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Operação prende cinco suspeitos de atuar no comércio ilegal de autopeças na Baixada 
Fluminense. Criminosos faziam o desmanche de carros envolvidos em acidentes, 

apreendidos por falta de pagamento. Terreno da empresa era usado pelo Detro até 2018.

Evento teste no Rio
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Assistência Presente em Belford Roxo
A ação ocorreu nesta semana no mu-

nicípio com o objetivo de transmitir à 
população informações, programas e 
benefícios para estimular o protagonis-
mo feminino no cuidado à saúde.
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Polícia encontra criptomoedas 
no valor de R$ 2 milhões usados 

para lavar dinheiro de milícias

RonAldo BAPt/PmBR

do crime

Operação da Receita 
Federal no Rio apreende 

mercadorias piratas 
avaliadas em R$ 1 milhão

7

trabalho e sucesso 
reconhecidos!
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FURAndo 
A REdE .Com

Competição este semestre homenageia 
equipes da Série B do futebol Brasileiro
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Prefeitura do Rio autoriza três eventos-teste em outu-
bro. Serão duas festas para até cinco mil pessoas, uma em 
um espaço aberto no Centro e outra no Alto da Boa Vista.
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trabalho e sucesso reconhecidos!

O “Grupo de Dança 
Contemporânea 
da Baixada Flumi-

nense”, que é profissional, 
localizado na Rua José  
de Assis Ferreira 303, 
no Bairro Cracrinha, em 
Nova Iguaçu (RJ), foi cria-
do em fevereiro de 2017 
pelo coreógrafo Daniel 
Cortez e como laboratório, 
tem o objetivo de quebrar 
algumas regras acadêmi-
cas e modelos existentes, 
não só no pensar/fazer a 
dança e a arte contempo-
rânea mas também, bus-
cando traçar um caminho 
através da ousadia do inu-
sitado e do diferente (úni-
co). Para atingir esse ob-
jetivo, Daniel afirma que 
é necessário compreender 
como se manifesta a dança 

contemporânea nos corpos 
de cada bailarino e especi-
ficadamente, analisar sua 
trajetória e a de seu coreó-
grafo no contexto histórico 
da dança em Nova Iguaçu, 
bem como suas influencias 
e os aspectos responsáveis 
pela linguagem construída 
da Companhia. O grupo 
foi dando comprometi-
mento à novas propostas 
de movimentação e o cres-
cimento dos trabalhos da 
companhia, que foram no-
tados por toda Nova Igua-
çu e região. Com quatro 
anos de existência atuando 
no mercado de trabalho, a 
Companhia obteve êxito 
total por diversos lugares! 

Tanto que no último dia 
18, Daniel Cortez partici-
pou do “Festival Dançan-

do com Raça 2021”, reali-
zado no ginásio do Colégio 
Santo Antônio, em Duque 
de Caxias, que contou com 
a direção de Ney Andrade 
e como esperado, o “La-
boratório de Dança”  vol-
tou a se destacar com tra-
balhos coreográficos  na 
linguagem contemporânea 
e jazz, obtendo grandes 
notas do corpo de jurados 
e mais uma vez Daniel 
Cortez merecidamente 
conquistou o prêmio de 
melhor coreógrafo. Con-
ferindo, os resultados das 
premiações: 1º lugar: Solo 
de Jazz profissional femi-
nino (Se você soubesse): 
Bailarina Andressa Rodri-
gues, 1º lugar: Solo profis-
sional contemporâneo (Em 
Oração): Solista Daniel 

Cortez, 1º lugar:Solo pro-
fissional contemporâneo 
feminino (In Memória): 
Solista Estefany Ferreira, 
1º lugar: Duo contempo-
râneo profissional  (Entre 
erros e acertos): Estêvão 
Freitas e Maria Eduar-
da Vieira e 1º lugar: Duo 
profissional de Jazz (Nos 
dois): Estêvão Freitas e 
Daniel Cortez.

Em outra premiação, 
no passado mês de agos-
to, Daniel Cortez obte-
ve o prêmio de melhor 
coreógrafo no “Festival 
Workdance 2021”, com di-
reção Daniela Marcondes, 

em Padre Miguel. 
Já o “Projeto Grupo Ex-

perimental”, idealizado 
também pelo “Laboratório 
de Dança” em junho de 
2020, com direção de Da-
niel Cortez, vem atenden-
do jovens e adolescentes 
com idades a partir dos 15 
anos e tem como objetivo 
fomentar a arte da dança, 
valorizando grandes talen-
tos de Nova Iguaçu e re-
gião e que também partici-
param no último dia 18 no 
“Festival Dançando com 
Raça 2021” onde obtive-
ram grandes resultados: 
1º lugar: Duo contempo-

râneo adulto (Tédio cons-
ciente), Vanessa Ramos e 
Luiza, 1º lugar: Solo con-
temporâneo adulto (Sinal 
Vermelho), Solista Beatriz 
Nascimento, 3º lugar: Solo 
contemporâneo adulto 
(Crise de Macho) , Solista 
Juliano, 3º lugar: Conjun-
to Contemporâneo adulto- 
(Antes do sim) e em 3º lu-
gar: Conjunto jazz adulto 
(Floresta ).

Para maiores informa-
ções: Instagran: @labora-
toriodedancaa ou, é só li-
gar para: (21) 98387-7686.

Vale a pena 
conferir! 
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CLÁUDIO MOURA

Daniel cortez recebendo das mãos do diretor ney andrade, o troféu de 
melhor coreógrafo do “festival Dançando com raça 2021”. 

divUlgAção

menos é mais lança 
projeto Churrasquinho 2

 “Churrasquinho” é o 
nome do projeto que ala-
vancou a carreira do Grupo 
Menos é Mais para o Brasil 
e para o mundo em 2020. 
Neste dia 23 de setembro, às 
21h, chega em todas as pla-
taformas digitais pela Som 
Livre, a segunda parte deste 
trabalho, que mudou a vida 
dos meninos de Brasília.  

“Churrasquinho 2” foi 
gravado no Rio de Janeiro, 
em julho de 2021, e está 
recheado com músicas in-
críveis e participações espe-
ciais de Belo, Mumuzinho, 
Bruno Cardoso (Sorriso 
Maroto), Dilsinho, Léo San-
tana, Deborah Vasconcellos 
e Andressa Hayalla.  

O projeto vem acompa-
nhado de audiovisual com-
pleto, e o primeiro clipe fica 

disponível às 12h da sexta-
-feira, dia 24 de setembro, 
no YouTube, além de ser 
exibido no TVZ, do Mul-
tishow. O eleito para dar 
start nos lançamentos foi o 
bloco “Refém do Coração/
Amor não tem Culpa/SOS 
Paixão/Resumo da Felici-
dade” que tem participação 
especial dos amigos Mu-
muzinho e Bruno Cardoso. 
Para a ocasião, o grupo fará 
uma transmissão ao vivo no 
YouTube, às 11h40, no esti-
lo “Red Carpet”, para bater 
um papo com os fãs e acom-
panhar, junto deles, a estreia 
desse projeto que promete 
ser o maior da história do 
grupo. Os outros vídeos se-
rão lançados semanalmen-
te no YouTube, entre 24 de 
setembro e 19 de novembro.  

Troféu recebido como melhor coreógrafo  no “festival Dançando com raça 2021”

Inexpressivo durante seu mandato de vereador em um município da Baixada e rejeitado na disputa pela 
reeleição, um político bastante popular na região resolveu das as caras. Foram longos sete anos de hibernação. 
Uma fonte do Sombra, que está sempre antenado nos acontecimentos do mundo da política, disse que o sumi-
do foi visto numa roda de conversa bastante animada com um grupo do burburinho da política. 

Quem tá vivo...

o SomBRA

Há quem aposte todas 
as fichas que o revival 
do moço não é à toa e 
o motivo são as eleições 
de 2022 que ainda não 
está às portas, embora 
as articulações e con-
versas ao pé do ouvido 
estejam dando o tom do 

que virá de acordos po-
líticos. Pois bem, vol-
tando ao personagem 
central deste texto,

muitos ressentimen-
tos de parte do eleito-
rado pesam sobre seus 
ombros, o principal de-
les é a ingratidão. 

...sempre aparece
Justificável tanto res-

sentimento, já que é pú-
blico e escancarado o 
fato do então eleito ter 
se aproveitado do man-
dato para costurar acor-
dos financeiros com 
o fim o de engordar a 
conta bancária. Parte do 
seu projeto de mudar da 
água para vinho, incluiu 

a compra de uma man-
são na Zona Oeste do 
Rio. E sabe-se lá Deus 
o que mais esse político 
não fez para conseguir 
seu intento. Mas a ver-
dade é única: seus elei-
tores ficaram ‘órfãos’ 
de vereador que assinou 
sua própria sentença de 
morte política. 

meteu o pé

EnviE SUA 
dEnúnCiA oU Elogio!

horahmunicipios@gmail.com
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BElFoRd Roxo

Com a aproximação 
do mês de Outu-
bro, Belford Roxo 

reforça o projeto Assistên-
cia Presente. Na quarta-
-feira (22/09), a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mu-
lher - SEMASCM divul-
gou a iniciativa na Feira 
da Areia Branca. A ação 
ocorreu com o objetivo de 

transmitir à população as 
informações, programas e 
benefícios para estimular 
o protagonismo feminino 
no cuidado à saúde. Entre 
os serviços oferecidos na 
Clínica da Mulher é possí-
vel realizar o pré-natal, pre-
ventivos, ultrassonografias, 
massoterapia e dermatolo-
gia.

