes-
soa acima de 12 anos 
tem autonomia sobre 
sua saúde. então os 
adolescentes podem 
procurar o serviço de 
saúde para ser vacina-
do é recomendável que 
alguma responsável 
acompanhe, mas não é 

obrigatório. o adoles-
cente tem condições de 
decidir se ele quer to-
mar a vacina ou não”, 
destacou Vasconcellos.

Isis Siguelo, de 14 
anos, falou sobre a 
expectativa ao ser va-
cinada. “esperei tan-
to por esse momento, 
quase dois anos de 
pandemia, finalmente 
chegou a minha vez. 
Muito feliz!”, falou.

outro vacinado foi 
Kauã da Cunha, de 14 
anos, que ressaltou es-
tar mais aliviado com 
a vacinação. “Muito 
contente mais tran-
quilo com a primeira 
dose. o adolescente 
estava acompanhado 
do padastro Walla-
ce Veiga que elogiou 
a atitude do governo 
municipal ao manter a 
vacinação dos adoles-
centes sem comorbi-
dades.

“Chegamos cedo, 
pois estávamos ansio-
sos pela vacinação, a 

prefeitura está de pa-
rabéns por dar conti-
nuidade à imunização 
dos adolescentes, nos-
sa família está muito 
contente com isso”, 
disse.

Samuel paulo, de 13 

anos, resumiu a vaci-
nação em felicidade e 
proteção. “Muito feliz 
estar protegido com 
a vacina é mais segu-
rança para mim e to-
dos da minha família”, 
comentou.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Volta Redonda prepara vacinação 
para 12 anos e mais amanhã

DIVULGAÇÃO

ADOLESCENTES

Vacinação de primeira dose será retomada na quarta, dia 22, também para 12 anos, drive-thru foi encerrado às 16 horas devido ao número de doses

ESPETÁCULO PETER PAN É SUCESSO DE PÚBLICO EM BARRA MANSA

 Evento foi realizado por meio de parceria entre o Projeto Diversão em Cena ArcelorMittal e a Fundação Cultura

DIVULGAÇÃO

SEGUNDO MUTIRÃO DE CABEÇA E PESCOÇO ACONTECE NA 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Neste sábado, foram realizadas seis intervenções cirúrgi-
cas na glândula tireoide, considerada de alta complexidade

DIVULGAÇÃO

Lucas Lima, de 13 anos, foi um dos que recebeu a primeira dose

o parque da Cidade de 
Barra Mansa, no Cen-
tro, recebeu no início 
da noite deste domingo, 
19, o espetáculo ‘peter 
pan’, de J.M. Barrie. o 
evento produzido pela 
companhia Cyntilante, 
foi realizado pelo pro-
jeto diversão em Cena 
ArcelorMittal, em par-
ceria com a Fundação 
Cultura. A montagem 
também foi apresenta-
da simultaneamente, de 
forma online, na página 
do Facebook @diversa-
oemcena. em função da 
Covid-19, a apresenta-
ção ocorreu em sistema 
drive-in.

As 95 vagas destina-

das ao espetáculo foram 
totalmente preenchidas. 
os espectadores aprova-
ram o evento. A profes-
sora Érika Freitas levou 
os dois filhos de 06 e 
08 anos para assistirem 
o evento. “Eles ficaram 
encantados com a his-
tória e a desenvoltura 
dos personagens. Sem-
pre que posso, trago as 
crianças para prestigia-
rem as produções reali-
zadas em nossa cidade. 
Acredito que estimula a 
criatividade, além de ser 
um momento de lazer e 
entretenimento”, desta-
cou.

o eSpeTÁCuLo – 
Na história, o persona-

gem é um pequeno rapaz 
que se recusa a crescer 
e que passa a vida a ter 
aventuras mágicas. os 
personagens saem dos 
livros de histórias para 
contar, cantar e encantar 
o público.

SeGuRANçA – para 
a realização do evento 
foram adotadas medidas 
de segurança recomen-
dadas pela organização 
Mundial de Saúde. o 
público fez as reservas 
dos ingressos de forma 
virtual, houve delimi-
tação dos espaços das 
vagas visando garantir o 
distanciamento social e 
a contratação de equipe 
para controle e recep-

tivo de público e logís-
tica. Foram instalados 
banheiros para público 
com itens de higieniza-
ção, inclusive álcool em 
gel.

Já os artistas contaram 
com estrutura e logística 
para a encenação do es-
petáculo, como locação 

de lavatório para equipe 
técnica e receptivos com 
itens de higienização, 
uso de itens de seguran-
ça para equipe (máscara, 
álcool gel, face shield, 
uniforme), transporte da 
equipe em van adaptada 
aos protocolos de segu-
rança, hospedagem em 

apartamentos single para 
distanciamento social, 
equipe reduzida com no 
máximo 09 integrantes, 
incluindo equipe técnica 
e artistas, testagem em 
todos os artistas partici-
pantes e uso de máscara 
face shield durante as 
apresentações.

