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Alerj aprova reajuste retroativo 
a 2017 a servidores do estado 

Homem e 
cavalo são 
mortos em 

Nova Iguaçu
Vítimas foram perseguidas por homens fortemente armados e depois executadas. Delegacia 

de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga envolvimento da milícia no crime. 

Manutenção em ETA 
pode deixar Baixada 
e Rio sem água hoje 

4

PRoMovIA cAvAlgAdAs 

7

PM apreende motos 
elétricas de chefão 

do tráfico no Rio 
Veículos avaliados em torno de R$ 170 mil seriam sorteados no 

Baile da Gaiola, promovido por traficantes em morro carioca.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária está 
com as inscrições abertas até o dia 20 de outubro para o 1º Concurso 
Modelo Plus Size de Belford Roxo. 

Belford Roxo abre concurso para 
escolher melhor modelo plus size 

3

RAfAEl BARRETo/PMBR

Amanda Regina já participou de outros concursos para escolher semelhantes 

7

Covardão que feriu 
mulher com foice é 

preso pela Civil 
em Guapimirim 

7

Musical infantil 
fará temporada 

de Natal na 
cidade das Artes 

2

dIvulgAção 

REPRodução /REdEs socIAIsI
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Musical infantil ‘criando Asas’ fará 
temporada de Natal na cidade das Artes

O espetáculo “Criando 
Asas”, originalmen-
te escrito pelo autor 

e compositor Marco Aurêh, 
ganhará uma adaptação es-
pecial de Natal, com novos 
personagens e inserção de 
músicas natalinas. 

A temporada será de 13 
a 15 de dezembro, na Ci-
dade das Artes, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do 
Rio, sempre às 20h. A ven-
da de ingressos começa em 
outubro, de forma on-line, 
pela plataforma do Sympla 
e diretamente na bilheteria 
do teatro. O teatro cumpre 
todos os protocolos sani-
tários. Na ocasião, será 
exigida a comprovação de 
imunização contra a Co-
vid-19, seguindo o decreto 
estabelecido pela Prefeitura 
do Rio.

A nova versão do mu-

sical conta com a com di-
reção e produção de Isaac 
Belfort. A montagem terá 
supervisão geral do ator e 
versionista Lucas Resende. 
A adaptação do texto ficou 

por conta da autora Rebeca 
Bittencourt. 

O musical contará a his-
tória de Neusa e seu neto 
Caíque. Enquanto enfeitam 
a árvore de Natal, Caíque 

compartilha com sua avó, 
Dona Neusa, um de seus so-
nhos. A senhora então resol-
ve ler para o neto um conto 
antigo chamado “Criando 
Asas”, cujo enredo gira em 

torno da inconformada for-
miga Zelda e seu desejo de 
conseguir voar. A partir des-
ta história repleta de aven-
turas e reviravoltas, Dona 
Neusa apresenta ao neto o 

verdadeiro sentido do Natal. 
O musical é uma parceria 

da produtora Belfort Produ-
ções e a Riotur. Isaac Belfort, 
produtor responsável pela 
montagem da peça, adianta 
as novidades que o público 
pode esperar na nova versão. 

“Será tudo novo! Segui-
remos a dramaturgia criada 
pelo Marco Aurêh, mas com 
um novo olhar para as cenas, 
músicas”, garante Isaac. 

A montagem é livre para 
todas as faixas-etárias e 
traz no elenco: Layla San-
tos, Douglas Motta, Gabriel 
Barbosa, Bernardo Liaño, 
Maiara Queiroz, Amanda 
Chagas, Alborina Paiva e 
Isaac Belfort. 

Mais informações no per-
fil oficial do espetáculo @
musicalcriandoasas ou pelo 
site http://cidadedasartes.rio.
rj.gov.br/.

Essa fofoca vem de uma pequena, mas movimentada Câmara de Vereadores da Baixada Fluminense. As falcatruas 
armadas por um parlamentar começaram a emergir do anonimato para se tornarem públicas e cair no colo do Minis-
tério Público. O político pode até perder o mandato e responde por improbidade administrativa. 

Pau de galinheiro

o soMBRA ENvIE suA 
dENúNcIA ou ElogIo!

horahmunicipios@gmail.com

Dizem que no reduto eleitoral pelo qual foi eleito, ele 
perdeu a credibilidade e o respeito de um monte de gente 
que trabalhou pra sua campanha em 2020. É que depois 
de tomar posse do cargo na cãmara, o político deixou de 
lado as promessas que fez durante a campanha e ficou 
como mentiroso. E espertinho só não esqueceu de en-
gordar as contas bancárias e de comprar uma uma big 
casa em uma áreas nobres do Rio de Janeiro.

usufruiu do cargo
Foi na Barra da Tijuca que o então humilde político 

decidiu mudar com mala e cuia com toda a família. O 
imóvel, dizem, fica em condomínio luxuoso próximo a 
praia. O que todo mundo pergunta é como ele comprou 
a casa usando o salário de vereador. Porque, o moço 
jura de pés juntos que foi com o próprio suor. Quem 
acredita em Papai Noel engoliu a história. Era só o que 
faltava!

da Baixada para a Barra 
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Espetáculo terá curta temporada, de 13 a 15 de dezembro, sempre às 20h

MusIcAl INfANTIl

Venda de ingressos começa em outubro

dIvulgAção

BTs incentiva vacinação 
contra a covid-19 

em discursos na uNu
Os integrantes do grupo 

sul-coreano de k-pop BTS 
incentivaram a vacinação 
contra a Covid-19 e para-
benizaram a resiliência dos 
jovens durante a pandemia, 
em um breve discurso na úl-
tima segunda-feira em Nova 
York, antes da abertura da 
76ª Assembleia Geral da 
ONU. No discurso, o cantor 
RM confirmou que todos os 
sete integrantes do grupo se 
vacinaram contra o corona-
vírus: “Claro que tomamos 
a vacina. A vacina é uma 
espécie de ticket para que 
nós possamos nos encontrar 
com nossos fãs”.

Os k-popers também la-
mentaram as dificuldades 
enfrentadas pela juventude 
na pandemia. “Fiquei triste 
ao saber que formaturas e 
ouros momentos que vocês 
gostariam de celebrar foram 
cancelados, assim como foi 
triste cancelar as turnês”, 
comentou Jungkook. A ban-
da, porém, rejeitou a ideia de 
que os jovens afetados pela 
Covid formam uma “gera-
ção perdida”. “Acho ruim 
dizer isso. Estão aprendendo 
a fazer amizades virtuais e a 
manter hábitos saudáveis, 
aprender coisas novas”, dis-
se Jimin.

Mostra dos absurdos no CCBB 

“Tensão”, exposição do 
argentino Leandro Er-
lich, em cartaz no Cen-

tro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB), em Belo Horizon-
te, apresenta um mundo 
surreal para quem visita 
o espaço. O artista brinca 
com a realidade, criando sa-
lões de beleza com espelhos 
sem reflexo, elevadores ilu-
sórios, janelas de avião e até 
“nuvens aprisionadas”.

Uma das 19 obras mais 
populares e espantosas é a 
“swimmimg pool” – pisci-
na – instalada no pátio do 
CCBB. O visitante pode 
“entrar para um mergulho” 
e terá a sensação de que está 
debaixo d’água, mesmo 
sem se molhar.

Quem enxerga do alto, 
tem a impressão que as pes-
soas ao fundo estão mesmo 
“mergulhadas” e até mesmo 

molhadas. Mas todo mundo 
sai sequinho. A proposta do 
artista é confundir. Embara-
lhar as sensações, deixando 
a nossa imaginação mais 
livre. Em uma das salas, 
o cinema é a inspiração e 
convida o visitante a dar 
uma espiada em cartazes 
inspirados na própria obra 
de Erlich.

Belo Horizonte é a pri-
meira cidade brasileira que 

recebe a exposição. Ela fica 
em cartaz no CCBB até o 

dia 22 de novembro e a en-
trada é gratuita. “A Tensão” 

ainda seguirá para Rio de 
Janeiro e São Paulo.

A obra Swimming Pool causa a impressão de que as pessoas estão debaixo d’água 

THAIs PIMENTEl/g1

Piscina que não molha e nuvem em caixa estão na exposição que 
vai passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo, com entrada gratuita
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AcoRdo cosTuRAdo 

A Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj) 
aprovou ontem um 

substitutivo do projeto que 
prevê recomposição sala-
rial acumulada (com base 
no IPCA) entre setembro 
de 2017 e 31 de dezembro 
de 2021, com pagamento 
em três parcelas, dos ser-
vidores estaduais. O texto 

de autoria do presidente 
da Casa, André Ceciliano 
(PT), e do deputado Luiz 
Paulo (Cidadania) permi-
te apenas que o Executivo 
conceda o reajuste retroa-
tivo, além das reposições 
anuais a partir de 2022.

A aprovação só foi pos-
sível após intensas con-
versas entre Ceciliano e o 
governador Cláudio Castro 
(PL) e envolve a retirada de 
emendas pelos parlamenta-
res.

A proposta inclui ainda 
um dispositivo que deso-
briga o Estado a cumprir a 
medida “nas hipóteses de 
calamidade financeira decla-
rada”. Assim, o governo po-

derá conceder a reposição de 
acordo com a sua disponibi-
lidade e capacidade de caixa.

Em três parcelas 
O texto estabelece as três 

parcelas do reajuste retro-
ativo da seguinte forma: 
50% do valor será paga no 
primeiro bimestre de 2022, 
mais 25% no primeiro bi-
mestre de 2023, e o restante 

(25%) no primeiro bimestre 
de 2024. Para Ceciliano, o 
projeto de lei alcança ser-
vidores públicos de todos 
os Poderes e órgãos autôno-
mos do Estado do Rio.

Deputado André Ceciliano (PT) e o governador Cláudio Castro: tratativas intensas para chegar a um acordo 

REPRodução 

Projeto de autoria dos 
deputados André Ceciliano 

e Luiz Paulo autoriza o 
Executivo a conceder 

reposição salarial 

legislativo aprova reajuste  
retroativo a 2017 a servidores

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Belford Roxo intensifica vacinação contra Covid
RAfAEl BARRETo/PMBR

Cristiane Lima frisou que vou muitas pessoas morrendo e destacou a importância da vacinação

Belford Roxo abre concurso para escolher
a melhor modelo plus size do município

A Secretaria Municipal 
de Trabalho, Renda e Eco-
nomia Solidária está com as 
inscrições abertas até o dia 
20 de outubro para o 1º Con-
curso Modelo Plus Size de 
Belford Roxo. A vencedora 
ganhará um book fotográfi-
co. A segunda colocada re-
ceberá um vale de roupas no 
valor de R$ 500. Já a terceira 
colocada será contemplada 
com uma cesta de produtos. 
A final está marcada para 29 
de outubro.