O autocuidado é con-
siderado uma das formas 
de prevenção de doenças, 
principalmente o câncer de 
mama. E a comerciante Mi-

riam Ribeiro, 48 anos, re-
conhece a importância dos 
procedimentos precoce. 
“Eu já tive endometriose e 
precisei tirar tudo. Na épo-
ca,  paguei. Hoje é muito 
bom ter no serviço público, 

principalmente para as pes-
soas que não têm condições 
de pagar”, declara Miriam, 
que além dos serviços gi-
necológicos, busca por um 
exame de endoscopia, exa-
me realizado por meio de 

um tubo flexível para anali-
sar as mucosas no organis-
mo. As crescentes altas no 
desemprego afetam a renda 
familiar e optar por consul-
tas particulares requer sa-
crifícios. “Eu preciso fazer 

a laqueadura com urgência, 
pois tenho quatro cesaria-
nas. Tomo os remédios, pí-
lulas, mas o risco é muito 
grande”, frisa Tamires Fer-
nandes, 31, feirante e mãe 
de três filhos. 

Técnicos da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher panfletaram na feira de Areia Branca

RAFAEl BARREto/PmBR

Entre os serviços oferecidos 
na Clínica da Mulher é 

possível realizar o pré-natal, 
preventivos, ultrassonografias, 
massoterapia e dermatologia

Assistência Presente oferece 
diversos serviços de saúde

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Dia D em Belford Roxo terá 10 postos 
de vacinação antirrábica no sábado

RAFAEl BARREto/PmBR

agentes de combate às endemias participaram de capacitação para o Dia de combate à raiva

Policiais ambientais, 
guardas municipais e fis-
cais da Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente 
e Conservação do Rio de 
Janeiro interromperam, 
nesta semana, a cons-
trução de um condomí-
nio irregular em Campo 
Grande, na Zona Oeste da 
cidade.

O local já tinha placa, 
com o nome Viva Ver-
de Residencial, ruas em 
construção e as casas es-
tavam sendo erguidas em 
um terreno de 135 mil 
metros quadrados, o equi-
valente a 13 campos de 
futebol.

O terreno fica na Rua 
Soldado Antônio da Sil-
veira, no Rio da Prata. 
Vinte operários que esta-
vam no local foram leva-
dos para a delegacia. Um 
caminhão e duas retroes-
cavadeiras foram apreen-
didos.

A operação teve o 
apoio de um helicóptero. 
Os agentes usaram a má-
quina dos donos da obra 
para demolir as constru-

ções.
Na guarita, os fiscais 

encontraram a planta do 
empreendimento, que 
conta com 360 lotes nu-
merados, além de promes-
sas de compra e venda em 
nome da empresa Real 
Carioca Agenciamento 
de Atletas e de seu sócio, 
Milton de Souza Júnior.

Os agentes também 
acharam cópias de uma 
notificação de embargo 
da obra que foi ignorada.

Em uma das casas do 
local, os donos já usavam 
o quintal, que tem uma 
piscina com as máquinas 
instaladas, além de insta-
lação de energia e chur-
rasqueira.

Na internet é possível 
encontrar anúncios da 
venda de lotes no local, 
a partir de R$ 75 mil. Em 
um dos contratos, o lote 
custou R$ 85 mil. A Pre-
feitura do Rio afirma que 
a milícia explora o ne-
gócio e que o lucro com 
a venda é estimado em, 
pelo menos R$ 27 mi-
lhões.

Prefeitura desmonta 
condomínio irregular 

em Campo grande
Dando continuidade a ca-

pacitação para a campanha 
de vacinação antirrábica 
animal, o Departamento de 
Controle de Vetores e Zoo-
noses da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Belford 
Roxo certificou mais 50 
agentes de combates às en-
demias (ACEs) na manhã 
desta quarta-feira (22-09), 
no auditório da Vigilância 
Sanitária, em Heliópolis. Ao 
todo, 90 ACEs já estão aptos 
para atuar no Dia D de com-
bate à raiva, que acontecerá 
no próximo sábado (25-09), 
das 9h às 15h, em 10 pontos 
de vacinação: Heliópolis, 
Centro, bairro das Graças, 
Prata, Areia Branca, An-
drade Araújo, Piam, Nova 
Piam, Santa Maria e Barro 
Vermelho. 

A capacitação foi minis-
trada pelas médicas veteriná-
rias Taty Machado e Fabíola 
D’Ambrósio, que também 
estarão presentes no Dia D. 
De acordo com a Taty, mui-
tas dúvidas surgiram dos 
alunos, tantos novos quan-
tos os mais antigos no setor. 
“Antes de fazer a simulação 
da vacinação de um cachor-
ro, nós conversamos sobre o 

que é a raiva, como se trans-
mite e desenvolve, como os 
pontos de vacinação estarão 
preparados, a importância 
da imunização, entre mui-
tos outros temas”, explicou 
Taty, que está no município 
desde 2004. 

previsão de 10 mil 
animais vacinados 

 De acordo com o subse-
cretário de Saúde, Brayan 
Lima, a previsão é de que 
cerca de 10 mil cães e ga-
tos sejam vacinados. “Sete 

agentes estarão em cada 
ponto de vacinação apli-
cando as doses. Com nos-
sas ações semanais já con-
seguimos imunizar 25.471 
animais, sendo 19.639 cães 
e 5.832 gatos”, informou 
Brayan. “Essa capacitação 
foi específica para o Dia D. 
Os demais ACEs serão ca-
pacitados, posteriormente, 
para ajudar no restante da 
campanha”, resumiu Ale-
xandre Araújo, que é coor-
denador da campanha de 
vacinação antirrábica, junto 

com o Fábio Ladeira.  
Trabalhando no setor de 

endemias há 30 anos, Luiz 
Cláudio, 52, explicou que é 
a segunda capacitação so-
bre o assunto que participa. 
“Antigamente, era comum 
ser escalado para a vaci-
nação e nos passarem uma 
pequena revisão meia hora 
antes de começar a imuniza-
ção. Agora a gestão nos dá 
condição para aprendermos 
de fato com uma capacita-
ção técnica e mais seguran-
ça”, resumiu Luiz.

Com a alta dos combus-
tíveis, o mercado de trans-
portes por aplicativo vem 
tendo que se adequar às 
novas condições. No en-
tanto, o Sindicato de Moto-
ristas de Aplicativo do Rio 
(Sindmobi) apontou que, 
apesar de ter prometido um 
reajuste nas taxas ganhas 
pelos motoristas, a Uber 
não cumpriu o combinado 
e ainda realizou mudanças 

que dificultaram a vida dos 
que usam o aplicativo para 
trabalhar.

De acordo com o sindi-
cato, as mudanças incluem 
preços fixos em corridas, 
taxa a mais por fazer rotas 
diferentes das indicadas 
pelo aplicativo, retirada do 
repasse ao motorista do va-
lor devido das corridas di-
nâmicas e corrida mínima 
paga de R$5,50.

“Hoje o metro cúbico 
do gás está quase R$5. Es-
tamos recebendo muitos 
relatos de passageiros re-
clamando da demora para 
conseguir um carro por 
aplicativo, mas infelizmen-
te os motoristas estão ten-
do que escolher corridas. 
Muitos estão desistindo 
de rodar, porque não tem 
mais compensado. Quan-
do quebra o carro, não tem 

dinheiro para consertar. 
Recebemos inúmeros pe-
didos de socorro por dia 
porque o profissional está 
com o carro parado. Mui-
tos pedem ajuda com ces-
tas básicas, não tem o que 
comer em casa”, lamentou 
Luiz Corrêa, presidente do 
sindicato.

Segundo dados levanta-
dos pelo Sindmobi, o esta-
do do Rio de Janeiro conta 

com 300 mil motoristas da 
Uber. No entanto, 25% dos 
trabalhadores que usam o 
aplicativo já abandonaram 
o serviço em razão da falta 
dos reajustes em relação ao 
aumento dos combustíveis.

No dia 26 de outubro o 
Sindmobi fará uma carre-
ata que sairá do Aeroporto 
Rio Galeão, às 7h, e irá até 
o prédio da Uber, localiza-
do na Avenida Presidente 

Vargas, no Centro da ci-
dade. A manifestação irá 
reivindicar o reajuste para 
a categoria e melhores con-
dições de trabalho na pla-
taforma.

A empresa justifica, ain-
da, que tem feito uma revi-
são e reajuste dos ganhos 
dos motoristas parceiros 
em diversas cidades. Es-
sas adequações nos valores 
não foram detalhadas. 

Motoristas de aplicativo do Rio denunciam falta de reajuste prometido pela Uber
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44% dos brasileiros reprovam 
desempenho do Congresso
Uma pesquisa Data-

folha divulgada nesta 
semana aponta que 44% 
dos brasileiros conside-
ram o desempenho do 
Congresso como ruim 
ou péssimo. Já 40% dos 
entrevistados acham 
que o trabalho dos de-
putados federais e dos 
senadores é regular.

Apenas 13% consi-
deram o desempenho 
como bom ou ótimo. 
Outros 3% não sabem 
responder.

Veja o resultado:
ruim/péssimo: 44% 
(eram 38% na pesqui-
sa anterior, em julho) 
regular: 40% (eram 
43% na pesquisa ante-
rior, em julho)
Bom/ótimo: 13% (eram 
14% na pesquisa ante-
rior, em julho).
não sabe: 3% (eram 5% 
na pesquisa anterior, em 
julho).

A pesquisa ouviu 
3.667 pessoas entre 13 e 
15 de setembro em 190 
municípios de todo o 
país. A margem de erro 
é de dois pontos percen-
tuais, para mais ou para 
menos, com nível de 
confiança de 95%.

A pesquisa mostra 
que a avaliação nega-
tiva do Congresso está 
equivalente ao índice 
encontrado em dezem-
bro de 2019, em que 
45% dos entrevistados 
achavam o trabalho par-
lamentar ruim ou péssi-
mo. Numericamente, o 
índice de dezembro é a 
pior marca da atual le-
gislatura.