A prefeitura de Resen-
de, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
realizou mais um mutirão 
de cirurgia de pescoço e 
cabeça neste sábado, dia 
18 de setembro, na San-
ta Casa de Misericór-
dia de Resende. A ação, 
promovida por meio do 
SuS (Sistema Único de 
Saúde), beneficiou seis 
pacientes, que foram sub-
metidos a intervenções 
na glândula tireoide. A 
cirurgia é o principal tra-
tamento para quase todos 
os casos de câncer de ti-
reoide, podendo remover 
parte ou toda a glândula 
(tireoidectomia).

este é o segundo mu-
tirão desta especialidade 
no município; o primeiro 

ocorreu no ano passado. 
Mais duas ações estão 
previstas para acontecer. 
o mutirão deste sábado 
contou com uma equipe 
multiprofissional com-
posta por 12 pessoas, 
duas cirurgiãs, duas auxi-
liares, dois profissionais 
de Anestesia, enfermeira 
e técnicos em enferma-
gem.

o prefeito de Resende, 
diogo Balieiro diniz, 
explicou a importância 
do mutirão de cirurgia 
de cabeça e pescoço no 
município. “A cirurgia de 
cabeça e pescoço envol-
ve casos relacionados a 
tumores benignos e ma-
lignos da região da face, 
fossas nasais, seios para-
nasais, boca, faringe, la-

ringe, tireoide, glândulas 
salivares, dos tecidos mo-
les do pescoço, da para-
tireoide e do couro cabe-
ludo. Neste sábado, seis 
pacientes foram operados 
devido a doenças diag-
nosticadas na glândula 
tireoide. Vale lembrar 
que a cirurgia é o princi-
pal tratamento para quase 
todos os casos de câncer 
de tireoide, podendo re-
mover parte ou toda a 
glândula. As cirurgias são 
totalmente gratuitas pelo 
SuS. o encaminhamen-
to para a cirurgia deve 
ser feito por um médico 
da rede pública de saúde, 
por intermédio dos postos 
de saúde, por exemplo. 
A Santa Casa já realizou 
mutirões de exames de 

raio-X, endoscopia, ele-
trocardiograma, histeros-
copia, tomografia compu-
tadorizada com sedação e 
ultrassonografia na atual 
gestão. A unidade tam-
bém promoveu mutirões 
para procedimentos ci-
rúrgicos de colecistecto-
mia, ou seja, retirada da 
vesícula biliar e hérnia, 
além de cirurgias plásti-
cas reparadoras. este ano, 
foi iniciado novo ciclo de 
mutirão de consultas de 
neurologia”, frisa.

por sua vez, o secretá-
rio municipal de Saúde, 
Tande Vieira, lembrou 
que a Santa Casa passou 
por grandes mudanças 
nos últimos anos. “Re-
centemente, a Nova San-
ta Casa recebeu obras 

de melhorias na rede de 
esgoto e na enfermaria, 
além de ter ganhado nova 
rampa de acesso à unida-
de. A mais nova interven-
ção está ocorrendo no se-
tor que abrigará o serviço 

de internação de Saúde 
Mental. A reforma acon-
tece na área anteriormen-
te ocupada por uma área 
de raio-X e pelo setor de 
arquivos, em um total de 
288m². 
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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.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO 

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

22 DE SETEMBRO DE 2021, PUBLICADO EM 23/09/2021

LEI MPLEMENTAR Nº 274 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Autor: PREFEITO MUNICIPAL

“Altera a redação da Lei Complementar 268, de 31 de março de 2021, que dispõe 
sobre a organização e estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo, nos artigos que menciona, substituindo a nomenclatura da Secretaria Munici-
pal de Trabalho.” 

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 - A presente lei altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Trabalho, 
passando a ser denominada Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia 
Solidária. 
Art. 2° Fica alterado o inciso XXV, do artigo 2º da Lei Complementar 268, de 31 de 
março de 2021, que passará a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 2º. A Administração Pública Municipal Direta tem sua estrutura básica integrada 
pelos seguintes órgãos municipais:
(...)
XXV - Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária;”

Art. 3º. Fica alterada a alínea q) do inciso III, e da alínea g) do inciso IV, do artigo 3º 
da Lei Complementar 268, de 31 de março de 2021, que passarão a vigorar com a 
seguinte redação:
“Para a execução de serviços de responsabilidade do Município, em observância ao 
disposto no art. 1º, os órgãos municipais estão agrupados:
(...)
III - Órgãos de ação governamental e políticas públicas:
(...)
q) Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária;
IV - Órgãos colegiados de assessoramento:
(...)
g) Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária;”

Art. 4° - O inciso XIII, do artigo 19 da Lei Complementar 268, de 31 de março de 
2021, passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. O Gabinete do Prefeito exerce as seguintes funções básicas:
(...)
XIII - desenvolver projetos e ações inclusivas do jovem no mercado de trabalho, em 
articulação com a Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária;”

Art. 5° - A seção XXV da Lei Complementar 268, de 31 de março de 2021, passará 
a vigorar com a seguinte redação:

                                                              “SEÇÃO XXV
 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, REN-
DA E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Art. 47. A Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária exerce as 
seguintes funções básicas:
I - promover as atividades de levantamento e cadastramento atualizado da força de 
trabalho do Município;
II - realizar, em colaboração com entidades públicas e privadas, programas de capa-
citação de mão de obra e sua integração ao mercado de trabalho local;
III - elaborar projetos e programas visando à valorização da ação comunitária, de 
modo a buscar alternativas de emprego e aumento de renda do trabalhador;
IV – incentivar associações, cooperativas, empresas e outras organizações que mo-
bilizem capital e propiciem a ampliação e diversificação do mercado local de empre-
gos;
V – formular e coordenar políticas, projetos e ações voltadas para a capacitação e 
atualização de trabalhadores e empreendedores individuais;
VI – articular com entidades públicas e privadas, visando o aproveitamento e a oti-
mização de incentivos na captação de oportunidades de trabalho e de perspectivas 
de geração de renda;
VII – prestar apoio técnico e administrativo à Conselho Municipal de Trabalho e Ren-
da;
VIII – atuar na administração das agências do Sistema Nacional de Emprego – SINE;
IX – desempenhar outras atividades afins; 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária 
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
I – Departamento de Geração de Renda;
a. Divisão de Qualificação para o Trabalho;
b. Divisão de Integração para o Trabalho;”