De acordo com o secre-
tário Sérgio Lins, as parti-
cipantes passarão por uma 
etapa eliminatória que es-
colherá as 10 semifinalis-
tas. Desse total, cinco serão 
classificadas para a final. 
“As participantes terão que 
ser criativas para convencer 
os jurados, que irão avaliar 
os seguintes critérios: apre-

sentação e originalidade”, 
avaliou Sérgio Lins.

A secretária de Assistência 
Social, Cidadania e Mulher, 
Brenda Carneiro, enfatizou 
que o órgão irá fazer a divul-
gação do concurso em todos 
os equipamentos sociais da 
Prefeitura, como os Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras), Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social (Cre-
as) e Centro Especializado 
e Atendimento à Mulher de 
Belford Roxo (Ceambel), 
entre outros. “Iremos incen-
tivar as mulheres que estive-
rem no perfil plus size para 
se inscrever no concurso”, 
resumiu Brenda Carneiro.

Primeira 
candidata inscrita

Cada participante ficará 
responsável pela roupagem 

necessária para a sua apre-
sentação, tanto na elimina-
tória quanto na final, caso 
seja classificada. De acordo 
com as normas, funcionárias 
da Prefeitura ou de empresas 
prestadoras de serviços não 
poderão se inscrever no con-
curso.

Primeira candidata a 
se inscrever no concurso, 
Amanda Regina, 35 anos, 
esteve nesta terça-feira (21-
09) na sede da Secretaria 
Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda. Ela foi 
campeã do concurso Miss 
Pantera Plus Size (evento re-
alizado virtualmente) e ficou 
com o primeiro lugar (cate-
goria virtual) no Miss Plus 
Size Rio de Janeiro. “Sou-
be do concurso em Belford 
Roxo através de uma amiga 
que me enviou o link. Estou 
muito animada e feliz por 

disputar um concurso na mi-
nha cidade. Sofremos pre-
conceito todos os dias, mas 
o negócio é não desanimar e 
estou confiante na vitória”, 
concluiu Amanda, ao lado 
da filha Stella Cruz, 14, e do 
secretário Sérgio Lins.

As inscrições deverão ser 
feitas na sede da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Ren-
da e Economia Solidária, na 
Avenida Benjamin Pinto 
Dias, 1.305, ao lado da Casa 
& Vídeo, das 9h às 17h. Me-
nores de 18 anos não podem 
participar do concurso.

RAfAEl BARRETo/PMBR

Amanda Regina, com o secretário Sérgio Lins,
 é a primeira candidata inscrita no concurso

Plus size é o nome que 
foi dado pelos norte-ame-
ricanos para modelos de 
roupas acima do padrão 

convencional vendido nas 
lojas. Ou seja, “Plus Size”, 
em inglês, significa “Ta-
manho Maior”. Portanto, 

qualquer roupa com nume-
ração acima do número 44 
encontra-se no gênero de 
roupas “Plus Size”.

oRIgEM do NoME

A Campanha de Vaci-
nação contra a Covid-19 
continua nesta semana em 
Belford Roxo. Os postos 
de saúde do município tra-
balham diariamente para 
imunizar a população e di-
minuir os casos de contami-
nação pelo vírus. O último 
balanço quinzenal realizado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde registrou o total 
de 341.061 pessoas imuni-
zadas, sendo 252.303 com a 
primeira dose, 81.311 com 
a segunda e 7.447 recebe-
ram a dose única.

Na Policlínica Municipal 
de Heliópolis a procura por 
imunizantes segue cons-

tante. Para a dona de casa 
Cristiane Lima, 41, que há 
18 anos mora no bairro, a 
imunização é a esperança 
da comunidade. “A vacina-
ção é muito importante, eu 
vi muita gente morrendo, 
fiquei com medo e não saía 
de casa. Agora eu já tomei 
a vacina. O meu esposo e a 
minha família já tomaram a 
vacina. Assim ficamos pro-
tegidos”,  declara Cristiane.

Medidas 
sanitárias 

Usar máscara, álcool em 
gel e o distanciamento so-
cial são os meios de pre-
venção necessários para o 

cuidado pessoal e coletivo. 
A professora Ana Beatriz 
Pacheco, 29, foi receber a 
segunda dose do imunizan-
te e apoia as ações públi-
cas. “É um ciclo para criar 
a proteção do organismo. 
Não basta tomar a primei-
ra dose, é importante a se-
gunda. Se tiver a terceira, 
a quarta, nós precisamos, 
pois faz parte da imuniza-
ção para combater o vírus. 
A campanha em Belford 
Roxo me surpreendeu bas-
tante. A campanha de va-
cinação da Prefeitura tem 
sido eficaz e meus alunos 
já se vacinaram”, finaliza 
Ana.
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Biden descarta “nova guerra fria”
Numa alusão ao con-

fronto que ocorre com a 
China, o presidente dos 
Estados Unidos (EUA), 
Joe Biden, disse ontem, 
em Nova York, que o 
país “não procura uma 
nova guerra fria (confli-
to entre o país e a União 
Soviética que ocorreu 
entre 1947 e 1989). 

Durante a abertura da 
76ª sessão da Assem-
bleia Geral da ONU, 
com a presença de mais 
de 100 chefes de Estado 
e de Governo e repre-
sentações diplomáticas 
de todos os 193 Estados-
-membros, disse que os 
EUA “estão prontos para 
trabalhar com todas as 
nações que se compro-
metam e procurem uma 
solução pacífica para 
partilhar os desafios, 
mesmo que existam in-
tensos desacordos em 
outros domínios”.

O líder da Casa Branca 
também assegurou que o 
seu país regressará ple-

namente ao acordo sobre 
o programa nuclear ira-
niano, caso o Irã “faça o 
mesmo”, e prometeu im-
pedir que Teerã consiga 
obter a bomba atômica. 
“Os Estados Unidos per-
manecem determinados 
e prontos para impedir 
as armas nucleares ira-
nianas”, afirmou.

Trabalhamos com os 
membros permanentes 
do Conselho de Segu-
rança (França, Reino 
Unido, Rússia e China), 
e ainda com a Alema-
nha, “para obter diplo-
maticamente, com toda 
a segurança, o regresso 
do Irã ao Acordo Nu-
clear”, disse, numa re-
ferência ao acordo de 
2015 chamado Plano de 
Ação Conjunto Global 
(JCPOA), acrescentou. 
Biden prometeu ain-
da aumentar os esfor-
ços internacionais para 
combater a pandemia de 
covid-19 e as alterações 
climáticas.

A Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar fraudes 
na aquisição de medicamentos de alto custo por força de decisão 
judicial pelo Ministério da Saúde. A estimativa é de prejuízo 

que ultrapassa os R$ 20 milhões.

Cachorro morre após voo Rio-SP pela empresa Latam. Dona 
do animal, a estudante Gabriela Duque Rasseli, disse nas redes 
sociais que o animal ficou quase duas horas no aeroporto depois 

que o avião aterrissou. 

A Câmara dos Deputa-
dos pode votar nesta se-
mana proposta que define 
critérios para o reajuste 
periódico de derivados de 
petróleo fornecidos pela 
Petrobras, “enquanto não 
houver concorrência efe-
tiva interna”.

De acordo com o 
texto do deputado Beto 
Rosado (PP-RN), a ga-
solina, o óleo diesel e o 
gás liquefeito de petró-
leo (usado nos botijões 
de gás) serão reajustados 
trimestralmente. Isso se a 
proposta passar pelo ple-
nário. 

PossívEl voTAção 

REAjusTE TRIMEsTRAl 

Os demais deriva-
dos sofrerão mudanças 
mensais. Também está 
na pauta proposta sobre 
a base de cálculo do Im-
posto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) da gasolina, 
etanol hidratado e óleo 
diesel.

Hoje, a base de cálculo do ICMS dos 
combustíveis, nos casos em que um con-
tribuinte paga pelos demais da cadeia 
produtiva, é o preço final médio ao con-
sumidor, apurado periodicamente pelo 
Poder Executivo.

MudANçAs MENsAIs 

cAdEIA PRoduTIvA

EdIToRIAl

Segundo o texto, nos casos de subs-
tituição tributária, a base será o volu-
me comercializado multiplicado por 
uma alíquota definida por lei estadual 
(dada em reais por metro cúbico - R$/
m³). 

fóRMulA dE cálculo

Começou na última se-
gunda-feira, a Semana Na-
cional do Trânsito que tem 
como objetivo alertar os 
motoristas da cidade para 
a redução e a prevenção 
dos acidentes de trânsito. O 
evento contou com a pre-
sença dos agentes da Lei 

Seca para alertar sobre o 
risco de dirigir embriagado. 
Esse ano, o tema nacional 
escolhido foi: “No trânsito, 
sua responsabilidade salva 
vidas”.

“Estamos conscienti-
zando os motoristas sobre 
a importância de dirigir 

com responsabilidade para 
salvar vidas. O trânsito do 
nosso Brasil é um dos mais 
violentos do mundo. Então, 
esse trabalho é para os mo-
toristas evitarem acidentes 
e a perda de vidas”, disse o 
prefeito João Ferraira Neto, 
o Dr. João durante o evento. 

Meriti alerta motoristas na 
semana Nacional do Trânsito 

dIvulgAção/PMsjM

BEM
Estar

Beber pouca água. 
Um dos primeiros sinais 
da falta de água (desi-
dratação) se dá na pele 
e nas mucosas. “Entre as 
células, temos um líqui-
do intersticial que ajuda 
na sustentação da pele, 
entre outras funções. 
A falta de ingestão de 
água deixa a pele fláci-
da e sem viço”. A pele 
perde o turgor, demo-
rando para voltar ao seu 
estado natural, quando 
sofre uma distorção. 

Por exemplo, quando 
beliscamos a pele, ela 
logo deve voltar ao seu 
estado normal ao sol-
tarmos. Se isso demora 
para acontecer, é sinal 
de que está desidratada e 
flácida. Além de deixar 
a pele hidratada e fir-
me, beber água também 
favorece a excreção de 
toxinas, substâncias que 
prejudicam a pele. O re-
comendado é consumir 
pelo menos dois litros 
de água por dia.

dIvulgAção

MéDiCo CiRuRgião 
CRM 52.77429-4 - RQE 14098

dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela 
universidade Iguaçu (uNIg). Possui Residência Médica em 

cirurgia com título de especialista registrado no cRM-Rj (52.77429-4) 
e pós-graduação em cirurgia Plástica.

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/www.facebook.com/drRenatoPPalhares

Pele x água

Light 

Serviço deixará estação de tratamento de 
Ribeirão das Lajes fora de operação hoje 

Manutenção em ETA pode 
deixar Baixada e Rio sem água 

O Rio de Janeiro e 
mais cinco mu-
nicípios vão ficar 

parcialmente sem água du-
rante uma manutenção da 
Light no reservatório de 
Ribeirão das Lajes hoje. O 
sistema de abastecimento 
ficará fora de operação du-
rante o serviço. 