Além disso, houve 
uma piora em relação 
à última pesquisa, feita 
em julho deste ano. Em 
julho, 38% dos entre-
vistados desaprovavam 
os congressistas; agora, 
são 44%.

Propaganda de funerária incentiva vacinação contra Covid 
nos EUA. Imagem feita em Charlotte, na Carolina do Norte, 
viralizou nas redes sociais. A mensagem ‘não se vacine’, que 

estava estampada no caminhão, era na verdade uma campanha pró-vacina.

Incêndio atinge casas em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. 
Segundo informações iniciais dos agentes, foram aproximada-
mente cinco casas atingidas pelo fogo. Bombeiros do quartel do 

Méier e Benfica foram acionados.

Receita abre consultas 
ao 5º e último lote de res-
tituição. Serão pagos R$ 
562 milhões a 358.162 
contribuintes em 30 de 
setembro. Também serão 
contempladas restitui-
ções residuais de anos 
anteriores.

STF vai discutir juiz de 
garantias em audiências 
no fim de outubro. Jul-
gamento de quatro ações 
que questionam medida, 
incluída na lei processual 
penal, está marcado para 
o fim de novembro. Vi-
gência do juiz de garan-
tias foi suspensa em 2020.

iR 2021

PolÍtiCA 

Com bolsa-auxílio de 
até R$ 950, Ciee dispo-
nibiliza vagas de está-
gios para estudantes do 
ensino superior. Interes-
sados em mais informa-
ções e vagas podem ser 
consultadas pela inter-
net, através do site do 
portal.

Empresas com ações na B3 perdem 
R$ 800 bi de valor de mercado em 3 
meses e total fica abaixo de R$ 5 tri. 
Com 87 empresas, Ibovespa concentra, 
em setembro, 83,4% do valor total da 
B3.

EStÁgio 

iBovESPA 

EditoRiAl

Financiamento imobiliário com recur-
sos da poupança cresce 79% em agosto, 
diz Abecip. Nos primeiros oito meses de 
2021, o montante financiado somou R$ 
136,84 bilhões, alta de 107,7% em rela-
ção a igual período de 2020.

EConomiA 

Sete alunos da rede mu-
nicipal de ensino foram 
premiados em um concur-
so promovido pelo Institu-
to Butantan e a Secretaria 
Municipal de Educação de 
São Paulo, com o apoio da 
Sanofi Pasteur.

Ao todo, foram analisa-
dos cerca de 33 mil traba-
lhos de alunos do 1º ao 7º 

ano. O concurso foi dividi-
do em duas modalidades: 
criação de desenho para es-
tudantes que cursam do 1º 
ao 3º ano e elaboração de 
slogan para os alunos do 4º 
ao 7º ano.

Além da premiação (uma 
visita aos Museus do Par-
que de Ciências Butantan 
e assinaturas digitais dos 

gibis da Turma da Mônica) 
aos primeiros colocados, os 
cinco melhores trabalhos 
de cada ano irão compor 
a exposição virtual “A im-
portância da Vacinação na 
Saúde da População: Um 
Olhar Infantojuvenil”, que 
ficará disponível a partir do 
dia 13 de outubro, no portal 
do Instituto Butantan.

Esperança de retorno à rotina 
com o avanço da vacinação 

divUlgAção

A Lamsa, conces-
sionária da Linha 
Amarela, realizará 

até sábado (25) uma ação 
para distribuir antenas anti 
linha de pipa para moto-
ciclistas. A distribuição é 
feita das 14h às 16h e faz 
parte da Semana Nacional 
de Trânsito.

Para participar, os mo-
tociclistas precisam apre-
sentar carteira de habili-
tação original. A operação 
conta com apoio do Bata-
lhão de Policiamento em 
Vias Especiais (BPVE). A 
concessionária também irá 
fazer a aferição de tempe-

ratura e pressão arterial.
A iniciativa conta ainda 

com a parceria da Campa-
nha Cerol Mata, que alerta 
sobre o perigo do uso do 
cerol, da linha chilena e de 
outros materiais cortantes 
em pipas, papagaios e ou-
tros modelos, que podem 
causar mortes.

Hoje (24), o projeto so-
cial “De Olho na Pista” 
fará a distribuição de car-
tilhas sobre educação no 
trânsito na praça do pedá-
gio, das 11 às 12h. A con-
cessionária divulgará ain-
da mensagens educativas 
pelo Twitter e pelo Insta-
gram, e nos painéis na via.

A equipe de cadeiran-
tes, formada por vítimas 
de acidentes de trânsito, 

distribuem ventarolas com 
conteúdo informativo para 
motoristas e motociclis-
tas e a revista “Soprinho” 
para as crianças nas pistas 
manuais da praça de pedá-
gio.

A mobilização na Linha 
Amarela contou ainda com 
a participação de equipes 
da Operação Lei Seca, da 
Secretaria de Estado de 
Governo.

Segundo a concessioná-
ria, a Semana Nacional do 
Trânsito tem como objeti-
vo conscientizar a popu-
lação sobre a importância 
da mudança de atitude e 
valorização da vida, para 
reduzir o elevado número 
acidentes de trânsito no 
Brasil.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

linha Amarela distribui antenas para 
proteger motociclistas de linhas de pipa

 iniciativa faz parte da Semana nacional de Trânsito

SEmAnA nACionAl do tRÂnSito

Para participar, os motociclistas 
precisam apresentar 

carteira de habilitação original
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eUropa - A União Europeia 
anunciou nesta semana planos 
para exigir que as fabricantes 
adotem um padrão para os co-
nectores dos celulares, tablets, 
videogames e outros produtos 
eletrônicos.

O bloco propôs que todos os 
aparelhos venham com entrada 
USB-C, presente na maioria dos 
telefones Android lançados nos 
últimos anos. A ideia enfrenta 

resistência da Apple, que utiliza 
a tecnologia Lightning nos iPho-
nes.

Outro tipo de conector que 
aparece em muitos dispositivos é 
o micro-USB, frequente em pro-
dutos mais baratos ou antigos. A 
proposta também inclui a obriga-
ção de padrões universais de car-
regamento rápido e informativos 
claros sobre compatibilidade.

A Apple argumenta que sua 

tecnologia Lightning equipa 
mais de um bilhão de aparelhos 
em todo o planeta e manifestou 
sua oposição ao projeto.

A padronização dos conecto-
res começou a ser discutida pela 
Comissão Europeia, braço exe-
cutivo do bloco, em 2009. Para 
começar a valer, será preciso que 
deputados e estados-membros da 
União Europeia aprovem o pro-
jeto.

m
Un

do

União Europeia quer impor padrão para 
conector de carregadores nos celulares

divUlgAção 
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 Teve início o Campeo-
nato Estrelas, versão Sé-
rie B. A primeira rodada 
apresentou grandes jo-
gos e por muitas vezes a 
bola balançou a rede. O 
Paraná venceu o Crici-
úma por 5 a 2. William, 
Allanzinho, Anderson 

Sanfer, Vitinho e Fábio 
Monteiro, marcaram os 
gols do Paraná. Gui mar-
cou duas vezes para o 
Criciúma.

O Coritiba bateu o Fi-
gueirense por 6 a 3. Con-
ca (duas vezes), Fábio 
Carino, Tubarão e Xande, 

marcaram para o Coxa, 
enquanto que Victinho, 
BR e Guedes desconta-
ram para o Figueira.

O Brusque venceu o 
Goiás por 3 a 1. Eduar-
do, Fabinho e Leandro 
marcaram para o Brus-
que e Yure descontou 

para o time esmeraldino.
Nos outros jogos da 

rodada, o Vila Nova ven-
ceu o Cruzeiro de virada 
por 4 a 3; o Guarani go-
leou o Brasil de Pelotas 
por 7 a 4 enquanto que a 
Ponte Preta bateu o Lon-
drina por 5 a 4.

AndERSon lUiz

AFAStAmEnto

Anunciado há quatro 
meses, Michel se-
gue sem previsão 

de volta aos gramados e 
não deve vestir novamente 
a camisa do Vasco. Sem en-
trar em campo desde 3 de 
julho, o volante vem reali-
zando tratamento fisioterá-
pico no CT Moacyr Barbo-
sa, e a possibilidade de uma 
artroscopia no joelho está 
sendo avaliada. Com con-

trato de empréstimo até no-
vembro, a comissão técnica 
já não conta mais com ele 
na Série B.

O último jogo de Michel 
foi contra o Confiança, 
pela 9ª rodada, no início 
de julho. Na ocasião, ele 
iniciou como titular, mas 
foi substituído no intervalo 
com um desconforto mus-
cular. Em seguida voltou a 
sentir dores no joelho es-

querdo – o mesmo operado 
no ano passado – e, desde 
então, vem tentando se re-
cuperar.

Apesar do tratamento fi-
sioterápico convencional, 
Michel ainda sente dores 
quando tenta ir a campo. 
Por isso, os médicos ava-
liam a possibilidade de 
uma artroscopia no joelho. 
Como o volante pertence 
ao Grêmio e está empresta-

do até o fim de novembro, 
a decisão será tomada em 
conjunto com departamen-
to médico do time gaúcho. 
Os clubes estão em conta-
to.

Michel fez apenas sete 
jogos, desde que chegou ao 
Vasco, no início da Série B. 
Apesar de pouco aproveita-
do por conta de problemas 
físicos, a devolução do atle-
ta ao Grêmio não está pre-

vista em contrato. O custo 
do jogador é baixo para o 
clube carioca, uma vez que 
o time gaúcho arca com a 
maior parte dos salários.