Art. 6º -  Fica alterada a redação da tabela II. 25 do Anexo II da Lei Complementar 
268, de 31 de março de 2021:

Tabela II.25

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, RENDA E ECONO-
MIA SOLIDÁRIA

CARGO SIMBOL ESTRUTURA

Secretário Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária SM 1

Subsecretário Municipal de Trabalho SS 1

Coordenador de Projetos de Formação e Capacitação para o 
Trabalho DAS-3 1

Coordenador de Economia Solidária e Empreendedorismo DAS-3 1

Chefe da Divisão de Qualificação para o Trabalho DAS-4 1

Chefe da Divisão de Integração para o Trabalho DAS-4 1

Chefe de Divisão de Trabalhos Externos e Economia Solidária DAS-4 1

Chefe de Agência do SINE DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 1

Assessor de Serviço DAS-9 6

Oficial de Gabinete FG-4 2

Art. 7º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – WAGUINHO.
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N°5246 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
“Dispõe sobre prorrogação do prazo estabelecido no art. 8º, da Lei Complementar 
nº.271 de 30 de junho de 2021”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor,
Considerando que ficou autorizado ao Poder Executivo prorrogar o prazo de adesão 
ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2021, conforme disposto no parágrafo 
único, do art.8, da Lei Complementar nº.271 de 30 de junho de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo para 20 de dezembro de 2021 de adesão ao Progra-
ma de Recuperação Fiscal – REFIS/2021, previsto no Art.8º, da Lei Complementar 
nº.271 de 30 de junho de 2021.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

DECRETO N°5247 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 
5.270.000,00 (Cinco milhões e duzentos e setenta mil reais), para reforço das dota-
ções consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 
de 18 de janeiro de 2021.

DECRETA:
 
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 5.270.000,00 (Cinco mi-
lhões e duzentos e setenta mil reais), para atender à programação constante do 
Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964 e

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
                                                                                                                                                      

                                                                                                Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 91 260.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 15 1.260.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.1.028 4.4.90.51.00 15    600.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.016.2.039 3.3.90.30.00 05 3.140.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 92 10.000,00

Anexo II
                                                                                                                                                      

                                                                                                 Em R$
ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 15 800.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.32.00 05 1.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.36.00 05 500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.36.00 91 210.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 05 1.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 05 140.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.32.00 15 300.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 15 760.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 91 50.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.030.1.001 3.3.90.39.00 92 10.000,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº2960/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Excluir LEONARDO FELIX DE BEM da PORTARIA Nº2875/SEMAD/2021 DE 17 DE 
SETEMBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 18/09/2021.

PORTARIA Nº2961/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, SANDRA REGINA DO NASCIMENTO COSTA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Muni-
cipal de Ordem Pública.   

PORTARIA Nº2962/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, do cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº2963/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, JAQUELINE DO CARMO CRUZ, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº2964/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JOSIMAR MACHADO DIAS, do cargo em comissão de 
Gerente de Expediente, Símbolo FG-1, na Secretaria Municipal de Saneamento.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

STOLEN

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

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

PORTARIA Nº2965/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, FERNANDO ANTONIO MARTINS DUARTE JUNIOR, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Expediente, Símbolo FG-1, na Secre-
taria Municipal de Saneamento.

PORTARIA Nº2966/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, BARTOLOMEU ABILIO RAMOS JUNIOR, do cargo em 
comissão de Supervisor, Símbolo FG-2, na Secretaria Municipal de Saneamento.

PORTARIA Nº2967/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ HERCULANO TABOZA, para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor, Símbolo FG-2, na Secretaria Municipal de Saneamento.

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº2958/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, publicada 
no Jornal Hora H de 22/09/2021.
Onde se lê: JEFFERSON GUERRA DE OLIVEIRA
Leia-se: JEFERSON GUERRA DE OLIVEIRA

NA PORTARIA Nº2952/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, publicada 
no Jornal Hora H de 22/09/2021.
Onde se lê: BRENNER DA SILVA CORREIA
Leia-se: BRENNER CORREIA DA SILVA

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMUNICADO

Os servidores nomeados nesta data, na portaria de Nº 2961, deverão apresentar-
-se para tomar posse a contar de 16/10/2021, na sede da Secretaria Municipal de 
Administração.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PORTARIA Nº2968/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

A Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Fazenda, usando de suas atribuições legais, conforme deliberação 279/17 do TCE/
RJ, considerando a solicitação de prorrogação do prazo final, formulada e funda-
mentada pelo presidente da Comissão de Tomada de Contas Especiais, portaria n° 
1953/SEMAD/2021, formada para verificar, elucidar e sanar os apontamentos feitos 
pelo Tribunal de Contas Estadual no processo n° 226.810-8/2015, quanto às diver-
gências entre o Setor de Patrimônio e a Contabilidade Municipal nos exercícios de 
2014 a 2019;

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar o prazo para execução dos trabalhos e emissão do respectivo rela-
tório realizado pela Comissão da Tomada de Contas Especial até o dia 27 de outubro 
de 2021;

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Fazenda

Mat. 60/71386

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS E CONVÊNIOS

PORTARIA Nº 78/SEMOCAP/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/190/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Quissila Correa Meire-
les Rozaes - matrícula 60/83.872, Lucas Botelho da Silva Chrysostomo - matrícula 
60/82.899 e Vanessa Menezes da Silva - matrícula 60/82.894 sob a presidência 
do primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do processo administrativo 
52/190/2021 neste município de Belford Roxo,  produzindo seus efeitos a contar de 
04 de outubro de 2021.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS DO RESULTADO 