De acordo com a em-
presa de energia, o serviço 
terá início às 7h, com pre-
visão de conclusão às 16h.

Neste período, o forne-
cimento de água será re-
duzido em Japeri, Nova 
Iguaçu, Paracambi, Quei-
mados, Seropédica, além 
dos bairros do Rio de 
Janeiro:  Anchieta, Ban-
gu, Benfica, Bonsuces-

so, Caju, Campo Grande, 
Centro, Del Castilho, Deo-
doro, Engenho da Rainha, 
Gericinó, Guadalupe, Hi-
gienópolis, Honório Gur-
gel, Ilha do Governador, 

Leopoldina, Manguinhos, 
Padre Miguel, Realengo, 
Riachuelo, Rocha, Rocha 
Miranda, Sampaio Cor-
rea, São Francisco Xavier, 
Triagem e Vila Kennedy.

O fornecimento de água 
será retomado após a con-
clusão dessa manutenção, 
e a previsão é de que o 
abastecimento esteja nor-
malizado em até 48 horas.

dIvulgAção 
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o fornecimento de água será retomado após conclusão dos serviços no reservatório

ILHAS CANÁRiAS - A 
erupção do vulcão do parque 
Cumbre Vieja, nas Ilhas Ca-
nárias, Espanha, a primeira 
em 50 anos, forçou a retirada 
de cerca de 5.000 pessoas (en-
tre elas, cerca de 500 turistas). 
Não há registro de nenhuma 
morte.

O vulcão entrou em erupção 
no domingo. A lava tomou 
casas e florestas. A rocha 
derretida fluiu em direção ao 
Oceano Atlântico. Veja abai-

xo um vídeo do vulcão nes-
ta segunda-feira (20). Isso 
aconteceu em uma região 
pouco povoada da ilha de La 
Palma. Essa é a ilha que fica 
no ponto mais ao noroeste 
das Canárias. Com uma po-
pulação de 85 mil habitantes, 
essa é uma das oito ilhas do 
arquipélago na costa oeste da 
África (o ponto mais próxi-
mo do continente é o Marro-
cos, a 100 km).

O vulcão continuava ativo 

nesta segunda-feira. Na ilha, 
há uma fumaça densa que sai 
do vulcão, e as casas estão 
em chamas.

“A lava se movimenta em 
direção à costa, e os danos 
serão materiais. De acordo 
com os especialistas, há um 
volume de lava entre 17 mi-
lhões e 20 milhões de metros 
cúbicos”, disse o presidente 
regional Angel Victor Torres. 
Cada metro cúbico de lava 
equivale a mil litros.

Casas 
destruídas

Até a última segunda-feira 
foram destruídas cerca de 100 
casas, disse Mariano Hernan-
dez, presidente do conselho 
de La Palma. A vila de El 
Paso foi uma das atingidas 
pela lava. Cerca de 20 casas 
nesse local foram tomadas 
pela lava, que também inva-
diu a estrada e ameaça outras 
vilas.

O primeiro-ministro espa-

nhol, Pedro Sánchez, adiou 
sua viagem a Nova York 
prevista para participar da 
Assembleia Geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) e se deslocou para La 
Palma. Está lá desde a noite 
para acompanhar a evolução 
das operações.

O vulcão do parque Cum-
bre Vieja estava sob estrita 
vigilância havia uma semana, 
devido a uma forte recupera-
ção de sua atividade sísmica.

M
uN

do

lava de vulcão força milhares de pessoas deixarem suas casas 



quarta-feira, 22 de setembro de 2021 Hora 5esportes
dIvulgAção

redação
horahmunicipios@gmail.com

 sElEção BRAsIlEIRA

O técnico da Seleção 
Brasileira, Tite, 
enviou no final da 

semana passada lista com 
35 jogadores para a roda-
da tripla de outubro das 
Eliminatórias para a Copa 

do Mundo de 2022. A lista 
tem, novamente, série de 
jogadores que atuam na 
Inglaterra - são mais atle-
tas do que os nove da últi-
ma lista.

A CBF entrou com novo 
pedido de excepcionali-
dade da quarentena a esse 
grupo ao Governo Federal. 

A solicitação prevê regime 
especial de bolha para es-
tes atletas, como foi feito 
em maio deste ano. Desta 
maneira, a CBF se compro-
mete a fazer monitoramen-
to especial aos jogadores 
e restringir ainda mais a 
circulação destes jogado-
res. Procurada, a assessoria 

de imprensa da Casa Civil 
informou que a solicitação 
está sob análise.

O treinador selecionou 
novamente alguns atletas 
do futebol brasileiro. Do 
Flamengo, foram quatro - 
o que não quer dizer que 
todos eles serão convo-
cados, pois depende jus-

tamente da liberação de 
atletas ingleses. Além de 
Everton Ribeiro e Gabi-
gol, estão o zagueiro Ro-
drigo Caio, de volta após 
tempo afastado de lesão, e 
Pedro, jogador que Tite e 
a comissão têm conhecido 
simpatia.

Na última lista, por con-

ta do veto dos ingleses, 
o treinador levou oito do 
Brasil. Os goleiros Wever-
ton, Santos e Everson, o 
lateral Daniel Alves, hoje 
sem clube, o zagueiro Mi-
randa, o lateral Guilherme 
Arana, os meias Edenilson 
e Everton Ribeiro e o ata-
cante Hulk.

Tite lista 4 jogadores 
do flamengo 

para a seleção

seis jogos terminaram 3 a 0 no 
Baixada champions league

A sexta rodada do Bai-
xada Champions League 
teve uma peculiaridade 
em especial. Seis partidas 
terminaram com o placar 
de 3 a 0. A coincidência 
começou na vitória do 
Independente sobre o Bo-
russia, passando pelo Bar-
reiro que venceu o WW 
Tinguá. O BMB bateu o 
íris por 3 a 0, assim como 
o Tigrão venceu o Ponta 
Ponta. O Explozão ven-

ceu Os Crias por 3 a 0 e 
o Alta Voltagem bateu o 
General.

Já o Praça da Bandei-
ra venceu o Em Cima da 
Hora por 3 a 1, mesmo pla-
car da vitória do Jacutinga 
sobre o Judah. No único 
empate da rodada, Pombal 
e Craque do Futuro fica-
ram em 1 a 1.
Com isso, a classificação 

ficou assim:
gRuPo A: 1º) Pombal, 

9 (saldo: 4); 2º) Baile de 
Munique, 9 (saldo: 3); 3º) 
Gelobol, 5 (saldo: -3); 4º) 
Craques do Futuro, 2 (sal-
do: -4).

gRuPo B: 1º) Inde-
pendente, 16 (saldo: 16); 
2º) Iris, 10 (saldo: 0); 3º) 
BMB, 9 (saldo: 3); 4º) Bo-
russia, 0 (saldo: -19).

gRuPo C: 1º) Barreiro, 
16 (saldo: 14); 2º) Tigrão, 
9 (saldo: 4); 3º) WW Tin-
guá, 7 (saldo: 1); 4º) Ponta 

Ponta, 1 (saldo: -19).
gRuPo D: 1º) Os Crias, 

10 (saldo: 6); 2º) Praça da 
Bandeira, 10 (saldo: 4); 3º) 
Em Cima da Hora, 8 (sal-
do: -1); 4º) Explozão, 6 
(saldo: -9).

gRuPo E: 1º) Alta Vol-
tagem, 12 (saldo: 5); 2º) 
Jacutinga, 10 (saldo: 6); 
3º) Judah, 10 (saldo: 0); 
4º) General, 3 (saldo: -11).

No próximo fim de se-
mana a bola vai rolar ape-

nas para jogos que foram 
adiados. O Gelobol rece-
be o Pombal, às 11h30m, 
no ACEMPA e o Craques 
do Futuro pega o Baile de 
Munique, às 11h30m, no 
campo do Fazenda. 

ANdERsoN luIz

fuRANdo 
A REdE .coM

com 3% de chance de acesso, vasco 
precisa vencer nove em 13 jogos

O que na teoria seria obri-
gação hoje é uma possibili-
dade matemática. Há quatro 
jogos sem vencer e distante 
do pelotão da frente na Sé-
rie B, o Vasco, rodada após 
rodada, vê o acesso cada vez 
mais intangível. 

Ainda há esperanças? 
Sim, com 13 partidas a dis-
putar, o time ainda depende 
apenas das próprias pernas. 
Mas terá de fazer o que ain-
da não fez nessa temporada: 
ter uma grande sequência 
positiva de resultados.

Para o matemático Tristão 
Garcia, do site Info Bola, o 
Vasco tem apenas 3% de 
chance de voltar à elite em 
2022. Hoje, o clube carioca 
é o 9º colocado, com 34 pon-
tos, mas com um jogo a mais 
do que os principais concor-

rentes pelo acesso. Até o fim 
da rodada a situação pode 
piorar. A distância para o 
quarto colocado – hoje de 
sete pontos – subirá para 10, 
em caso de vitória do CRB 

sobre o lanterna Brasil de 
Pelotas.

Nas contas de Tristão 
Garcia, o número mágico 
hoje para garantir um lugar 
no G-4 é 64 pontos. Resu-

mindo, o Vasco precisa de 
mais 30 pontos para não de-
pender de ninguém. Nos 13 
jogos que restam, o time de 
Fernando Diniz precisaria 
vencer 10.

Botafogo pretende exercer 
opção de compra de Lucas 

Mezenga junto ao Nova Iguaçu
Lucas Mezenga é um 

dos 23 atletas do Botafogo 
com contrato a se encer-
rar no dia 31 de dezembro 
de 2021. Ainda em fase 
de planejamento sobre o 
futuro do elenco, o clube 
vê com bons olhos a per-
manência do zagueiro, 
que está emprestado pelo 
Nova Iguaçu, e pretende 
exercer a preferência pela 
compra do jovem de 19 
anos.

Os alvinegros ainda não 
se reuniram com os repre-
sentantes do atleta, mas o 
objetivo é tentar junto ao 
clube da Baixada Flumi-
nense um modelo de paga-
mento que não prejudique 
a já combalida situação fi-
nanceira do Botafogo. Em 
último caso, a diretoria 

pode pedir a prorrogação 
do empréstimo de Mezen-
ga para ganhar tempo e 
dinheiro.

A negociação é vista 
como interessante por to-
das as partes, ainda mais 
com a possibilidade cada 
vez mais clara de o Bota-
fogo conseguir o acesso 
para a Série A do Brasilei-
rão. Em sua primeira tem-
porada como profissional, 
o zagueiro já fez quatro 
jogos com a camisa alvi-
negra.