O joelho tem sido um tor-
mento na vida de Michel 
desde o ano passado. Em-
prestado ao Fortaleza, no 
primeiro semestre de 2020, 
ele se lesionou, precisou 
operar, mas o procedimento 
demorou por conta da falta 

de leitos em hospital no 
início da pandemia de Co-
vid. A cirurgia ocorreu em 
agosto, Michel retornou ao 
Grêmio, mas não foi mais 
aproveitado até o emprésti-
mo ao Vasco, em maio des-
te ano.

Campeão da Libertado-
res em 2017, Michel, de 
31 anos, tem contrato com 
o Grêmio até dezembro de 
2022.

Competição este semestre 
homenageia equipes da Série 

B do futebol Brasileiro

michel não deve mais jogar pelo vasco
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volante 
não joga 
há quase 
3 meses 
e ainda 
sente 

dores no 
joelho

America e America-
no se enfrentaram pelo 
jogo de volta válido pelas 
quartas de final da Copa 
Rio. No duelo em Edson 

Passos, quem levou a me-
lhor foi a equipe do Norte 
Fluminense. Após empate 
em 1 a 1, a decisão nos 
pênaltis garantiu o Cano 

na semifinal ao vencer por 
5 a 4.

O resultado foi o mes-
mo do primeiro encontro 
em Cardoso Moreira.

O alvinegro de Campos 
volta a campo para en-
frentar o Pérolas Negras, 
pela semifinal da Copa 
Rio.

dEU AmERiCAno no dUElo Em EdSon PASSoS

O Fluminense informou 
que efetuou o pagamento 
dos direitos de imagem do 
mês de agosto que esta-
vam pendentes. Com isso, 
o clube voltou a ficar com 
os vencimentos em dia de 
todos os jogadores (apenas 
parte do elenco recebe di-
reitos de imagem). Os sa-
lários dos funcionários já 
estavam em dia.

Após alguns anos com 
dificuldades para cumprir 
os pagamentos de salários 
nas datas previstas, o Flu-

minense vem conseguido 
ficar com os vencimentos 
em dia nos últimos meses 
- com atrasos de dias em 
alguns casos. A notícia do 
pagamento chega em meio 
às negociações do clube 
com Daniel Alves. O Tri-
color faz um esforço para 
adequar os altos ganhos do 
lateral-direito à realidade 
financeira do clube e está 
próximo da contratação do 
jogador. A expectativa é que 
haja um desfecho ainda nes-
ta semana.

Fluminense quita 
pendência e fica 

em dia com elenco 
e funcionários

Depois de Neymar de-
sejar boa sorte a Gabigol 
antes da partida contra o 
Barcelona, pela Liberta-
dores, o camisa 9 do Fla-
mengo respondeu dizendo 
que estava esperando o 
craque, que deu sequência 
na troca de mensagens e 

agitou a torcida rubro-ne-
gra nas redes sociais: “Já 
pensou?”.

Gabigol e Neymar jo-
garam juntos nas últimas 
partidas da seleção brasi-
leira, contra Chile e Peru, 
pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo.

Gabigol e Neymar 
trocam mensagens 
sobre o Flamengo

camisa 9 rubro-negro faz lobby 
por contratação do craque do pSG

divUlgAção
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novo noRmAl

A Prefeitura do Rio 
liberou três even-
tos ao ar livre com 

grande público em outubro 
sem necessidade de más-
cara e distanciamento.

São duas festas para até 
cinco mil pessoas — uma 
em um espaço aberto no 
Centro e outra no Alto da 
Boa Vista — e uma festa 
de aniversário para 500 
pessoas, em um hotel da 
Zona Sul. Nos eventos, 
será obrigatório apresentar 
o comprovante de vacina-
ção e o teste negativo de 
Covid feito, no mínimo, 
com 48 horas de antece-
dência.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, o distanciamento 
de um metro entre as pes-
soas e o uso de máscara 
não serão exigidos.

Além do Flamengo, o 
Botafogo também rece-
beu autorização para uma 
partida com público nas 
arquibancadas, no próxi-
mo domingo (26), no En-
genhão.

O alvinegro vai enfren-
tar o Sampaio Corrêa, pela 
série B do Campeonato 
Brasileiro. Os protocolos 

deverão ser respeitados. 
Nos jogos, a máscara ain-
da é obrigatória.

Todas essas decisões 
já tinham sido aprovadas 
pelo Comitê Científico da 
Prefeitura do Rio, que ana-
lisa a situação da Covid na 
capital.

“Nós vemos uma cons-
tante sustentável. Queda 
de internamento, casos 
graves diminuindo e óbitos 
caindo nos dão muita tran-
quilidade que continuemos 
avançando no processo de 
retomada das atividades 
esportivas, culturais que já 
estavam previstas, inclu-
sive em decreto da prefei-
tura”, diz Carlos Alberto 
Oliveira, membro do Co-
mitê Científico da prefei-
tura e pesquisador da Uerj.

“Com essa cobertura 
vacinal de 50% da cida-
de e a melhora do cená-
rio epidemiológico, essas 
reuniões passam a ser 
permitidas com todos de 
máscara. Num cenário 
onde a gente tá querendo 
tirar, de dentro de locais 
fechados, eventos clan-
destinos que acontecem, 
que a Guarda Municipal 
fica o tempo inteiro cor-
rendo atrás desses even-
tos para fechar, e passar a 

realizar esses eventos em 
locais abertos com maior 
segurança, maior contro-
le”, fala Alberto Chebabo, 
vice-presidente da Socie-
dade Brasileira de Infec-
tologia.

A previsão é que em 
novembro não haja pra-
ticamente mais nenhuma 
restrição na cidade. Mas, 
para isso, 80% dos mo-
radores ou 90% da popu-
lação adulta precisam ter 

tomado as duas doses ou a 
vacina de dose única.

As máscaras só serão 
obrigatórias nos transpor-

tes públicos, nas unidades 
de saúde ou em locais fe-
chados de grande aglome-
ração. Hoje, quase 52% da 

população total e 65% da 
população adulta estão va-
cinados no município do 
Rio.

Rio autoriza três eventos-teste em outubro

Terá exigência de teste de covid feito, no mínimo, com 48 horas de antecedência
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O secretário municipal 
de Saúde do Rio, Daniel 
Soranz, informou que a 
cidade tem atualmente o 
menor índice de ocupação 

de leitos com pacientes de 
Covid-19 desde o início 
da pandemia.

A afirmação foi feita 
por meio de publicação 

em uma rede social. Se-
gundo ele, a taxa total de 
ocupação de leitos é de 
53%, com 504 internados.

Rio tEm o mEnoR ÍndiCE dE 
oCUPAção dE lEitoS dE Covid

Será obrigatório apresentar o comprovante de vacinação e o teste negativo de Covid

Justiça do Rio determina suspensão de 
avaliação de cursos de pós pela Capes

A Justiça Federal do Rio 
determinou que a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) suspenda ime-
diatamente a avaliação de 
programas de pós-gradua-
ção em andamento e mude 
os critérios que vêm sendo 
utilizados.

A decisão liminar é da 
juíza Andréa de Araújo Pei-
xoto, da 32ª Vara Federal, e 
atende a uma ação movida 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF).

a magistrada 
determinou ainda 

que a capes apresente 
em 30 dias:

● a relação completa dos 
critérios de avaliação;

● tipos de produção/es-
tratos;

● e notas de corte que 
são utilizadas para avalia-
ção.

As informações devem 
ser referentes a cada área 
do conhecimento. A Capes 
deverá explicar ainda quais 
mudanças afetaram os pro-
gramas durante o andamen-
to da avaliação.

Na ação, o MPF argu-
menta que a aplicação 
retroativa de critérios de 
avaliação prejudica os pro-
gramas e causa impactos na 
distribuição de recursos.

“No curso das investi-
gações, restaram eviden-
ciados diversos ilícitos na 
atuação da CAPES no que 
diz respeito à avaliação dos 
programas de pós-gradua-

ção stricto sensu e conces-
são de bolsas e incentivos 
no âmbito da pós-gradua-
ção”.

Os procuradores dizem 
ainda que, desde 2018, es-
tão em contato com a Ca-
pes para tentar resolver as 
irregularidades, mas não 
houve avanços.

A Capes realiza avalia-
ção de seus programas a 
cada 4 anos. Os critérios 
para avaliação são modifi-
cados durante esse período 
e aplicados retroativamen-
te.

O MPF argumentou que 
essa prática “pega de sur-
presa” os programas ava-
liados “em momento onde 
já não é possível rever sua 
conduta”.

As notas concedidas pela 

Capes variam de 1 a 7 e são 
usadas como parâmetro 
para distribuição de bolsas 
e recursos entre os progra-
mas.

De acordo com o MPF, 
a aplicação retroativa de 
critérios afetou as notas de 
3.100 programas de pós-
-graduação (89%), entre 
2013 e 2016, e poderia cau-
sar impacto semelhante nas 
notas referentes ao quadriê-
nio de 2017-2020.

“O acesso aos recursos 
públicos federais é distor-
cido pela má avaliação dos 
programas de pós-gradu-
ação. A Capes surpreende 
as instituições de ensino, 
avalia seus programas com 
critérios imprevisíveis, 
aplicados retroativamente, 
e com isso causa enormes 

prejuízos a muitos deles”, 
dizem os procuradores.

O MPF explica ainda 
que não pretende impedir 
o aprimoramento dos crité-
rios, mas garantir que não 
haja aplicação ilícita de 
modo que as instituições 
não possam se adequar.

“Não se pretende impe-
dir o aprimoramento dos 
critérios avaliativos. O pro-
blema central não é a modi-
ficação dos parâmetros em 
si, mas sua imprevisibili-
dade e sua retroação ilícita, 
para atingir tempos preté-
ritos, o que impede que as 
instituições possam reagir 
à mudança regulativa”, ex-
plicam os procuradores da 
República Jessé Ambrósio 
dos Santos e Antonio do 
Passo Cabral.