PRELIMINAR DO EDITAL 003/2021 PROJETOS  FASE I 
A Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Comissão Especial nomeada pela 
Portaria n° 003/SEMC/2021, de 16 de julho de 2021, considerando o que consta do 
Processo n° 61-01/2021 TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, 
o RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO 
PRELIMINAR DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2021 – PROJETOS 
CULTURAIS E ARTÍSTICOS, conforme quadro a seguir: 

Número de inscrição Nome/Nome artístico Resultado

03092021-028 Ana Cristina de Carvalho Indeferido

13082021-002 Crislaine Roque Pinto Deferido

02092021-018 Enivaldo Costa e Silva Indeferido

11082021-001 Flávio Cardoso da Silva Deferido

02082021-019 Instituto Luz e Vida Indeferido

02092021-015 Inocentes de Belford Roxo Deferido

03092021-032 Maria Isabel Vitorino  Indeferido

03092021-022 Paula Roberta Carmo Correia  Indeferido

23082021-004 RL Realiza Empreendimento Indeferido

31082021-010 Verônica de Oliveira Gonçalves de Freitas Indeferido

Para a homologação do resultado final do Chamamento Público 003/2021 e conse-
quente concessão do benefício, é imprescindível que tenha sido realizado o envio 
dos anexos e documentos – assinados, listados e exigidos no item 10.04 do Edital, 
através do formulário eletrônico disponibilizado pela SEMC no portal da Prefeitura 
de Belford Roxo https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/, sob pena de inabi-
litação.

I-Edital de Projetos
No formulário de cadastro da iniciativa cultural, além do preenchimento correto e 
com informações válidas de todos os campos, o proponente deverá anexar no cam-
po correspondente, obrigatoriamente os seguintes anexos:
No caso de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, organizações sociais sem 
fins lucrativos e MEI;
a. Estatuto Social e Ata atualizado da instituição;
b. Contrato Social, Declarações MEI e alterações (se houver);
c. Certificado de regularidade de inscrição e situação cadastral do CNPJ;
d. RG e CPF do dirigente em exercício; 
e. Portfólio de atividades do proponente; 
f.          Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal;
g.               Certificado de Regularidade de situação relativa ao FGTS;
h.          Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
i.           Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
j.           Certidão da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria do Estado do Rio de 
Janeiro;
k.          Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
l.           Mapa cultural Municipal ou cadastro específico de cultura, e
m.              Cópia do cartão do Banco.

Ao final da inscrição, o número de protocolo será gerado, devendo o proponente so-
licitar através do e-mail citado no item 10.2 e imprimi-lo juntamente com o formulário 
preenchido. Não serão aceitos arquivos em outras extensões que não ODF, DOC, 
JPEG, PNG, PDF, MP3, OGG, MPEG, AVI e FLV.

O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na exclusão dos espa-
ços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, coopera-
tivas, instituições e organizações culturais comunitárias listadas. Não serão aceitas 
complementações, modificações ou substituições de dados ou dos anexos remeti-
dos, conforme item 10.12 do edital de Chamamento Público n° 003/2021.

Os autos do processo de recurso, com as respectivas análises e decisões, estão 
com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Cultura, a par-
tir do dia 22 de setembro de 2021, localizada na Avenida Bob Kennedy, s/n°, Nova 
Piam, Belford Roxo – RJ, próximo à Vila Olímpica, das 08:00 às 17:00h.

Jaconias José da Silva
Presidente da Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento

Bruno do Nascimento Nunes
Secretaria Municipal de Cultura

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 013/SMC/2021 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre a alteração do calendário das etapas e dos seus prazos para os 
chamamentos públicos da lei de auxílio emergencial da cultura”.

“A secretaria Municipal de Cultura no município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º Comunicar a alteração do calendário das etapas e dos seus prazos para os 
chamamentos públicos da lei de auxílio emergencial da cultura.

ETAPAS
PRAZOS

Início Término
Inscrições 21/07/2021 03/09//2021
Impugnação ao Edital 21/07/2021 24/07/2021
Informações e Esclarecimentos 21/07/2021 03/09/2021
Avaliação (Habilitação/Classificação/Seleção 04/09/2021 09/09/2021
Publicação do Resultado Preliminar 14/09/2021 14/09/2021
Interposição de Recursos 15/09/2021 17/09/2021
Análise dos Recursos 18/09/2021 20/09/2021
Resultado dos Recursos 22/09/2021 22/09/2021
Envio dos dados bancários’ e demais 
documentações 22/09/2021 24/09/2021

Resultado Final 2 09/10/2021 09/10/2021
Interposição de Recurso 2 10/10/2021 10/10/2021
Homologação do Resultado Final 11/10/2021 11/10/2021

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES
Secretário Municipal de Cultura

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO PROCESSO Nº 08/0073/2021 - HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N º 014/2021 cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITA-
LAR, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL 
EM TODAS AS SUAS ETAPAS, DESDE A UTILIZAÇÃO ATÉ SEU RETORNO EM 
IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO, SOB SITUAÇÕES HIGIÊNICO – SANITÁRIAS 
ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊN-
CIA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, ESPECIFICAMENTE O HOSPITAL MU-
NICIPAL DE BELFORD ROXO, UPA 24 H DO BAIRRO BOM PASTOR E UNIDADE 
MISTA LOTE XV., adjudicando seu objeto a empresa: TIME CLEAN LAVANDERIA 
MANUTENÇÃO DE ROUPAS LTDA no valor de R$ 1.137.582,36 (hum milhão cento 
e trinta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme 
Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da 
Comissão para Procedimentos de Licitação na Modalidade de Pregão Presencial  as 
fls. 613/615 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município 186/192, 
e da Controladoria Geral do Município 644.