Jovem e com potencial 
para se desenvolver ain-
da mais, Lucas Mezenga 
tem boa imposição física, 
joga sério e com seguran-
ça, além de mostrar muita 
competitividade. A avalia-
ção interna é positiva.

TécNIco ANuNcIA EscolHA fINAl NA sExTA-fEIRA (24)
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Novo NoRMAl

A cidade do Rio co-
meça uma nova 
fase de flexibiliza-

ção a partir desta semana. 
Eventos em locais abertos 
com até 500 pessoas serão 
permitidos. Também está 
autorizada a realização de 

competições com a pre-
sença de público em es-
tádios e ginásios, com es-
quema vacinal completo. 
Os locais devem ter 50% 
da capacidade ocupada.

O decreto com as novas 
medidas foi publicado no 
Diário Oficial de sexta-
-feira (17). Boates e salões 
de dança continuam proi-

bidos de funcionar até que 
65% dos cariocas estejam 
com o esquema vacinal 
completo.

Por esquema vacinal 
completo entende-se pes-
soas acima de 60 após 14 
dias da dose de reforço e 
pessoas de 15 a 59 anos 
após 14 dias da segunda 
dose da vacina.

Rio começa nova fase de flexibilização

Locais devem ter 50% da capacidade ocupada

dIvulgAção

Boates continuam proibidas de 
funcionar até que 65% dos cariocas 
estejam vacinados completamente

Desde o dia 15 de se-
tembro, por força de outro 
decreto da Prefeitura, é 
necessária a apresentação 
de comprovante de vaci-
nação nos seguintes lo-
cais:

● academias de ginás-
tica, piscinas, centros de 
treinamento e de condi-
cionamento físico e clubes 
sociais;

● vilas olímpicas, está-
dios e ginásios esportivos;

● cinemas, teatros, sa-

las de concerto, salões de 
jogos, circos, recreação 
infantil e pistas de patina-
ção;

● atividades de entre-
tenimento, exceto quando 
expressamente vedadas;

● locais de visitação tu-
rística, museus, galerias e 
exposições de arte, aquá-
rio, parques de diversões, 
parques temáticos, par-
ques aquáticos, apresenta-
ções e drive-in;

● conferências, conven-

ções e feiras comerciais.
O decreto determina 

que cada estabelecimento 
deverá realizar o controle 
de entrada, desde que não 
gere aglomeração.

Bares, restaurantes, 
shoppings e lojas não fo-
ram incluídos no decreto 
e têm entrada livre — 
desde que respeitando as 
regras de distanciamento 
social já em vigor.

O comprovante exigido 
pela Prefeitura pode ser 

apresentado da seguinte 
forma:

● carteira de vacinação 

digital do ConecteSUS;
● a própria caderneta 

física;

● papel timbrado da 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

coMPRovANTE

Comprovante também pode ser apresentado de forma digital

A Prefeitura do Rio 
vai antecipar nesta se-
mana, para 21 dias do 
intervalo da segunda 
dose de Pfizer para pes-
soas com 50 anos ou 
mais. A cidade também 
vai retomar a vacinação 
dos adolescentes hoje 
(22). A informação foi 
dada pelo prefeito Edu-
ardo Paes por meio de 
uma rede social.

“Temos ainda cerca 
de 23 mil pessoas acima 
de 50 anos que não to-
maram a segunda dose 
da vacina da Pfizer. 
Amanhã começaremos 
a aplicar a segunda dose 
nessas pessoas em um 
intervalo de tempo de 
21 dias entre a primeira 
e a segunda dose”, disse 
o prefeito.

Para receber a segun-
da dose, é necessário 
apresentar documento 
de identificação origi-
nal com foto, número do 
CPF e o comprovante da 
primeira dose. Segundo 
Paes, 99% dos cariocas 
adultos estão vacinados 
com a primeira dose e 
mais de 60% completa-
mente imunizados.

“A vacina salva e fun-
ciona, e o passaporte da 
vacina também! Vamo 
que vamo!”, escreveu o 
prefeito em suas redes 
sociais.

Rio 
antecipa a 
2ª dose de 
Pfizer para 
quem tem 
50 anos 
ou mais

A mudança no tempo 
chegou com uma forte ven-
tania e provocou transtor-
nos no Grande Rio na tarde 
de ontem (21). Às 15h20, 
a capital entrou em estágio 
de mobilização – o segun-
do nível em uma escala de 

cinco, o que aponta riscos 
de ocorrências de alto im-
pacto à cidade.

Houve registo de quedas 
de árvores. Também houve 
relatos de falta de energia. 
Segundo a Light, equipes 
trabalhavam para restabe-

lecer a energia na Tijuca, 
Zona Norte do Rio. 

Os ventos e a mudança 
no tempo estão associados 
a passagem de uma frente 
fria e a presença de um ci-
clone na costa brasileira.

ventania suspende a 
circulação de trens e 

fecha a Ponte Rio-Niterói

dIvulgAção

Ponte ficou fechada por 20 minutos

A circulação de trens da 
SuperVia foi suspensa tem-
porariamente nos ramais Ja-
peri, Santa Cruz (interligado 

ao Deodoro), Belford Roxo 
e Saracuruna e nas exten-
sões Paracambi, Vila Inho-
mirim e Guapimirim.

TRENs PARAdos
Por precaução, a Ponte 

Rio-Niterói também foi inter-
ditada, das 14h40 às 15h. A 
reabertura foi feita com auxí-

lio de caminhões para reduzi-
rem a velocidade do tráfego. 
Motoristas saíram dos carros 
durante o fechamento.

PoNTE fEcHAdA

São Gonçalo sanciona lei que proíbe cobrança 
pelas sacolas plásticas biodegradáveis

A Prefeitura de São Gon-
çalo, na Região Metropoli-
tana do Rio, sancionou, na 
semana passada, uma lei que 
proíbe a cobrança pelas sa-
colas biodegradáveis ofere-
cidas pelos estabelecimentos 
comerciais. De acordo com a 
lei, o custo da sacola volta a 
ser dos comerciantes.

Os locais que não cumpri-
rem a determinação podem 
receber advertências por es-
crito, multas de até R$ 3 mil 
e até suspensão parcial do 
alvará de funcionamento das 
atividades.

Em uma rede de super-
mercados de São Gonçalo, as 
sacolas já estão disponíveis 
de graça.

Por enquanto ainda não se 

sabe quem vai aplicar as pe-
nalidades, já que a Prefeitura 
ainda não regulamentou qual 
órgão vai ser responsável pe-
las multas.

A nova lei está provocan-
do debates. A Associação de 
Supermercados do Estado do 
Rio de Janeiro (Asserj) diz 
que a ação é inconstitucio-
nal e que a Prefeitura de São 
Gonçalo está desrespeitando 
uma lei estadual que define 
a substituição de sacolas des-
cartáveis pelas retornáveis.

A lei das sacolas plásticas 
foi aprovada em 2019. O 
principal objetivo era substi-
tuir os itens derivados de pe-
tróleo por materiais renová-
veis, menos nocivos ao meio 
ambiente.

Desde junho de 2019, as 
redes de supermercados ofe-
recem apenas as novas saco-
las, produzidas com mais de 
51% de fontes renováveis, a 
preço de custo. A Asserj afir-
ma que a regra já retirou de 

circulação mais de quatro bi-
lhões de sacolas plásticas do 
mercado.

“Em dois anos, já reduzi-
mos 4,3 bilhões de sacolas 
plásticas, mudamos o hábito 
do consumidor. Sete a cada 

dez consumidores utilizam 
a sacola retornável, que é a 
grande solução para o meio 
ambiente. A Asserj entrará 
na Justiça contra essa lei em 
São Gonçalo porque ela re-
presenta um retrocesso para 
o cidadão, para a sociedade 
e sobretudo para o meio am-
biente”, disse Fábio Queiroz, 
presidente da Asserj.

Para o biólogo Fábio 
Araújo, da Uerj, a decisão vai 
na contramão da lei estadual. 
Para ele, em dois anos da lei, 
a mudança de comportamen-
to da população já pode ser 
vista. Tem mais clientes le-
vando sua própria sacola para 
as compras. Pequenas ações 
que contribuem para menos 
lixo no meio ambiente.

Comerciantes voltam a arcar 
com o custo das sacolas plásticas

dIvulgAção
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O piloto Leandro Mon-
çores de Araújo, de 
42 anos, que levou 

para Angra dos Reis, na Cos-
ta Verde, os dois criminosos 
que pretendiam resgatar um 
detento do Complexo Pe-
nitenciário de Gericinó, em 
Bangu, na Zona Oeste do 
Rio, usando um helicóptero, 
prestou depoimento na tarde 
de ontem, na Delegacia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas e Inquéri-
tos Especiais (Draco). 

Funcionário de uma em-
presa de táxi aéreo, ele em-
barcou com os suspeitos na 
manhã do último domingo. 
O piloto teria se sentido mal 
e pedido ao piloto da Polícia 

Civil Adonis Lopes de Oli-
veira para buscar os passa-
geiros em um hotel de luxo 
na cidade balneária horas 
depois de saírem do Rio. Mi-
nutos após embarcarem com 
destino a capital, os bandi-
dos renderam Adonis e o 
obrigaram a seguir para uma 
das unidades prisionais do 
complexo. Esse é o segundo 
depoimento no inquérito que 
apura quem seria o preso be-
neficiado e quem executou o 
crime.

Quem fretou
Mais cedo, durante mais 

de três horas, André Guerra, 
coordenador de voo da em-
presa de táxi-aéreo prestou 
depoimento na Draco. Guer-
ra, após os esclarecimentos 
aos investigadores, disse que 
a contratação da aeronave foi 

feita na Lagoa, no Rio. Ele 
não soube dizer quem fretou 
o transporte.

Na última segunda-feira, 
o piloto Adonis Lopes de 
Oliveira, de 57 anos, que 
disse que foi sequestrado 
pelos dois criminosos pres-
tou depoimento. Após falar 
com os investigadores, ele 
refez parte do trajeto aéreo 
que fez com os criminosos.

O caso está sendo inves-
tigado pela Delegacia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas e Inqué-
ritos Especiais (Draco) e 
tem apoio da Secretaria de 
Estado de Administração 
Penitenciária (Seap), que 
poderá fornecer imagens 
de câmeras de segurança 
do complexo e investigar se 
houve movimentação atípi-
ca entre os detentos.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

draco ouve piloto que 
levou bandidos até Angra 

INvEsTIgAção 

Homem e cavalo são 
assassinados em Nova Iguaçu 

A Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) investiga o 
assassinato de um homem 
ocorrido no final da tarde 
da última segunda-feira, no 

bairro Cabuçu, em Nova 
Iguaçu. A vítima, identifica-
da somente como Lourival, 
estava andando de cavalo, 
que também foi morto. 