Mpf argumenta que há ‘diversos ilícitos’ na avaliação
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A Cedae voltou a cap-

tar água na Estação Ribei-
rão das Lages, após uma 
manutenção da Light. As 
duas companhias compar-
tilham a unidade, que tanto 
gera energia quanto forne-
ce água. Com a interrupção 
temporária, o abastecimento 
de parte da Região Metro-
politana do Rio deverá ser 
normalizado até hoje (24).

Imóveis com caixas 

d’água e/ou cisterna não 
devem sofrer desabasteci-
mento.

Mesmo assim, a com-
panhia pede que os clien-
tes usem água de forma 
equilibrada e adiem tarefas 
não essenciais que exigem 
grande consumo. Clientes 
da Cedae podem solicitar 
o abastecimento por cami-
nhão-pipa pelo 0800-282-
1195.

Cedae volta a captar água 
em Ribeirão das lages

Com exceção do Espíri-
to Santo e do Distrito Fe-
deral, onde foi observado 
crescimento, entre 13 e 20 
de agosto, a edição extra 
do Boletim Observatório 
Covid-19 Fiocruz refor-
çou a tendência de queda 
no indicador de ocupação 
de leitos da doença para 
adultos. Conforme a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), “o indicador con-
tinua apresentando sinais 
de queda ou estabilização 
no país”. Os dados obtidos 
em 20 de setembro, indi-
cam que nenhum estado 
está na zona crítica, com 
taxa superior a 80%. Em-
bora tenha registrado cres-
cimento de 29% para 50%, 
no indicador, o Amazonas 
permanece fora da zona de 
alerta. A explicação é que a 
variação está relacionada a 
uma redução no número de 
leitos disponíveis. Já para 

o Distrito Federal, que 
também teve alta de 55% 
para 66%, o motivo pode 
ser o gerenciamento de 
leitos nesta unidade fede-
rativa. Segundo os pesqui-
sadores estão na zona de 
alerta intermediário, com 
taxas, respectivamente, de 
65% e 66%, enquanto os 
outros estados estão fora da 
zona de alerta. “A redução 
paulatina de leitos continua 
sendo observada, e, na úl-
tima semana, foram regis-
tradas quedas nos leitos de 
UTI Covid-19 para adultos 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Amazonas, Pará, 
Tocantins, Maranhão, Per-
nambuco, Sergipe, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Paraná, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Distrito federal”, 
relataram.

Fonte: Agência Brasil

Fiocruz reforça tendência 
de queda na ocupação de 

leitos da covid-19
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Cinco são presos por atuar no 
comércio ilegal de autopeças 

BAixAdA FlUminEnSE

Criminosos faziam o desmanche de carros envolvidos 
em acidentes, apreendidos por falta de pagamento

REPRodUção 

presos foram encaminhados para a 53ªDp (Mesquita)

Tiroteio deixa uma moradora baleada e um suspeito ferido
Um tiroteio entre poli-

ciais e criminosos em Ban-
gu, na Zona Oeste do Rio, 
deixou uma moradora ba-
leada, um suspeito ferido e 
um policial ferido por esti-
lhaços, ontem (23). 

Segundo informações da 
PM, uma equipe do 14° Ba-
talhão (Bangu) foi atacada 
a tiros por criminosos em 
um carro na Estrada do En-
genho, altura da Estrada do 
Taquaral, próximo à comu-
nidade Vila Aliança.

Houve troca de tiros e 
um dos suspeitos foi atingi-
do e preso. Os policiais in-
formaram que encontraram 
com ele um fuzil calibre 
5.56, que foi apreendido e 
levado para a delegacia.

Segundo as primeiras 
informações, a morado-
ra baleada foi levada para 
Hospital Albert Schweitzer, 
em Realengo. A identidade 
da vítima ainda não foi re-
velada, assim como o seu 
estado de saúde.

Ainda de acordo com 
a PM, a perseguição con-
tinuou e os criminosos 
tentaram fechar as vias da 
região com caminhões que 
trafegavam pelo local. Um 
motorista de um veículo de 
carga foi feito refém por 
alguns instantes, mas foi 
resgatado sem ferimentos 
pelos policiais.

Os policiais consegui-
ram apreender mais um fu-
zil e cinco granadas durante 
a ação.

REPRodUção 

Mulher baleada foi levada para o hospital

Agentes do Ministé-
rio Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) 

prenderam ontem (23), cin-
co suspeitos de comercia-
lizar ilegalmente peças de 
veículos usados na Baixada 
Fluminense.

A Operação Desmonte 
visa cumprir cinco manda-
dos de prisão contra pesso-
as suspeitas de associação 
criminosa armada para a 
prática dos crimes de fur-
to qualificado e receptação 
qualificada de peças de ve-
ículos acautelados em um 
antigo depósito do Detro 
administrado pela empresa 
Rodando Legal, em Mes-
quita.

Os criminosos faziam o 
desmanche de carros envol-
vidos em acidentes e apre-
endidos por falta de paga-
mento.

Em março do ano pas-

sado, uma reportagem 
mostrou, com câmera es-
condida, como o esquema 
funcionava.

Funcionários do local 
negociavam a venda de pe-

ças dos veículos acautela-
dos. O terreno da empresa 
era usado pelo Detro até 
2018, quando foi encerrado 
o contrato para a guarda de 
veículos apreendidos.

Os veículos, porém, per-
maneceram no local aguar-
dando leilão. Nas imagens, 
os próprios funcionários 
pedem para as pessoas en-
trarem e retirarem as peças 

dos carros.
As peças eram jogadas 

para fora do depósito por 
cima de um muro existente 
no fundo do terreno ou co-
locadas em mochilas e bol-
sas levadas ao local por di-
versos portadores, de forma 
que não pudessem ser visu-
alizadas por outros funcio-
nários do estabelecimento.

As investigações apu-
raram que os criminosos 
chegaram a utilizar armas 
para realizar a cobrança de 
“clientes” que adquiriram 
as peças desviadas.

Dos cinco mandados de 
prisão, dois são contra ho-
mens que aparecem nessas 
imagens. Essas peças eram 
repassadas para diversos 
receptadores. Os presos fo-
ram encaminhados para a 
53ªDP (Mesquita).

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Por conta do confron-
to na região, a Secretaria 
Municipal de Educação 
informou que suspendeu 
as aulas presenciais do 

turno da tarde na Creche 
Municipal Professora 
Maria Assumpção e no 
Ciep Maestrina Chiqui-
nha Gonzaga.

Na Clínica da Família 
(CF) Maria José de Souza 
Barbosa e no Centro Mu-
nicipal de Saúde (CMS) 
Eithel Pinheiro de Oli-

veira Lima, ambos loca-
lizados na Vila Aliança, 
e no CMS Silvio Barbo-
za, em Senador Camará, 
o atendimento também 

precisou ser suspenso no 
final da manhã até o iní-
cio desta tarde por conta 
do tiroteio. O funciona-
mento nas unidades já 

foi retomado. Pacientes 
e profissionais de saúde 
precisaram ficar abaixa-
dos no chão durante o 
confronto.

ESColAS FEChAdAS E AtEndimEnto médiCo SUSPEnSo

Polícia encontra criptomoedas
 usados para lavar dinheiro de milícias
Durante a operação feita 

pela Polícia Civil na manhã 
de ontem (23) para comba-
ter a milícia que age na Mu-
zema e em Rio das Pedras, 
na Zona Oeste do Rio, os 
investigadores apreende-
ram documentos e papéis 
de investimentos em crip-
tomoedas que somam R$ 2 
milhões.

As investigações com-
provaram que essa era uma 
das formas usadas pela mi-
lícia para lavar dinheiro. Os 
documentos estavam com 
Luiz Carlos dos Reis Prín-
cipe Júnior e Clébia Con-
serva Barros Gondim. Eles 
são apontados donos da 
construtora dos prédios que 
desabaram na Muzema, em 
abril de 2019, matando 24 

pessoas.
Os dois são donos da 

construtora LP Imóveis que, 
segundo os agentes, era uti-
lizada para movimentar e 
lavar o dinheiro da milícia.

Rafael Gomes da Cos-
ta, empresário responsável 
pela venda de apartamentos 
no mesmo prédio, também 
foi preso.

A operação, comanda-
da pela delegacia da Praça 
da Bandeira, cumpriu 15 
mandados de prisão e 63 de 
busca e apreensão. Foram 
seis meses investigando as 
formas de financiamento e 
lavagem de dinheiro usadas 
pelos milicianos de Rio das 
Pedras e Muzema.

Desde os anos 2000, esse 
grupo impõe uma rotina 

de medo e extorsões aos 
comerciantes e moradores 
locais e tinha como princi-
pal chefe o ex-capitão do 
Batalhão de Operações Es-
peciais (Bope), Adriano da 
Nóbrega, morto em feverei-
ro de 2020.

Os principais alvos da 
operação foram Laerte Sil-
va de Lima e Francisco das 
Chagas de Brito Castro. 
Juntos, os dois movimenta-
ram quase R$ 8,5 milhões 
em menos de um ano. Va-
lores incompatíveis com as 
rendas declaradas por eles 
oficialmente. Laerte já está 
preso. Ele foi um dos alvos 
da Operação Intocáveis, que 
em 2019 prendeu alguns 
dos principais chefes da mi-
lícia de Rio das Pedras.

Servidores da Receita Fe-
deral realizaram ontem (23) 
a Operação Game Over, em 
lojas no centro do município 
do Rio de Janeiro, para com-
bate à pirataria de aparelhos 
de videogame e acessórios.