Belford Roxo, 22 de setembro de 2021.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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Neste dia especial, você não celebra apenas um 
novo ano de vida, mas, novas chances de ser feliz 
e de realizar os seus sonhos. 

Desejo a você força para enfrentar cada obstá-
culo, fé em si mesma para nunca desistir e amor 
para seguir em frente com o apoio de pessoas es-
peciais e que te amam. 

que este novo ciclo de vida seja repleto de opor-
tunidades de ser ainda mais feliz. 

De pessoas que te amam… Caio,
 Rayane, Cristiane e Julio Lemos.
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SEGUNDO CADERNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
DELICIOSA TORTA 
DE ESPINAFRE E 

RICOTA

Ingredientes

MASSA:

300 ml de leite
3/4 de xícara chá de 
óleo
2 ovos
1 e 1/2 xícara chá de 
farinha de trigo
1 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta-
-do-reino (opcional)
1 col de sopa de fer-
mento em pó
Queijo ralado a gosto 
(opcional)

RECHEIO:

1 colher (chá) de oré-
gano
½ maço de espinafre 
cru bem picado
1 colher (chá) de sal
1 cebola picada, 2 
dentes de alho
15 azeitonas sem ca-
roço e picadas
1 xícara de ricota
Azeite de oliva
Queijo parmesão ra-
lado

Modo de Preparo

RECHEIO:

Doure a cebola, 
acrescente o alho, o 
espinafre e refogue 
bem.
Desligue o fogo e dei-
xe esfriar.
Faça uma mistura 
sem refogar de toma-
te, azeitona, orégano, 
azeite, sal e ricota es-
farelada.
Depois que o refo-
gado de espinafre 
cebola e alho esfriar, 
acrescente em uma 
vasilha a mistura de 
tomate, azeitona, 
orégano, azeite, sal 
e ricota esfarelada e 
mexa bem.

MASSA:

Bata o leite, o óleo e 
os ovos no liquidifica-
dor.
Em velocidade baixa, 
junte aos poucos a 
farinha, coloque sal e 
por último o fermento.
Despeje metade da 
massa numa forma 
refratária e untada e 
coloque o recheio so-
bre ela.
Cubra com o restante 
de massa e o queijo 
ralado por cima.
Leve ao forno já 
aquecido por 30 mi-
nutos ou até dourar
Deixe ferver um pou-
co, sempre misturan-
do.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº2960/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Excluir LEONARDO FELIX DE BEM da PORTARIA 
Nº2875/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, 
publicada no Jornal Hora H de 18/09/2021.

PORTARIA Nº2961/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SANDRA REGINA DO NASCIMENTO COSTA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Ordem 
Pública.   

PORTARIA Nº2962/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, do cargo 
em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbo-
lo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2963/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JAQUELINE DO CARMO CRUZ, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbo-
lo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2964/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, JOSIMAR MACHADO DIAS, do cargo em co-
missão de Gerente de Expediente, Símbolo FG-1, na 
Secretaria Municipal de Saneamento.

PORTARIA Nº2965/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FERNANDO ANTONIO MARTINS DUARTE JUNIOR, 
para exercer o cargo em comissão de Gerente de Ex-
pediente, Símbolo FG-1, na Secretaria Municipal de 
Saneamento.

PORTARIA Nº2966/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, BARTOLOMEU ABILIO RAMOS JUNIOR, do 
cargo em comissão de Supervisor, Símbolo FG-2, na 
Secretaria Municipal de Saneamento.

PORTARIA Nº2967/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JOSÉ HERCULANO TABOZA, para exercer o cargo 
em comissão de Supervisor, Símbolo FG-2, na Secre-
taria Municipal de Saneamento.

ERRATAS:

NA PORTARIA Nº2958/SEMAD/2021 DE 21 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 
22/09/2021.

Onde se lê: JEFFERSON GUERRA DE OLIVEIRA

Leia-se: JEFERSON GUERRA DE OLIVEIRA

NA PORTARIA Nº2952/SEMAD/2021 DE 21 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 
22/09/2021.

Onde se lê: BRENNER DA SILVA CORREIA

Leia-se: BRENNER CORREIA DA SILVA

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMUNICADO

Os servidores nomeados nesta data, na portaria de Nº 
2961, deverão apresentar-se para tomar posse a con-
tar de 16/10/2021, na sede da Secretaria Municipal de 
Administração.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRRATAS:

NA PORTARIA Nº2875/SEMAD/2021 DE 17 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada em 18/09/2021.

Onde se Lê: JACSON CANDIDO COIMBRA SILVA

Leia-se: JACSON CANDIDO DOS SANTOS

NA PORTARIA Nº2877/SEMAD/2021 DE 17 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada em 18/09/2021.

Onde se Lê: MARCELO GONÇALVES

Leia-se: MARCELO DE SOUZA GONÇALVES

NA PORTARIA Nº2904/SEMAD/2021 DE 17 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada em 18/09/2021.

Onde se Lê: MARCELO FREITAS

Leia-se: MARCELO BENTO DE FREITAS

NA PORTARIA Nº2880/SEMAD/2021 DE 17 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada em 18/09/2021.