De acordo com testemu-

nhas, tiros foram ouvidos 
na Avenida Abílio Augusto 
Távora (Estrada de Madu-
reira), na altura da UPA 24h 
Cabuçu, e na sequência o 
homem passou com o ca-

valo em alta velocidade e 
entrou na Rua Paraíso. Ou-
tros dois homens armados 
de pistolas correram em 
seguida, apoiados por um 
veículo, que também fazia 
a perseguição. A vítima foi 
alcançada a poucos metros 
e depois executada com vá-
rios tiros na cabeça.

Segundo as primeiras 
informações, Lourival era 
bastante conhecido na área 
por promover cavalgadas 
na região. A especializada 
vai ouvir testemunhas e fa-
mílias para traçar uma linha 
de investigação, entender 
a motivação e chegar aos 
criminosos, que podem ser 
milicianos. Vítima organiza cavalgadas no bairro Cabuçu 

REPRodução/REdEs socIAIs

As 17 motos elétricas 
apreendidas na última se-
gunda-feira por policiais 
militares da Unidade de Po-
lícia Pacificadora da Cha-
tuba, em um dos acessos 
ao Complexo da Penha, na 
Zona Norte do Rio, seriam 
sorteadas no famoso Baile 
da Gaiola, que será realiza-
do na comunidade da Zona 
Norte do Rio, no próximo 
final de semana. 

Avaliadas em torno de 
R$ 170 mil, o sorteio acon-
teceria a mando do tra-
ficante Edgard Alves de 
Andrade, conhecido como 
Doca. Ele é apontado como 
o chefe do tráfico no Com-
plexo da Penha. O flagrante 
foi feito quando os agentes 
patrulhavam a Rua Aymoré, 

no bairro da Zona Norte, e 
interceptaram um caminhão 
na Rua Aymoré. Segundo a 
polícia, os traficantes Doca 
e Abelha decidiram ‘pre-
sentear’ os frequentadores 
do baile. 

A Polícia Civil também 
já sabe quem importou as 
motocicletas. Segundo o 
delegado, um homem que 
mora em Niterói foi o res-
ponsável pela compra. Ele 
deve ser intimado a depor 
na delegacia. As motocicle-
tas não tinham notas fiscais. 

Segundo o delegado 
Wellington Vieira, o moto-
rista detido pela PM prestou 
depoimento e foi liberado. 
Ele deve ser indiciado pelo 
crime de receptação culpo-
sa. 

PM apreende carga 
de motos elétricas 

de traficantes 

Acusado de tentativa de feminicídio 
é grampeado em guapimirim

Um homem, de 64 anos, 
sacusado de tentativa de fe-
minicídio foi preso em fla-
grante na noite da última 
segunda-feira por policiais 
civis da 67ª DP (Guapimi-
rim). Ele tentou matar sua 

companheira, 53, com quem 
vivia há cinco meses.

Segundo o delegado An-
tônio Silvino, titular da dis-
trital, no último domingo 
o acusado chegou em casa 
sob efeito de álcool e dro-

gas e agrediu a mulher com 
golpes de foice na testa. Ele 
também tentou desferir gol-
pes de faca nela.

A vítima conseguiu fugir 
e pedir socorro aos vizinhos. 
Ela foi levada para o hospi-

tal, atendida e depois prestou 
depoimento na delegacia. O 
criminoso foi preso quando 
tentava fugir para o estado da 
Paraíba. Ele foi encaminhado 
ao sistema prisional, onde fi-
cará à disposição da Justiça.

Ele embarcou com os suspeitos para a Costa Verde fluminense na manhã do último domingo
REPRodução 

Leandro Monçores prestou depoimento na Cidade da Polícia 

Carga de motos elétricas apreendida pela 
Polícia Militar custa em torno de R$ 170 mil

dIvulgAção

Polícia tenta identificar homem que estava com grávida encontrada morta 
A Delegacia de Homi-

cídios da Capital (DHC) 
trabalha para identificar 
e localizar o homem que 
aparece com a manicure 
Thaysa Campos dos San-
tos, de 23 anos, encontrada 
morta na linha do trem em 
setembro do ano passado. 
Ela estava grávida de oito 
meses, mas o feto não foi 
encontrado no ventre da 

vítima, segundo a perícia. 
Imagens de uma câmera de 
segurança registraram os 
últimos momentos da ma-
nicure. Nas imagens divul-
gadas pelo jornal ‘Extra’, 
Thaysa aparece com o sus-
peito de envolvimento na 
morte dela. O homem veste 
um blusão e uma bermuda 
e caminha com Thaysa para 
a linha férrea. No meio do 

caminho ela tenta voltar, 
mas o homem a segura pelo 
pescoço e a obriga a cami-
nhar na direção do local 
onde foi encontrada mor-
ta, na altura da Estação de 
Deodoro, na Zona Oeste do 
Rio. e do primeiro exame 
que comprovou que não 
havia um bebê no ventre de 
Thaysa, um novo exame foi 
feito, depois do corpo ser 

exumado. Este novo exame 
também também compro-
vou o primeiro resultado.  
A especializada tenta sa-
ber o que aconteceu com 
a criança que ela esperava. 
Qualquer informação pode 
ser repassada para a Polícia 
Civil ou para o Disque De-
núncia, pelo número (21) 
2253-1177. O anonimato é 
garantido.

REPRodução 

Thaysa foi assassinada na linha do trem perto de Deodoro 
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Ingredientes

cARNE AssAdA NA 
PANElA dE PREssão

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

vAcA ATolAdA

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

cARNE MoídA À 
PARMEgIANA

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

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
 ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

21 DE SETEMBRO DE 2021 puBLiCADO EM 22/09/2021

DECRETO n°5244 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário no valor 
de R$ 2.140.500,00 (Dois milhões, cento e quarenta mil e quinhentos reais), destina-
dos a despesas urgentes e imprevistas.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III, do Artigo 41º, da Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964.

Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 Artigo 3º, caput e 
inc. VIII do § 7º, inc. IV, do § 7º - A e, ainda, Artigo 8º, todos, que dispõe sobre medi-
das de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria n° 2.237, de 02 de setembro de 2021, que” estabelece re-
cursos financeiros a Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento das 
demandas assistenciais geradas pala emergência de saúde pública causada pelo 
novo Coronavírus” no valor de R$ 2.140.500,00 (Dois milhões, cento e quarenta mil 
e quinhentos reais); 

Considerando o Decreto Estadual n° 46.973, de 16 de março de 2021, que reco-
nhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, em 
razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando, o Decreto Municipal n° 5.019, de 31 de dezembro 2020, e renovado 
pelo n.º5.043 de 26 de fevereiro de 2021,que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo Coronavírus e dá outras providências e

Considerando a Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 de Finanças Públicas 
que trata sobre a temática em seu Artigos. 41 e 44.

 A autorização de que se trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos 
extraordinários até o montante de R$ 2.140.500,00 (Dois milhões, cento e quarenta 
mil e quinhentos reais), classificados nos Programas de Trabalho e no Elementos de 
Despesas, Fonte 16, conforme Anexo I.

Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados 
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos especificadas 
abaixo Anexo l;

Art. 2º - O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legis-
lativo, para conhecimento, devendo ainda ser transformado em Decreto Legislativo, 
pela Câmara Municipal, após a aprovação, conforme rito estabelecido no Artigo.44 
da Lei 4.320/64 e Artigo.62 da Constituição Federal e 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo i
      
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.39.00 16 2.140.500,00 

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal

DECRETO n°5245 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

“DISPÕE SOBRE A INTERVENÇÃO MUNICIPAL, NA MODALIDADE REQUISIÇÃO 
ADMINISTRATIVA,  DIANTE DO IMINENTE PERIGO ÀS GESTANTES, PUÉRPE-
RAS E NASCITUROS DO MUNICÍPIO, DE BENS, EMPREGADOS E SERVIÇOS 
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE BELFORD ROXO/ CASA DE SAÚDE E MATER-
NIDADE BELFORD ROXO, PELO PRAZO DE 180 DIAS OU ATÉ A CONCLUSÃO 
DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL.”. 

O pREFEiTO DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º,  da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Belford Roxo, com fundamento nos artigos 5º, inciso XXV, e 22, inciso III,  
da Constituição da República, bem como no artigo 1.228, § 3º, do Código Civil e no 
artigo 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080/90. 
COnSiDERAnDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação, nos termos do que dispõe o art. 196 da Constituição 
Federal e art. 4º da Lei Orgânica do Município; 
COnSiDERAnDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
para garantir o atendimento à saúde da população de forma eficaz, com humani-
zação e qualificação, nos termos do que dispõe o art. 197 da Constituição Federal; 
COnSiDERAnDO que o Município de Belford Roxo assumiu o compromisso de 
cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio, o Programa de Humani-
zação no Pré-Natal e Nascimento (PHPN-2000), as diretrizes operacionais do Pacto 
pela Saúde 2010/2011, as diretrizes operacionais do Pacto pela Vida e de Gestão, 
o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004), as di-
retrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS e a 
necessidade de adotar medidas de assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e 
da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério e 
da assistência à criança, aderiu à práticas da Rede Cegonha, que foi instituída pela 
Portaria n. 1.459, de 24 de junho de 2011;
COnSiDERAnDO que a Rede Cegonha foi instituída para assegurar o direito à gra-
videz, parto e puerpério seguros e humanizados, o direito ao planejamento reprodu-
tivo, além de organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 
garanta acesso, acolhimento e resolutividade;
COnSiDERAnDO que, segundo o Ministério da Saúde, a humanização do nasci-
mento compreende ações desde o pré-natal, onde todos os esforços para evitar 
condutas intempestivas e agressivas para o bebê devem ser realizados;
COnSiDERAnDO que a atenção dedicada ao recém-nascido deverá caracterizar-
-se pela segurança técnica da atuação dos profissionais que a realizam. As condi-