Foram apreendidos na 
operação 170 volumes de 
mercadorias, avaliadas em 
cerca de R$ 1 milhão, englo-
bando videogames e aces-
sórios, roteadores, carrega-
dores de celulares, rádios 
portáteis do tipo HT (inter-
comunicadores), essências 
de cigarro eletrônico e lan-
ternas com armas de choque.

A ação foi resultado do 
trabalho da Divisão de Vigi-
lância e Repressão ao Con-
trabando e Descaminho da 
Receita Federal na 7ª Região 

Fiscal, que compreende os 
estados do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, e contou 
com apoio da Delegacia de 
Repressão aos Crimes Con-
tra a Propriedade Imaterial, 

da Polícia Civil fluminense.
Participaram da Operação 

Game Over 19 servidores da 
Receita Federal e oito agen-
tes da Polícia Civil do Rio 
de Janeiro.

foram recolhidos aparelhos de videogame e acessórios

divUlgAção

Operação apreende mercadorias 
piratas avaliadas em R$ 1 milhão
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ingredientes

modo de preparo

viRAdo dE 
lEgUmES

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

QUiChE dE 
lEgUmES

Pão dE QUEijo 
nA CAnECA

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

ingredientes

modo de preparo

Coloque a água fervente 
e o caldo em uma tigela 
e junte a soja. Deixe de 
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

ingredientes

modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 28/2021 - Baseado nos pareceres da 
Procuradoria e da Controladoria, homologo a Licitação 
nº 004/CPL/2021, cujo objeto é o desenvolvimento, a 
hospedagem e a atualização diária da base de dados 
da home page oficial da Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, adjudicando-o à empresa PJC TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA. - EPP, no valor de R$ 
9.549,00 (nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais) 
por mês, pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo 
o valor global de R$ 114.588,00 (cento e catorze mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais).

Em, 23 de setembro de 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA

Presidente

   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.748, DE 20 DE SE-
TEMBRO DE 2021

Concede o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana 
ao senhor  Comissário de Polícia Alexandre de Souza 
Baesso, matrícula 871.169-9.

Autor: vereador Carlos Alberto Ribeiro da Silva – CAR-
LINHOS BNH.

     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVA IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LE-
GAIS APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DE-
CRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania 
Iguaçuana ao senhor Comissário de Polícia Alexandre 
de Souza Baesso, matrícula 871.169-9, pela sua contri-
buição decisiva para o crescimento da Cidade de Nova 
Iguaçu.
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Nova Iguaçu, 20 de setembro 2021.
EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.749, DE 20 DE SE-
TEMBRO DE 2021

Concede o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana 
ao senhor doutor Delegado de Polícia Celso Gustavo 
Castello Ribeiro, matrícula 946.498-3.

Autor: vereador Carlos Alberto Ribeiro da Silva – CAR-
LINHOS BNH.

     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVA IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LE-
GAIS APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DE-
CRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania 
Iguaçuana ao senhor Doutor Delegado de Polícia Celso 
Gustavo Castello Ribeiro, matrícula 946.498-3, pela sua 
contribuição decisiva para o crescimento da Cidade de 
Nova Iguaçu.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Nova Iguaçu, 20 de setembro 2021.
EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA

Presidente

pORTARiA nº 262, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

inSTiTui A COMiSSÃO DE FiSCALiZAÇÃO DA 
TRAnSpARÊnCiA DA CÂMARA MuniCipAL DE 
nOVA iGuAÇu

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu, no uso de suas atribuições legais, COnSiDE-
RAnDO

I - O disposto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do 
§ 3º do art. 37, e no § 2º do art. 216 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988; 
II - O teor dos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar nº 
101/2000;

III – A necessidade de fiscalização e controle da trans-
parência do legislativo municipal, bem como de indica-
ção de melhorias para o acesso à informação, conforme 
prevê a Lei Federal n° 12.527/2011;

     RESOLVE:

Art. 1° - Instituir a Comissão de Fiscalização de Trans-
parência da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes nomes para a 
composição da Comissão de Fiscalização de Transpa-
rência da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

I- presidente: Rafael Batalha Ferreira da Silva

II- Vice-presidente: Rogério de Almeida e Silva

III- Membro: Marco Antônio Barros Dias Junior

Art. 3º - Compete à Comissão fiscalizar a transparên-
cia, nos termos da legislação específica, dos atos prati-
cados na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, bem como 
indicar mecanismos de solução para melhoria do aces-
so à informação.

Art. 4º - Os membros desta Comissão possuem manda-
to a contar da data da publicação do presente ato até 31 
de dezembro de 2024.

Art. 5º - Os membros desta Comissão não receberão 
qualquer tipo de remuneração para o desempenho de 
suas atividades e atuarão sem prejuízo de suas ativida-
des regulares. 

Art. 6° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Nova Iguaçu, 23 de setembro de 2021
EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA

Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

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

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº2969/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
TORnAR SEM EFEiTO, a Portaria nº 2846/SEMAD/2021 de 17 de setembro de 
2021, publicada em 18 de setembro de 2021.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº2970/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com o Termo de 
Ajuste de Conduta firmado em processo judicial de nº 0014118-64.2014.8.19.0008, 
considerando o Edital nº 01/2012,

RESOLVE:

nOMEAR, a contar da data desta publicação, os candidatos aprovados em concurso 
público, para o preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação, devendo, portanto, comparecer no período de 27/09/2021 à 
01/10/2021, na Secretaria Municipal de Administração situada na Avenida Benjamin 
Pinto Dias, nº 610, 3º andar, Centro, Belford Roxo - RJ,  portando os documentos 
abaixo relacionados. Salienta-se que o não comparecimento do candidato implicará 
na sua eliminação do processo seletivo.

Documentos necessários para a posse:
03 fotos 3x4
Identidade
CPF
Diploma de escolaridade para exercício do cargo
PIS/PASEP
Comprovante de Residência
Título de Eleitor
Certidão de Quitação Eleitoral
Comprovante de Escolaridade
Certidão de Casamento ou Nascimento
Quitação com o Serviço Militar
Conta do Banco Itaú
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 10 anos
Declaração de Escolaridade dos filhos
Carteira de Vacinação dos filhos
Declaração Completa de Imposto de Renda do ano atual
Situação Cadastral do CPF
Certidão de Antecedentes Estadual
Certidão de Antecedentes Federal
Exame Médico Admissional
*Caso não tenha conta no ITAÚ levar mais uma xerox do CPF, identidade e compro-
vante de residência.

CARGO: inSpETOR ESCOLAR

nOME CLASSiFiCAÇÃO

LUCIENE DA SILVA 13

JOYCE DE JESUS SACRAMENTO 14

ANA PAULA DA SILVA AGUIAR 15

MARCIA CRISTINA DOS ANJOS COSTA 16

ANDREIA PEIXOTO AMANCIO DA SILVA 18

SOLANGE ORNELAS RAMOS 20

LARUSCA LOPES DOS SANTOS 21

SUZENCARLA DE BARCELLOS FERNANDES FERREIRA 23

ELISABETE DE JESUS CASTRO DUARTE SALES 24

FABIANA FATIMA CORREA JORDAO DE LIMA 25

PRISCILA BRITO DE FARIAS 26

LORELEY TEIXEIRA RODRIGUES 28

FLAVIA RAQUEL CRESPO DE JESUS 29

ELOISA SILVA PIMENTEL 31

MARCOS ANTONIO DUARTE AZEVEDO 32

ROGERIA MOREIRA FERNANDES 33

EDVANIA MENEZES NASCIMENTO SILVA 34

CARGO: pROFESSOR i - MATEMÁTiCA

nOME CLASSiFiCAÇÃO

MARCELO VALENTIM DOS ANJOS 52

IVO BEZERRA DA SILVA 53

CARGO: pROFESSOR i – CiÊnCiAS

nOME CLASSiFiCAÇÃO

WESLEI AUGUSTO AGUIAR DE SOUSA 44

WILSON LUIZ TATAGIBA DE CARVALHO 45

BRUNO BISPO LIRIO FERNANDES 46

GISELLE ELER AMORIM DIAS 48

NELSON RODRIGO SOARES DA SILVA 49

CARGO: SupERViSOR ESCOLAR

nOME CLASSiFiCAÇÃO

ERIKA CRISTINA CALDAS BARRETO 48

SILVIA REGINA COELHO 49

CARGO: pROFESSOR ii

nOME CLASSiFiCAÇÃO

RENATA PIMENTEL CORREIA DE MELLO 796

CAROLINA PRADO BARBOSA 797

GIOVANA COLACI 798

RAFAELA MOREIRA PASSOS CAMPOS 799

RITA DE CASSIA CASTRO DELGADO 800

ELINEIDA DE OLIVEIRA CINHA RIBEIRO 802

ANA CAROLINA DOS SANTOS MALHANO PEREIRA 803

MARIA CLAUDIANA BARROS GOMES 804

JULIO CESAR MACEDO DE BRITO 805

INGRID LIMA GONÇALVES ROSA 806
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

CARnE RÁPidA

1/2 kg de patinho moído/1 
pitada de cominho/3 den-
tes de alho amassados/1 
colher de sopa de óleo/3 
tomates picados sem pele 
e sementes/10 azeitonas/2 
colheres de sopa de sal-
sa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a 
gosto.

Misture todos os ingredien-
tes, coloque em um refra-
tário.
Cubra com um prato e 
leve ao microondas por 12 
minutos na potência alta, 
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sir-
va com arroz branco.
Pode-se congelar por até 
3 meses.

ingredientes

modo de preparo

FiléS Ao CREmE

8 bifes pequenos e grossos 
(cerca de meio quilo)/2 
colheres de sopa de man-
teiga/1 cebola grande 
cortada em gomos/1 lata 
de creme de leite.