Onde se Lê GLENDA FERNANDES SUTERO LO-
REIRO

Leia-se: GLENDA FERNANDES SUTERO LOUREI-
RO

Onde se Lê PAULO CÉSAR RAMOS SITATIANO

Leia-se: PAULO CÉSAR RAMOS SITATINO

NA PORTARIA Nº2926/SEMAD/2021 DE 17 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada em 18/09/2021.

Onde se Lê: Chefe da Rede de Políticas de Saúde 
Mental

Leia-se: Assessor da Rede de Políticas de Saúde 
Mental

PORTARIA Nº2863/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2021, publicada em 18/09/2021.

Onde se Lê: ROSANA DE OLIVEIRA SANTIAGO

Leia-se: ROSANE DE OLIVEIRA SANTIAGO

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMUNICADO

Os servidores nomeados nesta data, nas portarias de 
Nº 2941 a 2943/SEMAD/2021, deverão apresentar-se 
para tomar posse a contar de 16/10/2021, na sede da 
Secretaria Municipal de Administração.

ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

PORTARIA Nº2944/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 75, 
inciso V, da Lei Complementar nº 268 de 31/03/2021, e 
em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos 
do processo nº 0055326-08.2021.8.19.0000,

RESOLVE:

REINTEGRAR, Joice Silva de Souza, CPF 
nº146.306.117-03, no cargo de Conselheira Tutelar 
do Município de Belford Roxo, com efeitos a partir de 
18/09/2021.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PORTARIA Nº2968/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021
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ROCAMBOLE DE 
CHOCOLATE COM NO-

ZES E AMÊNDOAS

Ingredientes 

8 colheres de sopa de fa-
rinha de trigo
8 colheres de sopa de 
chocolate em pó
8 colheres de sopa de 
açúcar refinado
8 ovos
3 colheres de água fria
1 colher de sopa de fer-
mento em pó

RECHEIO:

2 latas de leite condensa-
do
1 caixa de creme de leite
300 g de nozes trituradas
200 g de amêndoas tritu-
radas
1 colher de sopa de mar-
garina

COBERTURA:

200 g de chocolate ao lei-
te (se preferir, opte pelo 
chocolate meio amargo 
para contrastrar com o 
leite condensado do re-
cheio)
1 lata de creme de leite 
(sem soro)
Nozes e amêndoas pica-
das para decorar

Modo de Preparo

MASSA:

Bata as claras em neve 
e reserve. BAta em outra 
tigela as gemas, o açú-
car, o chocolate e a água. 
Acrescente a farinha pe-
neirada com o fermento e 
aos poucos, adicione as 
claras em neve misturan-
do lentamente. Coloque 
em uma forma untada 
com manteiga ou marga-
rina e trigo e leve para as-
sar. Importante: não abra 
o forno antes de 30 minu-
tos.

RECHEIO:

Triture as nozes e as 
amêndoas e coloque-as 
em uma panela com o lei-
te condensado, a marga-
rina e mexa até soltar da 
panela. Desligue o fogo 
e acrescente o creme de 
leite.

COBERTURA:

Derreta em banho maria 
o chocolate picado. Tire 
do fogo e acrescente aos 
poucos o creme de leite 
até ficar homogêneo. Jun-
to a este creme, adicione 
as nozes e amêndoas pi-
cadas.

MONTAGEM:

Desenforme a massa em 
cima de um pano umede-
cido. Por cima da massa, 
coloque o recheio, enrole, 
cobra com o chocolate e 
enfeite com as nozes e 
amêndoas picadas.

A Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, usando de suas atribuições legais, conforme deliberação 
279/17 do TCE/RJ, considerando a solicitação de prorrogação do prazo final, 
formulada e fundamentada pelo presidente da Comissão de Tomada de Con-
tas Especiais, portaria n° 1953/SEMAD/2021, formada para verificar, elucidar e 
sanar os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas Estadual no processo n° 
226.810-8/2015, quanto às divergências entre o Setor de Patrimônio e a Conta-
bilidade Municipal nos exercícios de 2014 a 2019;

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar o prazo para execução dos trabalhos e emissão do respectivo 
relatório realizado pela Comissão da Tomada de Contas Especial até o dia 27 de 
outubro de 2021;

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE

Secretário Municipal de Fazenda

Mat. 60/71386

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE SUSPENSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/044/2021

Apenso 56/45/2021, 56/53/202 e 56/63/2021

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2021

Fica suspenso SINE DIE o Pregão Presencial Nº 029/2021, para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros ali-
mentícios e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, conforme condições e 
especificações contidas no Termo de Referência - ANEXO I do edital. A sus-
pensão ocorre pela necessidade revisão dos Termos de Referências conforme 
Ofício GS/SEMASCM Nº 1209/2021. 

Cássio da Rocha Brum

Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RE-
CURSOS E CONVÊNIOS

PORTARIA Nº 78/SEMOCAP/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTAN-
TE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/190/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Quissila Correa 
Meireles Rozaes - matrícula 60/83.872, Lucas Botelho da Silva Chrysostomo - 
matrícula 60/82.899 e Vanessa Menezes da Silva - matrícula 60/82.894 sob a 
presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do processo 
administrativo 52/190/2021 neste município de Belford Roxo,  produzindo seus 
efeitos a contar de 04 de outubro de 2021.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RE-
CURSOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

PROCESSO: 52/0155/2021

CONTRATO N°: 047/SEMOCAP/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

CONTRATADA: CCS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO PÁTIO DA ESCOLA 
MUNICIPAL RUDÁ IGUATEMI VILLA NOVA, SITUADA NA AVENIDA GLÓRIA, 
S/N, BAIRRO NOVA AURORA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.