ções hospitalares deverão ser adequadas e aliadas à suavidade no toque durante a 
execução de todos os cuidados prestados, dando especial enfoque ao conhecimen-
to agregado com relação ao bebê, à mãe e à família;
COnSiDERAnDO a insuficiência das ações e serviços prestados pelo Hospital de 
Clínicas de Belford Roxo/Casa de Saúde e Maternidade Belford Roxo no sentido de 
dar cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e a situação 
gravosa em que o Município se encontra em relação ao pronto atendimento das 
gestantes e dos nascituros, ocasionando, por vezes, grave risco para a própria pre-
servação da vida humana;
COnSiDERAnDO a localização estratégica do pelo Hospital de Clínicas de Belford 
Roxo/Casa de Saúde e Maternidade Belford Roxo e, ainda, que se trata do único 
hospital no âmbito do Município que possui estrutura disponível para a realização 
de partos e demais procedimentos cirúrgicos complementares que se façam neces-
sários;
COnSiDERAnDO que a Ouvidoria do Município tem recebido recorrentes deman-
das, em números cada vez maiores, de munícipes que, não obstante desejem, não 
têm conseguido fazer com que seus filhos nasçam em Belford Roxo e que, de outro 
prisma, a população não dispõe de meios para buscar outro local para atendimento;
COnSiDERAnDO que tal situação chegou ao ponto máximo de tolerância por parte 
da população, da comunidade representativa e do Ministério Público, que através de 
suas representações legítimas e legais, solicita providências urgentes por parte do 
Governo Municipal, no sentido de solucionar tal situação;
COnSiDERAnDO que, diante do atual quadro da pandemia de SARS - COVID 19, 
a condição de fragilidade das gestantes e nascituros se acentuou sensivelmente;
COnSiDERAnDO que a preocupação do Ministério da Saúde com a situação das 
gestantes, puérperas e nascituros face à pandemia que assola o mundo, deu origem 
à edição do Manual de Recomendações para a Assistência à Gestante e Puérpera 
frente à Pandemia de Covid-19;
COnSiDERAnDO que, dentre as diretrizes municipais, está o compromisso da re-
dução da morte materna, aquela entendida como a morte de uma mulher durante 
a gestação ou até 42 dias após a gestação, independentemente da duração ou da 
localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela 
gravidez ou por medidas em relação a ela, excluindo as causas acidentais ou inci-
dentais;
COnSiDERAnDO que, de acordo com dados contidos nas recomendações da FIO-
CRUZ para o tratamento de gestantes durante a pandemia, 8% do total de casos 
graves é constituído por gestantes e puérperas;
COnSiDERAnDO que o Brasil é o País das Américas com o maior número de mor-
tes de gestantes e puérperas, e está entre os cinco países que contêm os piores 
índices, quando levada em consideração as mortes em razão da pandemia SARS 
– COVID-19; 
COnSiDERAnDO que a gravidez é um dos fatores que podem agravar os sintomas 
da SARS – COVID-19, produzindo nas gestantes e puérperas acometidas pela do-
ença maior necessidade de internação em UTI e maior necessidade de utilização de 
ventilação mecânica durante o tratamento, o que aumenta sobremaneira a respon-
sabilidade dos entes públicos com o cuidado desse grupo específico;
COnSiDERAnDO que um dos principais fatores de agravamento da SARS – CO-
VID-19 é a falta de atendimento adequado, no tempo mais breve possível e que a 
falta de um local específico e especializado para atendimento de gestantes e puér-
peras, produz nesse grupo dúvidas e receios quanto ao tratamento;
COnSiDERAnDO, ainda, que diante do medo de contaminação por SARS – CO-
VID-19, a falta de um local especializado no atendimento a gestantes e puérperas 
faz com que as mulheres nessa condição desistam de fazer o acompanhamento 
médico adequado para sua condição, potencializando o risco de vida para si a para 
os bebês;
COnSiDERAnDO que o cuidado obstétrico deve ser considerado essencial e não 
pode ser omitido durante a pandemia;
COnSiDERAnDO a necessidade imediata de um local dentro do Município que pos-
sa atender a gestantes, puérperas e nascituros em todas as suas necessidades, 
sobretudo, neste momento delicado, em que o mundo sofre os efeitos da pandemia 
de SARS – COVID-19, no qual um dia, uma hora, um minuto pode ser determinante 
para o destino de vida ou a morte de uma pessoa;
COnSiDERAnDO que, diante da fragilidade econômica da população do Município, 
a proibição imposta por decisão judicial ao pelo Hospital de Clínicas de Belford Roxo/
Casa de Saúde e Maternidade Belford Roxo de manter convênio com o SUS impe-
de o nosocômio de oferecer atendimento médico gratuito aos cidadãos de Belford 
Roxo, com a atenção e dignidade que merecem, e que os fatos elencados implicam, 
isoladamente ou em conjunto, iminentes riscos para a saúde e a vida da população, 
especialmente, as gestantes, puérperas e nascituros; 
COnSiDERAnDO que a Prefeitura Municipal de Belford Roxo já iniciou processo 
licitatório para a construção da Maternidade Municipal; 
COnSiDERAnDO que o instituto de direito público da intervenção, na modalidade 
da REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA, é o meio adequado para o Poder Executivo 
Municipal sanar situação de perigo iminente que comprometa a promoção, a prote-
ção, e a recuperação da saúde pública, garantindo a manutenção do adequado fun-
cionamento das instalações do pelo Hospital de Clínicas de Belford Roxo/Casa de 
Saúde e Maternidade Belford Roxo, fazendo-as com recursos humanos e materiais 
de que dispõe, mediante o uso dos equipamentos, móveis e instalações pertencen-
tes a instituição de saúde;
COnSiDERAnDO a necessidade de o Poder Público Municipal se fazer presente 
através da Requisição Administrativa, com poderes especiais de administração, or-
ganização e gerenciamento hospitalar, não constituindo ato de discricionariedade 
contra direitos do pelo Hospital de Clínicas de Belford Roxo/Casa de Saúde e Mater-
nidade Belford Roxo, mas sim, de utilização relevante do hospital para prestação de 
serviço público de excelência e assistência médico-hospitalar, atendendo as neces-
sidades coletivas, urgentes e necessárias;
COnSiDERAnDO que tal conjuntura impõe ao Governo Municipal a adoção de me-
didas urgentes e especiais;
COnSiDERAnDO que é dever do Município preservar os direitos à saúde e à vida e 
os interesses supremos da população à sua garantia;
COnSiDERAnDO, por fim, a supremacia do interesse público sobre o particular, 
diante da necessidade de implementação e instalação imediata de programa capaz 
de atender as gestantes e nascituros do Município de Belford Roxo.

D E C R E T A 
Art. 1º. Fica determinado, com fundamento nos artigos 5º, inciso XXV, e 22, inciso III, 
da Constituição da República, bem como no artigo 1.228, § 3º, do Código Civil e no 
artigo 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080/90 e demais legislação aplicável, a intervenção 
do Poder Executivo do Município de Belford Roxo no gerenciamento, operacionali-
zação e execução das ações e serviços da pelo HOSPITAL DE CLÍNICAS DE BEL-
FORD ROXO/CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE BELFORD ROXO, localizado na 
Av. Benjamim Pinto Dias, 1.000 – Centro - Belford Roxo/RJ, mediante ocupação do 
imóvel, bens móveis, equipamentos, utensílios e recursos humanos, ou quaisquer 
outros bens ou utilidades necessários ao seu funcionamento. 
Art. 2º. A intervenção tem como finalidade: 
I. sanar risco de perigo iminente à saúde pública das gestantes e dos nascituros do 
Município de Belford Roxo, tendo em vista que é que o empobrecimento da popu-
lação é diretamente proporcional à sua necessidade de dispor de um serviço digno 
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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.

para a realização de acompanhamento de gestantes e 
bebês e realização de partos; 
II – instalar e fazer funcionar adequadamente um cen-
tro de atendimento a gestantes e puérperas acometidas 
por SARS – COVID-19, bem como dar ampla publicida-
de acerca da sua existência;
III. cumprir as eventuais obrigações não adimplidas pela 
administração do nosocômio, seja de que ordem forem, 
imprescindíveis à continuidade, restauração e melhora 
da prestação dos serviços públicos de saúde;
Art. 3º. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação deste decreto, deverá ser instaurado proce-
dimento administrativo para apurar responsabilidades, 
caso seja comprovada alguma irregularidade em rela-
ção ao cumprimento das obrigações pela administração 
do hospital, assegurado o direito do contraditório pleno 
e da ampla defesa. 
Art. 4º. Fica designado o Secretário Municipal de Saú-
de, Sr. CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA, como Interven-
tor no pelo HOSPITAL DE CLÍNICAS DE BELFORD 
ROXO/CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE BELFORD 
ROXO. 
§ 1º. O servidor ora designado pode solicitar auxílio a 
outras Secretarias Municipais, sempre que necessário. 
§ 2º. O interventor deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, designar o Conselho Gestor da Intervenção, 
que deverá ser constituído por 5 (cinco) servidores, 
preferencialmente de provimento efetivo e lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 5º. No exercício de suas atribuições caberá ao In-
terventor a prática de todos e quaisquer atos inerentes 
à Intervenção, dentre eles:
I. determinar aos representantes do HOSPITAL DE 
CLÍNICAS DE BELFORD ROXO/CASA DE SAÚDE E 
MATERNIDADE BELFORD ROXO que apresentem re-
latório patrimonial e financeiro do nosocômio até a data 
em que permaneceram na direção da Unidade;
II. conferir, junto do Conselho Gestor da Intervenção, o 
relatório patrimonial e financeiro apresentado; 
III.  requisitar serviços de repartições públicas munici-
pais e solicitá-los a repartições de outras esferas de go-
verno, indispensáveis ao cumprimento de sua missão; 
IV.  gerir, mediante aprovação de maioria simples do 
Conselho Gestor da Intervenção, os recursos financei-
ros destinados ao HOSPITAL DE CLÍNICAS DE BEL-
FORD ROXO/CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
BELFORD ROXO, se for o caso, podendo, para isso, 
movimentar e abrir contas bancárias, se necessário;
V.  movimentar, admitir e demitir empregados, bem 
como gerenciar toda a administração de pessoal neces-
sária ao bom andamento dos serviços do HOSPITAL 
DE CLÍNICAS DE BELFORD ROXO/CASA DE SAÚDE 
E MATERNIDADE BELFORD ROXO, podendo dispor, 
inclusive, de mão de obra da própria Secretaria Muni-
cipal de Saúde; 
VI.  providenciar inventário dos bens e equipamentos, 
além dos respectivos laudos da situação do HOSPITAL 
DE CLÍNICAS DE BELFORD ROXO/CASA DE SAÚDE 
E MATERNIDADE BELFORD ROXO no momento da 
intervenção; 
VII. verificar, em reuniões regulares com o Conselho 
Gestor da Intervenção, quais são as medidas de ordem 
técnica, administrativa, jurídica e financeira necessárias 
ao pleno e hígido funcionamento da entidade, inclusive 
mediante a instauração de auditorias específicas, se 
necessário for; 
VIII. firmar convênios e contratos, mediante aprovação 
de maioria simples do Conselho Gestor da Intervenção, 
assinando-os em conjunto com, pelo menos, um de 
seus membros. 
§1º. O interventor poderá delegar atribuições específicas 
de sua missão a auxiliares e prepostos, individualmente 
ou em conjunto. 
§2º. As contas bancárias, porventura abertas para o 
fim de administração do hospital, somente poderão ser 
movimentadas com a assinatura conjunta do Interventor 
e do Secretário Municipal Especial do Tesouro Municipal. 
Art. 6º. Ficam autorizadas as Secretarias Municipais de 
Saúde, Fazenda e a Casa Civil a procederem à destina-
ção dos recursos orçamentários, financeiros e técnicos 
necessários para o fim de implementar os atos vincula-
dos a esta intervenção. 
Art. 7º. Fica determinada a entrega imediata de todos 
os acessos às informações, bancos de dados, logins, 
senhas e demais documentos indispensáveis ao cum-
primento do presente Decreto e à continuidade da pres-
tação dos serviços, bem como prontuários, fichas, exa-
mes e demais informações pertinentes aos pacientes 
atendidos e/ou em atendimento, sob pena de incorrer 
nas penas pelo descumprimento e responsabilização 
civil e criminal. 
Art. 8º.  Além do interventor, também acompanhará to-
dos os atos inerentes a esta intervenção um represen-
tante do Conselho Municipal de Saúde, cuja indicação 
ocorrerá durante a sua próxima reunião.
Art. 9º. O prazo da intervenção assinalado é de até 180 
(cento e oitenta) dias ou até que sejam concluídas as 
obras de construção e instalação da Maternidade Muni-
cipal de Belford Roxo. 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Belford Roxo,  21  de setembro de 2021.