VALOR:  R$ 385.793,14 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECEN-
TOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

PRAZO: 03 (TRÊS) MESES.

PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.019.1013

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.

NOTA DE EMPENHO: 731/2021.

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSINATURA: 01 de SETEMBRO de 2021.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA 
MULHER

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 45/0004/2021

CONTRATO N°: 004/SEMASCM/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

CONTRATADA:  CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDA-
DANIA E DA MULHER. 

VALOR: R$ 44.640,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUA-
RENTA REAIS).

PRAZO: 15 (QUINZE) dias.

PROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.045.2024

ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00

FONTE: 17 (FNAS).

NOTA DE EMPENHO: 99/2021.

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSINATURA:  15 de SETEMBRO de 2021.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO

Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 08/0379/2021

CONTRATO N°: 028/SEMUS/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

CONTRATADA:  HCMIX COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI.

OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ATRAVÊS DE CESTAS BÁSICAS 
PARA ATENDER DE FORMA TEMPORÁRIA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA CADASTRADA NO SITEMA IST, 
NO PROGRAMA HANSENÍASE E NO PROGRAMA TUBERCULOSE, TODOS 
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PUDIM DE SORVETE 
DELICIOSO

PAPO DE ANJO 
FÁCIL E ECONÔMICO

Ingredientes 

18 a 12 gemas
1 colher de fermento 
químico
1 gota de baunilha
4 copos de água
3 copos de açúcar
cravo-da-índia à vonta-
de

Modo de Preparo

Na bateteira, bata as 
gemas com o fermento 
durante, aproximada-
mente, 15 minutos.
Prepare uma calda com 
2 copos de água, 1 1/2 
copos de açúcar, o cra-
vo e a baunilha. Quan-
do estiver em ponto de 
fio, passe para um re-
fratário aonde todos os 
papos de anjo ficarão 
de molho por 24hs.
Prepare uma nova cal-
da com o restante da 
água e açúcar para co-
zer os papos..
Unte as forminhas com 
óleo e coloque a mistu-
ra das gemas até a me-
tade.
Leve ao fogo médio por 
uns 15 minutos, ou até 
começarem a dourar le-
vemente.
O segredo da receita é 
o tempo certo de forno, 
se cozinhar demais não 
vai formar um bolinho, 
vai esfarelar todo.
Depois de assados, de-
senforme delicadamen-
te com a ajuda de uma 
faca ou colher e cozinhe 
os papos em pequenas 
porções por, mais ou 
menos, 5 minutos cada.
Quando retirar da cal-
da quente, mergulhe os 
papos na primeira cal-
da.
Deixe esfriar e leve a 
geladeira por 24 horas 
para pegar gosto

INGREDIENTES

1 lata de leite condensa-
do
1 lata de leite de vaca
2 pacotes de creme de 
leite(400g no total)
3 gemas (reserve as 
claras)
10 colheres de nescau
5 colheres de açúcar

Modo de Preparo

Coloque o leite condensa-
do, o leite de vaca e as 3 
gemas em uma panela e 
leve ao fogo até ficar um 
mingau.
Desligue o fogo, acres-
cente a clara em neve 
(batidas) e o creme de 
leite.
Misture bem até ficar uni-
forme, depois é só colo-
car em uma forma própria 
para pudim e levar ao fre-
ezer.

CALDA:
Misture 10 colheres de 
sopa de nescau e 5 colhe-
res de sopa de açúcar.
Leve ao fogo até ficar com 
aspecto de calda.
Coloque quente na hora 
de servir.
Fica irresistível

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAISQUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2021

VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR: R$ 1.581.300,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL 
E TREZENTOS REAIS).

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

PROGRAMAS DE TRABALHO:  1.10.305.029.2013

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00

FONTE: 16-SUS.

NOTA DE EMPENHO: 440/2021.

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSINATURA:  13 de SETENBRO de 2021.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AVISO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS DO RESULTADO 
PRELIMINAR DO EDITAL 003/2021 PROJETOS  FASE I 

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Comissão Especial nomeada 
pela Portaria n° 003/SEMC/2021, de 16 de julho de 2021, considerando o que 
consta do Processo n° 61-01/2021 TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
dos interessados, o RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA 
O RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
N° 003/2021 – PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, conforme quadro a 
seguir: 

Número de inscri-
ção Nome/Nome artístico Resultado

03092021-028 Ana Cristina de Carvalho Indeferido

13082021-002 Crislaine Roque Pinto Deferido

02092021-018 Enivaldo Costa e Silva Indeferido

11082021-001 Flávio Cardoso da Silva Deferido

02082021-019 Instituto Luz e Vida Indeferido

02092021-015 Inocentes de Belford Roxo Deferido

03092021-032 Maria Isabel Vitorino  Indeferido

03092021-022 Paula Roberta Carmo Correia  Indeferido

23082021-004 RL Realiza Empreendimento Indeferido

31082021-010 Verônica de Oliveira Gonçal-
ves de Freitas Indeferido

Para a homologação do resultado final do Chamamento Público 003/2021 e 
consequente concessão do benefício, é imprescindível que tenha sido realizado 
o envio dos anexos e documentos – assinados, listados e exigidos no item 10.04 
do Edital, através do formulário eletrônico disponibilizado pela SEMC no portal 
da Prefeitura de Belford Roxo https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/, 
sob pena de inabilitação.

I-Edital de Projetos

No formulário de cadastro da iniciativa cultural, além do preenchimento correto 
e com informações válidas de todos os campos, o proponente deverá anexar no 
campo correspondente, obrigatoriamente os seguintes anexos:

No caso de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, organizações sociais 
sem fins lucrativos e MEI;

a. Estatuto Social e Ata atualizado da instituição;

b. Contrato Social, Declarações MEI e alterações (se houver);

c. Certificado de regularidade de inscrição e situação cadastral do CNPJ;

d. RG e CPF do dirigente em exercício; 

e. Portfólio de atividades do proponente; 

f.          Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal;

g.               Certificado de Regularidade de situação relativa ao FGTS;

h.          Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

i.           Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União;

j.           Certidão da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria do Estado do Rio 
de Janeiro;

k.          Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

l.           Mapa cultural Municipal ou cadastro específico de cultura, e

m.              Cópia do cartão do Banco.

Ao final da inscrição, o número de protocolo será gerado, devendo o proponen-
te solicitar através do e-mail citado no item 10.2 e imprimi-lo juntamente com o 
formulário preenchido. Não serão aceitos arquivos em outras extensões que não 
ODF, DOC, JPEG, PNG, PDF, MP3, OGG, MPEG, AVI e FLV.

O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na exclusão dos 
espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias listadas. Não 
serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados ou dos 
anexos remetidos, conforme item 10.12 do edital de Chamamento Público n° 
003/2021.

Os autos do processo de recurso, com as respectivas análises e decisões, es-
tão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Cultu-
ra, a partir do dia 22 de setembro de 2021, localizada na Avenida Bob Kenne-
dy, s/n°, Nova Piam, Belford Roxo – RJ, próximo à Vila Olímpica, das 08:00 às 
17:00h.

Jaconias José da Silva

Presidente da Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento

Bruno do Nascimento Nunes

Secretaria Municipal de Cultura

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 013/SMC/2021 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre a alteração do calendário das etapas e dos seus prazos para os 
chamamentos públicos da lei de auxílio emergencial da cultura”.

“A secretaria Municipal de Cultura no município de Belford Roxo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º Comunicar a alteração do calendário das etapas e dos seus prazos para 
os chamamentos públicos da lei de auxílio emergencial da cultura.

ETAPAS
PRAZOS

Início Término

Inscrições 21/07/2021 03/09//2021

Impugnação ao Edital 21/07/2021 24/07/2021

Informações e Esclarecimentos 21/07/2021 03/09/2021

Avaliação (Habilitação/Classificação/
Seleção

04/09/2021 09/09/2021

Publicação do Resultado Preliminar 14/09/2021 14/09/2021

Interposição de Recursos 15/09/2021 17/09/2021

Análise dos Recursos 18/09/2021 20/09/2021

Resultado dos Recursos 22/09/2021 22/09/2021

Envio dos dados bancários’ e demais 
documentações

22/09/2021 24/09/2021

Resultado Final 2 09/10/2021 09/10/2021

Interposição de Recurso 2 10/10/2021 10/10/2021

Homologação do Resultado Final 11/10/2021 11/10/2021

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES

Secretário Municipal de Cultura

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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TORTA GELADA DE 
BIS

Ingredientes

MASSA:

2 caixas de chocolate 
Bis
½ colher (sopa) de 
margarina

CREME:

1 e ½ latas (medida 
de lata) de leite
2 colheres (sopa) de 
amido de milho
1 lata de leite conden-
sado
1 gema
1 colher (sopa) de 
manteiga

MOUSSE:

200 g de chocolate 
meio amargo picado
1 lata de creme de lei-
te
2 claras em neve
3 colheres (sopa) de 
açúcar

Modo de Preparo

MASSA:

No processador, tritu-
re todas as unidades 
de uma caixa de bis e 
a manteiga até formar 
uma pasta.

Com a pasta, forre o 
fundo de uma fôrma 
de aro removível com 
22cm de diâmetro. 
Reserve.

CREME:

Em uma panela, mis-
ture o leite e o ami-
do, acrescente o leite 
condensado, a gema 
e a manteiga. Leve 
ao fogo mexendo até 
engrossar. Deixe es-
friar e coloque sobre 
a pasta de bis reser-
vada.

MOUSSE:

Derreta o chocola-
te em banho-maria, 
acrescente o creme 
de leite e misture. Re-
serve. Bata as claras 
em neve, junte o açú-
car e bata mais. Mis-
ture as claras batidas 
ao chocolate reserva-
do. Por cima do cre-
me branco distribua o 
restante de bis picado 
e coloque a mousse 
por cima.

Leve ao freezer por 2 
horas.

Conserve na geladei-
ra até servir. Decore 
com bis

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

DESPACHO PROCESSO Nº 08/0073/2021 - HOMOLOGO a presente LICITA-
ÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N º 014/2021 cujo objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAN-
DERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS E 
TECIDOS EM GERAL EM TODAS AS SUAS ETAPAS, DESDE A UTILIZAÇÃO 
ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO, SOB SITUAÇÕES 
HIGIÊNICO – SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, ESPE-
CIFICAMENTE O HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, UPA 24 H DO 
BAIRRO BOM PASTOR E UNIDADE MISTA LOTE XV., adjudicando seu objeto a 
empresa: TIME CLEAN LAVANDERIA MANUTENÇÃO DE ROUPAS LTDA no va-
lor de R$ 1.137.582,36 (hum milhão cento e trinta e sete mil quinhentos e oitenta 
e dois reais e trinta e seis centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances 
e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão para Procedimentos de 

Licitação na Modalidade de Pregão Presencial  as fls. 613/615 e ainda, pareceres 
da Douta Procuradoria Geral do Município 186/192, e da Controladoria Geral do 
Município 644.

Belford Roxo, 22 de setembro de 2021.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde