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº2945/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
IGOR COSTA LOPES, do cargo de comissão de Asses-
sor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal 
de Trabalho.

pORTARiA nº2946/SEMAD/2021 DE 21 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, 
MAICON MOURA MATHEUS DA SILVA, para exercer 
o cargo de comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, na Secretaria Municipal de Trabalho.

pORTARiA nº2947/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Excluir, MARLEI FREDERICA DS SANTOS, da Por-
taria Nº2923/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 
2021, publicada em 18/09/2021.

pORTARiA nº2948/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2021, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei 
Orgânica Municipal, MARLEI FREDERICA DOS SAN-
TOS, do cargo de Assessor de Serviços, Símbolo DAS-
9, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2949/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Saúde.
LINDNEYDE BATISTA DE MELO VIEIRA
ELEISE LÚCIA DE MARINS MARREIRO

pORTARiA nº2950/SEMAD/2021 DE 21 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, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
VANCLER BESERRA VIEGAS
JULIO FONTES SANTOS

pORTARiA nº2951/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS
CELSO CORREIA DA SILVA
ALESSANDRO MAX DE OLIVEIRA

pORTARiA nº2952/SEMAD/2021 DE 21 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, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Conserva-
ção.
UENDEL RIBEIRO MATOS
SÉRGIO MOREIRA DOS REIS
BRENNER DA SILVA CORREIA  

pORTARiA nº2953/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Educação.
SARA ALVES DOS SANTOS MENDONÇA
EDIR TEIXEIRA NETO
ADRIANO DOS SANTOS DANIEL DE CARVALHO
GENIVAL GOMES DA SILVA
MARCELO MARTINS BARCELLOS

pORTARiA nº2954/SEMAD/2021 DE 21 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, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor Serviço, Símbolo DAS-
9, na Secretaria Municipal de Educação.
CRISTIANE DE FATIMA PIMENTEL SILVA MATOS
GENILSON GOMES DA COSTA
JOSÉ RUBEM DE ALMEIDA  
THIAGO NETO DA COSTA
SEVERINO BASTOS DE LIMA

pORTARiA nº2955/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 

BRUNO RIBEIRO DA SILVA SANTOS, do cargo em co-
missão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-
8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº2956/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Munici-
pal, JOÃO VITOR BARROS SEGUINIS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº2957/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA, o cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2958/SEMAD/2021 DE 21 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, 
JEFFERSON GUERRA DE OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2959/SEMAD/2021 DE 21 DE SETEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, PAULO ARYDES GOMES, para exercer car-
go em comissão de Subprocurador, Símbolo SS, na 
procuradoria Geral do Município.

ERRATA:
nA pORTARiA nº2878/SEMAD/2021 DE 17 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada no jornal Hora H de 
18/09/2021.
Onde se Lê: Chefe de Divisão de Unidade Básica
Leia-se: Chefe da Divisão de Administração das Unida-
des Básicas

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

pORTARiA nº 046/SEMED/2021 DE 17 DE SETEM-
BRO DE 2021. 

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, designa os servidores iRAnY SpE-
RAnDiO DE MEDEiROS, matricula 60/82.760, JOR-
GE DE SOuZA BARCELOS, matricula 10/56.366 e 
WAGnER FRAnCiSCO DEVEnS SAnTOS, matricula 
60/87.690, sob a Presidência do Primeiro, a compor a 
Comissão de Tomada de Contas Especial, conforme 
determinado no processo TCE/RJ Nº 807.201-4/2016, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do rece-
bimento do mesmo.

Belford Roxo, 17 de setembro de 2021.

DEniS DE SOuZA MACÊDO
Secretário Municipal de Educação

 
 

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, 
CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊniOS

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0155/2021
COnTRATO n°: 047/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: CCS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRU-
ÇÃO DE UMA QUADRA NO PÁTIO DA ESCOLA MU-
NICIPAL 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, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS RE-
AIS 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 SO-
CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER
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Ingredientes

Modo de preparo

cREPE dE TAPIocA 
(cREPIocA)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

Ingredientes

Modo de preparo

PIRão dE fRANgo

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

Ingredientes

Modo de preparo

fRANgo dE PANElA dE 
PREssão sEM águA

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

Ingredientes

Modo de preparo

Bolo dE 
cocA - colA

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos

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 INSTALA-
ÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA 
E DA MULHER. 
VALOR: R$ 44.640,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA 
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 VINCU-
LADOS 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

pORTARiA nº 005/COMiSSÃO DE pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO DO 
EDiTAL nº 006/2021 DE 02 DE JuLHO DE 2021

Dispõe sobre a convocação dos candidatos classificados e aprovados para as vagas 
remanescentes do processo seletivo simplificado do edital nº 006/2021. 

Considerando que o presente edital tem como objeto contratação temporária por 
tempo determinado, conforme o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal 
e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, para as funções constantes do 
ANEXO I do edital, para atenderem a necessidade das unidades de saúde Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO), Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e o Programa Saúde da Família (PSF) do Município de Belford Roxo.

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

Considerando a necessidade de manter a promoção da eficiência no atendimento 
aos pacientes, sendo indispensável o atendimento de urgência e emergência no âm-
bito do Município de Belford Roxo, mantendo-se a prestação dos serviços públicos 
relevantes na Área da Saúde, Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Po-
liclínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Programa Saúde da Família (PSF) 
do Município de Belford Roxo.
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 007/2020, no uso de suas 
atribuições legais, com base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE 2021, 
expede a seguinte portaria: 

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

Art. 2º - O classificado deverá comparecer na Sede da Secretaria Municipal de Saú-
de de Belford Roxo, à Av. Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – Belford 
Roxo – RJ, no período de 22 e 23de setembro de 2021, das 09:00 às 16:00 hs.

Art. 3º - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar por meio do diá-
rio oficial deste município as publicações correspondentes às fases deste Processo;

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

Atenciosamente,

Belford Roxo, 21 de setembro de 2021.

RiCARDO FRiED
presidente da Comissão

Matrícula nº 60/80.694

AMERiCO DELMiRO JOAO ALMEiDA DA SiLVA
Matrícula nº 11/025621

AnTOniO CARLOS pinHO
Matrícula nº 60/077201

FLAViO GuEDES TEixEiRA

Matrícula nº 60/081329

ERiCA LiMA COuTO
Matrícula nº 60/079948

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DO CAnDiDATO CLASSiFiCADO

inscrição

4932 119340 102617 102993

102998 103546 106371 106423

SECRETARiA MuniCipAL DE CuLTuRA

pORTARiA nº 010/SMC DE 16 DE SETEBRO 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
Secretaria Municipal de Cultura

AViSO RESuLTADO DA AnÁLiSE DOS RECuRSOS DO RESuLTADO 
pRELiMinAR DO EDiTAL 002/2021 pRÊMiO  FASE i – E pRiMEiRA 

COnVOCAÇÃO pARA EnTREGA DE DOCuMEnTOS
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 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2021 PRÊMIO, 
conforme quadro a seguir:

número de ins-
crição nome / nome Artístico Resultado

02092021-276 Altamir Jeferson Gonçalves de Oliveira Indeferido

24082021-155 Artidonio José dos Santos Indeferido

03092021-388 Associação Comunitária Baixada Fluminense Indeferido

03092021-445 Bruna de Oliveira Amancio Indeferido

14082021-060 Carlinda Vanessa Fagundes dos Santos Indeferido

03092021-258 Cristiane Lima Guilherme Indeferido

18082021-085 Celso Rodrigues de Souza Indeferido

09082021-045 Diogenes Alves Deferido

31082021-224 Edir Pereira da Silva Deferido

01092021-246 Ellen Andrade de Oliveira Indeferido

28072021-023 Emerson Matheus Alcantara Deferido

31082021-234 Francisco Carlos Madeira Deferido

23082021-136 Gabriela de Lima Moura Indeferido

02092021-344 Instituto Luz e Vida Indeferido

01092021-252 Jessica Ribeiro Nunes França Indeferido

01092021-245 Jaqueline Guedes Indeferido

30082021-201 Jefferson Vasconcelos Oliveira Deferido

03092021-379 Jonas Rabelo Deferido

31082021-233 Keila dos Santos Carvalho Farias Indeferido

03092021-433 Leidiane de Lima Silva Indeferido

25082021-165 Lorrayne de Abreu Silva Indeferido

02092021-284 Luis Eduardo Miguel Pereira Indeferido

03092021-384 Luiz Carlos Terra Maciel Indeferido

31082021-231 Luiz Carlos da Silva Aki Moras Deferido

03092021-456 Maurício Pereira da Silva Deferido

16082021-075 Márcio Oliveira de Assis Indeferido

31082021-218 Márcio Lima das Neves Indeferido

27072021-020 Marco Antônio Zacarias da Silva Indeferido

24072021-008 Marcos Valério Alves Teixeira Indeferido

02092021-353 Rafaela da Conceição Reis do Nascimento Indeferido

03092021-401 Raphael Gomes dos Santos Deferido

31082021-216 Renata Santos do Bom Jesus Deferido

02092021-349 Richardson Santos Crementino da Silva Indeferido

01092021-257 Robert Wendell Alves Neves Indeferido

03092021-468 Simone da Silva Pereira Deferido

03092021-442 Verônica Alcântara Souza Indeferido

03092021-426 Verônica de Oliveira Gonçalves de Freitas Deferido

03092021-375 Wellington Romão Assis Deferido

03092021-436 Yago Marcelo Gonçalves Lima Deferido

  
Para a homologação do resultado final do Chamamento Público 002/2021 e con-
sequente concessão do benefício, CONVOCAMOS os candidatos que foram con-
templados, cujo recurso foi deferido, para apresentação, no prazo improrrogável de 
22/09/2021 à 24/09/2021, dos documentos para habilitação conforme lista prevista 
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Ingredientes

Modo de preparo

Bolo dE cHocolATE 
coM coco

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

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

Bolo dE fRuTAs

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
no Edital de Chamamento Público do Prêmio n° 002/2021, através do formulário 
eletrônico disponibilizado pela SEMC no portal da Prefeitura de Belford Roxo https://
prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/, sob pena de inabilitação.

III – Edital de Premiação
1. 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:
1. Agentes e Coletivos Culturais: 
I. RG e CPF do Proponente; 
II. Comprovante de residência emitidos nos últimos três meses; 
III. Mini Currículo e Portfólio de atividades do proponente comprovando período de 
atuação de pelo menos 2 (dois) anos, que descreva o histórico das atividades rea-
lizadas pelo proponente, e seja ilustrado por documentos com fonte de referência e 
data de realização;
IV.  No caso de Coletivos Culturais, incluir também carta de indicação do represen-
tante do coletivo ou espaço cultural.
V.   Mapa cultural Municipal ou cadastro específico de cultura;
VI.  Cópia do cartão do Banco

2. Espaços e Instituições Culturais: 
I.     Estatuto Social e Ata atualizado da instituição;
II.    Declaração MEI ou Contrato Social e alterações (se houver);
III.   Certificado de regularidade de inscrição e situação cadastral do CNPJ;
 IV.  RG e CPF do representante legal da entidade;
 V.    Comprovante de residência;
 VI.   Portfólio de atividades do proponente;
 VII.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal;
 VIII. Certificado de Regularidade de situação relativa ao FGTS;
  IX.   Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
  X.    Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
  XI.   Certidão da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria do Estado do Rio de 
Janeiro;
  XII.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 XIII.  Mapa cultural Municipal ou cadastro específico de cultura.
 XIV.  Cópia do cartão do Banco

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

AViSO RESuLTADO DA AnÁLiSE DOS RECuRSOS DO RESuLTADO 
pRELiMinAR DO EDiTAL 002/2021 pRÊMiO  FASE i – E pRiMEiRA 

COnVOCAÇÃO pARA EnTREGA DE DOCuMEnTOS
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 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2021 PRÊMIO, 
conforme quadro a seguir:

número de inscrição nome / nome Artístico Resultado

02092021-276 Altamir Jeferson Gonçalves de Oliveira Indeferido

24082021-155 Artidonio José dos Santos Indeferido

03092021-388 Associação Comunitária Baixada Fluminense Indeferido

03092021-445 Bruna de Oliveira Amancio Indeferido

14082021-060 Carlinda Vanessa Fagundes dos Santos Indeferido

03092021-258 Cristiane Lima Guilherme Indeferido

18082021-085 Celso Rodrigues de Souza Indeferido

09082021-045 Diogenes Alves Deferido

31082021-224 Edir Pereira da Silva Deferido

01092021-246 Ellen Andrade de Oliveira Indeferido

28072021-023 Emerson Matheus Alcantara Deferido

31082021-234 Francisco Carlos Madeira Deferido

23082021-136 Gabriela de Lima Moura Indeferido

02092021-344 Instituto Luz e Vida Indeferido

01092021-252 Jessica Ribeiro Nunes França Indeferido

01092021-245 Jaqueline Guedes Indeferido

30082021-201 Jefferson Vasconcelos Oliveira Deferido

03092021-379 Jonas Rabelo Deferido

31082021-233 Keila dos Santos Carvalho Farias Indeferido

03092021-433 Leidiane de Lima Silva Indeferido

25082021-165 Lorrayne de Abreu Silva Indeferido

02092021-284 Luis Eduardo Miguel Pereira Indeferido

03092021-384 Luiz Carlos Terra Maciel Indeferido

31082021-231 Luiz Carlos da Silva Aki Moras Deferido

03092021-456 Maurício Pereira da Silva Deferido

16082021-075 Márcio Oliveira de Assis Indeferido

31082021-218 Márcio Lima das Neves Indeferido

27072021-020 Marco Antônio Zacarias da Silva Indeferido

24072021-008 Marcos Valério Alves Teixeira Indeferido

02092021-353 Rafaela da Conceição Reis do Nascimento Indeferido

03092021-401 Raphael Gomes dos Santos Deferido

31082021-216 Renata Santos do Bom Jesus Deferido

02092021-349 Richardson Santos Crementino da Silva Indeferido

01092021-257 Robert Wendell Alves Neves Indeferido

03092021-468 Simone da Silva Pereira Deferido

03092021-442 Verônica Alcântara Souza Indeferido

03092021-426 Verônica de Oliveira Gonçalves de Freitas Deferido

03092021-375 Wellington Romão Assis Deferido

03092021-436 Yago Marcelo Gonçalves Lima Deferido

Para a homologação do resultado final do Chamamento Público 002/2021 e con-
sequente concessão do benefício, CONVOCAMOS os candidatos que foram con-
templados, cujo recurso foi deferido, para apresentação, no prazo improrrogável de 
22/09/2021 à 24/09/2021, dos documentos para habilitação conforme lista prevista 
no Edital de Chamamento Público do Prêmio n° 002/2021, através do formulário 
eletrônico disponibilizado pela SEMC no portal da Prefeitura de Belford Roxo https://
prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/, sob pena de inabilitação.

III – Edital de Premiação
1. 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:
1. Agentes e Coletivos Culturais: 
I. RG e CPF do Proponente; 
II. Comprovante de residência emitidos nos últimos três meses; 
III. Mini Currículo e Portfólio de atividades do proponente comprovando período de 
atuação de pelo menos 2 (dois) anos, que descreva o histórico das atividades rea-
lizadas pelo proponente, e seja ilustrado por documentos com fonte de referência e 
data de realização;
IV.  No caso de Coletivos Culturais, incluir também carta de indicação do represen-
tante do coletivo ou espaço cultural.
V.   Mapa cultural Municipal ou cadastro específico de cultura;
VI.  Cópia do cartão do Banco

2. Espaços e Instituições Culturais: 
I.     Estatuto Social e Ata atualizado da instituição;
II.    Declaração MEI ou Contrato Social e alterações (se houver);
III.   Certificado de regularidade de inscrição e situação cadastral do CNPJ;
 IV.  RG e CPF do representante legal da entidade;
 V.    Comprovante de residência;
 VI.   Portfólio de atividades do proponente;
 VII.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal;
 VIII. Certificado de Regularidade de situação relativa ao FGTS;
  IX.   Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
  X.    Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
  XI.   Certidão da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria do Estado do Rio de 
Janeiro;
  XII.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 XIII.  Mapa cultural Municipal ou cadastro específico de cultura.
 XIV.  Cópia do cartão do Banco

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

AViSO RESuLTADO DA AnÁLiSE DOS RECuRSOS DO RESuLTADO 
pRELiMinAR DO EDiTAL 001/2021 inCiSO ii  FASE i – E pRiMEiRA 

COnVOCAÇÃO pARA EnTREGA DE DOCuMEnTOS
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 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021 INCISO II, 
conforme quadro a seguir:

número de inscrição nome / nome Artístico Resultado

03092021_007 Instituto Luz e Vida Indeferido

Para a homologação do resultado final do Chamamento Público 001/2021 e con-
sequente concessão do benefício, CONVOCAMOS os candidatos que foram con-
templados, cujo recurso foi deferido, para apresentação, no prazo improrrogável de 
22/09/2021 à 24/09/2021, dos documentos para habilitação conforme lista prevista 
no Edital de Chamamento Público do Prêmio n° 001/2021, através do formulário 
eletrônico disponibilizado pela SEMC no portal da Prefeitura de Belford Roxo https://
prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/, sob pena de inabilitação.
III – Edital de Inciso II
1. 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:
Espaços e Instituições Culturais: 
I.     Estatuto Social e Ata atualizado da instituição;
II.    Declaração MEI ou Contrato Social e alterações (se houver);
III.   Certificado de regularidade de inscrição e situação cadastral do CNPJ;
 IV.  RG e CPF do representante legal da entidade;
 V.    Comprovante de residência;
 VI.   Portfólio de atividades do proponente;
 VII.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal;
 VIII. Certificado de Regularidade de situação relativa ao FGTS;
  IX.   Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
  X.    Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
  XI.   Certidão da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria do Estado do Rio de 
Janeiro;
  XII.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 XIII.  Mapa cultural Municipal ou cadastro específico de cultura.
 XIV.  Cópia do cartão do Banco
XV. Planilha de Simplificada de Gastos com respectivos comprovantes, contendo a 
média de gastos mensais, nos termos do art. 9º, § 2º do Decreto Municipal nº 5.167, 
de 30 de junho de 2021;

XVI. Carta de Anuência de todos os integrantes do coletivo artístico, indicando o 
titular do requerimento como representante;

XVII. Formulário de CUSTOS MENSAIS DE OPERAÇÃO, ANEXO VII, onde se deve 
descrever os gastos previstos no item 5.2 deste edital.

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
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dIvulgAção

A Seleção Brasileira 
de Futebol Femini-
no encerrou a sua 

série de amistosos contra 
a Argentina com uma so-
nora goleada por 4 a 1 no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa.

Na primeira partida con-
tra as adversárias, a Seleção 
já havia vencido as herma-
nas, mas por 3 a 1, no Ami-
gão, em Campina Grande, 
com direito a mais uma 
grande atuação do time 
comandado pela sueca Pia 
Sundhage. 

De acordo com capitã 
e camisa 10 do Brasil, o 
carinho recebido desde o 

primeiro momento da pas-
sagem pelo estado fizeram 

com que as jogadoras se 
sentissem em casa, e, gra-

ças a isso, além das vitó-
rias contra as argentinas, as 

atletas levaram na bagagem 
o desejo de retornar em bre-
ve para mais exibições.

Após a ótima vitória 
contra as grandes rivais, 
a Rainha Marta, autora de 
um golaço de falta ainda 
no primeiro tempo da par-
tida, falou sobre a recepção 
que a delegação brasileira 
teve desde que chegou à 
Paraíba, no início da se-
mana passada. De acordo 
com a camisa 10, mesmo 
com os atuais protocolos 
sanitários de prevenção ao 
contágio pela Covid-19, o 
calor transmitido pelos pa-
raibanos nos treinamentos 
da equipe e no hotel onde 
estavam hospedadas foi um 
diferencial que cativou as 
meninas do Brasil.

redação
horahmunicipios@gmail.com
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Marta e Debinha tiveram atuação de gala contra a Argentina, no Almeidão

encerra sua 
passagem 

pela Paraíba
cAPITã E cAMIsA 10 do BRAsIl, ATAcANTE AgRAdEcEu, 

APós A golEAdA PoR 4 A 1 coNTRA A ARgENTINA