Tempere os bifes com sal 
a gosto.
Frite-os em uma frigideira 
grande com metade da 
manteiga, até que este-
jam dourados.
Retire e reserve em local 
aquecido.
Na mesma frigideira, junte 
o restante da manteiga e 
junte a cebola também.
Deixe refogar por cerca 
de 3 minutos ou até que 
tenha murchado leve-
mente.
Junte o creme de leite, 
misture bem e deixe no 
fogo até aquecer.
Sirva sobre os bifes reser-
vados.

BiFE A Rolé

5 bifes pequenos passa-
dos na máquina/5 fatias 
de baicon/1 cenoura cor-
tada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gos-
to.

ingredientes

modo de preparo

Tempere os bifes a seu 
gosto.
Coloque no centro de 
cada um uma fatia de 
baicon, cebola e uma tira 
de cenoura.
Enrole e amarre com bar-
bante grosso.
Aqueça o azeite em uma 
panela de pressão e colo-
que os bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresen-
tando um pouco de água 
para que amoleça e se 
transforme em um molho 
delicioso.

BEijinho dE CoCo

1 lata de leite moça/150g 
de coco ralado/2colheres 
de margarina ( sem sal)/
Açúcar granulado.

ingredientes

modo de preparo
Coloque o leite moça, 
coco e a manteiga em 
uma panela em fogo 
médio e mexa até que o 
doce fique consistente e 
solte do fundo.
Deixe esfriar, faça bolinhas 
e passe no açúcar ou 
coco.

CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA 807

MARCIA ROSA ALVES DA SILVA 808

PATRICIA LIMA DE MATTOS 809

KESIA DE PAULA CARVALHO 810

DEBORA ADRIANE DA CRUZ 811

MICHELI SALLES RAMIRO 814

AURINETE COSTA ROSA 815

ADRIANA PINTO DUARTE 816

MICHELE VARGAS ANTUNES 817

MICHELE BORGES DOS SANTOS 818

CLARICE SILVA LYRA DORESTE 819

SUELEM CRISTINA TEIXEIRA BARBOSA 820

ELIETE BASTOS DE SOUZA DA SILVA 821

FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA 822

GISELE DE OLIVEIRA DA SILVA 823

REGINA CELINA SOARES DE SOUZA DA SILVA 824

KATIA REGINA DE CARVALHO CAETANO 825

LIVIA SOARES DOS SANTOS 826

SONIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 827

JAQUELINE FERNANDES DE CAMPOS HOLLANDA 828

ANA DOS SANTOS MEIRELES 830

LENILDA BEZERRA DE LIMA GUIMARAES 831

MARY DE SOUZA MALAQUIAS 832

SONIA ALVES DE SOUZA 833

PRISCILA GONÇALVES CUZ 835

RENATA PEREIRA RODRIGUES DA PAZ 836

ESTER DA SILVEIRA PINTO 837

ANA COELHO DOS SANTOS 838

FRANCISCO SALVADOR MOURA LANNES 839

ARIANY NOVAIS MANTOVANI 840

LIVIA DE SOUZA MARINHO 841

VANDA CONSTANTINO DE ALMEIDA 842

CLAUDETE GERALDO DA SILVA 843

MARIA MARISTELA CARDOSO BRANDAO 844

ELIZABETH DE BARCELOS SILVA 845

MIRIAN GOMES BASILIO TEIXEIRA 846

VANDA MERY MAIA GOMES 847

HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 848

RENATA FAGUNDES BARROS 849

GERUSA DE MELO GOMES DE SOUZA 850

ROSANA SANTOS DA CRUZ 852

SANDRA DA SILVA SOARES 853

LUDMILA DANIELE GOMES DE OLIVEIRA 854

CHRISTIANE PINHO DIAS LIMA 855

ROBERTA PEDESSANI NOVAES 856

MARCELA WALESKA DIAS SIQUEIRA 857

FLAVIANE PEIXOTO DA SILVA 858

WALLACE SOUZA DA SILVA 859

AMANDA DA PENHA DE ASSIS 860

VANIA LUCIA DOS SANTOS 861

CELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA CLEMENTINO 863

VALERIA SOUTO KOZLOWSKI 865

ANA CRISTINA DE MEDEIROS PINTO 866

MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA SANTOS 867

WILSON COSTA DE MORAIS 868

ANDREA PEREIRA SILVA 869

MARY LUCIA INACIO 871

RENATA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 872

THAIS PAGANOTTI DE CASTRO 873

CINTIA CARLA CAMPOS DE OLIVEIRA 875

ROSANA DE MELO 876

Belford Roxo - RJ, 17 de setembro de 2021

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/847/2018

pORTARiA nº2971/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARCiA MAnGiFESTE GOnÇALVES, 
matrícula 10/14.556 ocupante do cargo de pROFESSOR DE LÍnGuA pORTuGuE-
SA, lotado na Secretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço 
de 3.698 (três mil, seiscentos e noventa e oito) dias, que corresponde a 10(dez) 
anos, 01 (um) mês e 18(dezoito) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço 
expedida pelo instituto nacional de Seguro Social - inSS, que integram o proces-
so administrativo nº. 04/847/2018.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971
Republicado por incorreção

pROCESSO: 04/6605/2018

pORTARiA nº2972/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora EDnA RAMALHO DA SiLVA ocupante do Cargo Professor 1ª 
a 4ª Série, matrícula nº 10/05.989, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6605/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

23/02/2015 a 22/09/2020 03/08/2020 a 02/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971
Republicado por incorreção

pROCESSO: 04/4099/2021

pORTARiA nº2973/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor GEORGE LuiZ MuSQuiM FuLGEnCiO, 
matrícula 10/06.197, ocupante do cargo de inSpETOR DE DiSCipLinA, lotado na 
Secretária Municipal de Educação  - SEMED. O tempo total de serviço de 1.706 
(hum mil, setecentos e seis) dias, que corresponde a 04(quatro) anos, 10 (dez) 
meses e 02(dois) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo 
Ministério da Defesa, que integram o processo administrativo nº. 04/4099/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2173/2021

pORTARiA nº2974/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Desaverbar, em ficha funcional do servidor pAuLO RAiMunDO DO AMARAL, ma-
trícula 10/15.620 ocupante do cargo de pROFESSOR DE CiÊnCiA, lotado na Se-
cretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 5.228 (cinco 
mil, duzentos e vinte e oito) dias, que corresponde a 14(quatorze) anos, 03 
(três) meses e 28(vinte e oito) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço ex-
pedida pelo instituto nacional de Seguro Social - inSS, que integram o processo 
administrativo nº. 37/412/2016.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4304/2021

pORTARiA nº2975/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Desaverbar, em ficha funcional do servidor EDSOn QuiRinO BORGES, matrícula 
10/18.013 ocupante do cargo de GARi, lotado na Secretária Municipal de Serviços 
Públicos - SEMUSP. O tempo total de serviço de 5.369 (cinco mil, trezentos e 
sessenta e nove) dias, que corresponde a 14(quatorze) anos, 08 (oito) meses e 
19( dezenove) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo ins-
tituto nacional de Seguro Social - inSS, que integram o processo administrativo 
nº. 04/2933/2009.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/3115/2021

pORTARiA nº2976/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 



sexta-feira, 24  de setembro de 2021Hora10 aToS oFiciaiS sexta-feira, 24 de setembro de 2021

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

10

ingredientes

modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 
cebola/pimenta-do-
-reino (a gosto)/cebo-
linha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a 
gosto).

Corte o frango em 
pedaços.

Coloque em uma 
panela de pressão o 
frango e os ingredien-
tes, menos o colorau e 
cozinhe por 20 minutos 
em fogo alto.

Abra a panela com 
cuidado (não esque-
ça de tirar a pressão), 
coloque o colorau e 
uma pitada de sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo 
do seu fogão em fogo 
médio.

Bom apetite!

FRAngo dE PAnElA dE 
PRESSão SEm ÁgUA

ingredientes

modo de preparo

CARnE moÍdA Com 
BAtAtA SimPlES

500 g de carne mo-
ída/3 colheres de 
óleo/2 dentes de 
alho/1 cebola média 
picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha 
ou carne/4 batatas 
cortadas em cubo/
tempero verde/1 co-
lher de colorau.

Coloque o óleo e a cebo-
la até a cebola murchar e 
perder um pouco de água
Em seguida o alho e colo-
rau.
Coloque a carne até ela 
se soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o ta-
blete de tempero.
Assim que estiver dissol-
vendo o tablete, coloque 
a batata com um pouco 
de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja 
se a batata está mole e 
acrescente o tempero 
verde.

ingredientes

modo de preparo

gAlinhA Com QUiABo

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.

de 31.10.1997.

RESOLVE:

Desaverbar, em ficha funcional do servidor MARiSE 
SAnTOS DA SiLVA, matrícula 10/06.020 ocupante do 
cargo de pROFESSOR ii, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 
665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias, que corres-
ponde a 01(um) ano, 10 (dez) meses e 00(zero) dias, 
Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida 
pelo instituto nacional de Seguro Social - inSS, que 
integram o processo administrativo nº. 04/4306/2013.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4513/2021

pORTARiA nº2977/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Desaverbar, em ficha funcional do servidor SiLViA 
VALERiA SOuZA SAnTOS MATHEuS, matrícula 
10/14.682 ocupante do cargo de pROFESSOR DE GE-
OGRAFiA, lotado na Secretária Municipal de Educação 
- SEMED. O tempo total de serviço de 1.811 (Hum mil, 
oitocentos e onze) dias, que corresponde a 04(qua-
tro) anos, 11 (onze) meses e 17(dezessete) dias, 
Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida 
pelo RiOpREViDÊnCiA, que integram o processo ad-
ministrativo nº. 37/0126/2016.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/457/2011

pORTARiA nº2978/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Desaverbar, em ficha funcional da servidora MARiA 
HELEnA ViEiRA MARTinS, matrícula 10/10.697 ocu-
pante do cargo de pROFESSOR DE LÍnGuA pOR-
TuGuESA, lotado na Secretária Municipal de Educa-
ção - SEMED. O tempo total de serviço de 2.405 (dois 
mil, quatrocentos e cinco) dias, que corresponde a 
06(seis) anos, 07 (sete) meses e 05(cinco) dias,e na 
matrícula nº 10/17.047, o tempo de serviço de 2.124 
(dois mil, cento e vinte e quatro) dias, que corres-
ponde a 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 29(vinte 
e nove) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Ser-
viço expedida pelo instituto nacional de Seguro So-
cial - inSS, que integram o processo administrativo nº. 
04/4572/2009.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2813/2020

pORTARiA nº2979/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor JOSE CAMiLO ocupante do Car-
go Gari, matrícula nº 10/18.158, LiCEnÇA pRÊMiO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/2813/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

14/11/2010 a 13/11/2015 20/09/2021 a 19/12/2021

14/11/2015 a 13/11/2020 20/12/2021 a 19/03/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/5584/2019

pORTARiA nº2980/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor JOSE BARBOSA DE ASSiS 
ocupante do Cargo Auxiliar Administrativo, matrícula nº 
10/20.192, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/5584/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

06/11/2005 a 05/11/2010 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/650/2021

pORTARiA nº2981/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora MARiA LuCiA ALVES DE ARAu-
JO ocupante do Cargo Agente Administrativo, matrícula 
nº 10/20.414, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/650/2021.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

14/11/2010 a 13/11/2015 08/09/2021 a 06/12/2021

14/11/2015 a 13/11/2020 03/01/2022 a 01/04/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/1932/2016

pORTARiA nº2982/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora RiTA DE FATiMA TEixEiRA 
CAMpOS nASCiMEnTO ocupante do Cargo Profes-
sor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/10.335, LiCEnÇA 
pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 37/1932/2016.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

25/04/2006 a 24/04/2011 22/08/2016 a 21/11/2016

25/04/2011 a 24/04/2016 01/02/2017 a 30/04/2017

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/3813/2008

pORTARiA nº2983/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-

go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor CLAuDiO FREiTAS DA SiLVA 
ocupante do Cargo Motorista, matrícula nº 10/18.501, 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/3813/2008.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/05/2000 a 25/05/2005 01/10/2021 a 29/12/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/279/2013

pORTARiA nº2984/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor JOSE CORREA DA SiLVA 
FiLHO ocupante do Cargo Motorista, matrícula nº 
10/18.557, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/279/2013.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

29/05/2010 a 28/05/2015 01/10/2021 a 29/12/2021

29/05/2015 a 28/05/2021 30/12/2021 a 02/03/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/562/2010

pORTARiA nº2985/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora VAniA MARiA CORREiA FRAn-
CiSCO ocupante do Cargo Professor ii, matrícula nº 
10/07.520, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/562/2010

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

25/07/2015 a 24/07/2020 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/5817/2019

pORTARiA nº2986/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora CELinA BATiSTA DE OLiVEiRA 
ocupante do Cargo Orientador Educacional, matrícula 
nº 10/14.951, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/5817/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2008 a 01/03/2013 01/09/2021 a 30/11/2021

02/03/2013 a 01/03/2018 01/12/2021 a 02/03/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.
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ingredientes

modo de preparo

lAgARto À 
PoRtUgUESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

Filé dE SAlmão Ao 
FoRno FACÍlimo

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

ingredientes

modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4390/2019

pORTARiA nº2987/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora LiDiA DAS CHAGAS DOS SAn-
TOS ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, ma-
trícula nº 10/07.541, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/4390/2019

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

27/07/2010 a 26/08/2015 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2155/2003

pORTARiA nº2988/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora ELiZiA ROSA DOS SAnTOS 
ocupante do Cargo Professor ii, matrícula nº 10/06.090, 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/2155/2003.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/1995 a 01/03/2000 01/09/2021 a 30/11/2021

02/03/2000 a 01/03/2005 01/12/2021 a 02/03/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2291/2013

pORTARiA nº2989/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora JOELMA CARDOSO DOS SAn-
TOS ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, ma-
trícula nº 10/05.908, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/2291/2013

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2000 a 01/03/2005 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/4027/2016

pORTARiA nº2990/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora ELiSABETE DOS SAnTOS ViEi-
RA DOS SAnTOS ocupante do Cargo Professor ii, ma-

trícula nº 10/06.368, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 37/4027/2016

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

16/03/1995 a 15/03/2000  01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/5900/2021

pORTARiA nº2991/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora DiRLEnE ALMEiDA DE OLiVEi-
RA MELLO ocupante do Cargo Agente Administrativo, 
matrícula nº 10/81.656, LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 37/5900/2015

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

20/09/2015 a 19/09/2020 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/2978/2015

pORTARiA nº2992/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora AnA pAuLA nASCiMEnTO SA-
BER ocupante do Cargo Professor Educação Física, 
matrícula nº 10/15.623, LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 37/2978/2015.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

23/04/1998 A 22/04/2003 01/09/2021 A 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/3293/2016-

pORTARiA nº2993/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora LOuRDES ViEiRA ocupante do 
Cargo Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/09.895, 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
37/3293/2016

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/04/2016 A 01/04/2021 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2916/2019

pORTARiA nº2994/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 

suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder ao servidor CARLOS ROBERTO ViCEnTE 
ocupante do Cargo Inspetor de Disciplina, matrícula nº 
10/15.301, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/2916/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

04/03/2003 a 03/03/2008 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/562/2019

pORTARiA nº2995/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor EDSOn DA VEiGA TEixEi-
RA ocupante do Cargo Auditor Fiscal II, matrícula nº 
10/20.906, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/562/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

20/11/2005 a 19/11/2010 01/12/2021 a 28/02/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/1958/2007

pORTARiA nº2996/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora KATiA FERnAnDES DA COSTA 
ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 
10/05.656, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/1958/2007.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/04/2015 a 01/08/2021  01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/6470/2019

pORTARiA nº2997/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora CREuZA FERREiRA ocupante 
do Cargo Auditor Fiscal, matrícula nº 10/04.592, LiCEn-
ÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, confor-
me o contido nos autos do Processo nº 04/6470/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

03/11/2010 A 02/11/2015 01/10/2021 A 08/01/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração
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divUlgAção

Apesar dos 100% 
de aproveitamen-
to nas oito roda-

das disputadas até aqui nas 
Eliminatórias para a Copa 
do Mundo, com lideran-
ça isolada e seis pontos de 
diferença para a vice-líder 
Argentina, o futebol da Se-
leção Brasileira de Tite não 
tem agradado ao tetracam-
peão Romário. 

Em entrevista, o ex-
-jogador sugeriu uma troca 
no comando técnico para a 
disputa da Copa do Mundo 
antes que seja tarde demais. 

“Nós estamos próximos 
de uma Copa, eu não sei 
se dá exatamente tempo de 
uma mudança de treinador, 

mas não sou mais a favor do 
Tite pra treinador da seleção 

brasileira. Principalmente 
pelos resultados negativos 

que a Seleção vem adqui-
rindo quando pega seleções 

iguais, pouco melhores ou 
muito melhores. A Seleção 

tem apresentado um futebol 
muito ruim. Tecnicamente 
falando, péssimo. E tatica-
mente, então, nem se fala”, 
criticou o senador.

“A gente tem que ter 
sempre esperança, e eu te-
rei sempre, a gente vai tor-
cer pro Brasil ser campeão 
no ano que vem pra não 
passar esse ciclo de novo de 
24 anos sem ser campeão, 
mas vai ser difícil com esse 
time que tá aí. Com essa 
forma de jogar, o Brasil vai 
ser atropelado. Tomara que 
eu esteja enganado”, com-
pletou.

Mas, então, quem seria o 
substituto ideal de Tite na 
seleção brasileira? Romá-
rio tem um nome na ponta 
da língua: Renato Gaúcho, 
treinador do Flamengo.

redação
horahmunicipios@gmail.com

Romário critica tite e 
pede saída antes da Copa
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romário julga renato como mais competente

tetracampeão 
mostra 

preocupação 
com a Seleção 

e aponta 
Renato 

gaúcho como 
substituto ideal
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SEgUndo CAdERno

ingredientes

modo de preparo

BAnAnA ComPRidA 
REChEAdA

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

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/1921/2006

pORTARiA nº2998/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora MARiA ApARECiDA BARBOSA 
DA SiLVA ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, 
matrícula nº 10/06.081, LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/1921/2006.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/1995 a 01/03/2000  01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/7614/2019

pORTARiA nº2999/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor MAuRiCiO DA SiLVA ViEiRA 
ocupante do Cargo Manilheiro, matrícula nº 10/19.770, 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/7614/2019

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

15/06/2005 a 15/12/2012 01/05/2021 a 29/07/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/4743/2015

pORTARiA nº3000/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora VERA LuCiA JEROniMO DOS 
SAnTOS DE SOuZA ocupante do Cargo Professor 1ª 
a 4ª Série, matrícula nº 10/05.884, LiCEnÇA pRÊMiO 
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/4743/2015

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/1995 a 01/03/2000 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/447/2012

pORTARiA nº3001/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora SEVERinA LÚCiA LiMA DE OLi-
VEiRA ocupante do Cargo Professor II, matrícula nº 
10/10.210, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/447/2012

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

25/04/2006 a 24/05/2012 17/08/2020 a 16/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4144/2019

pORTARiA nº3002/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora SOniA REGinA RODRiGuES 
DE SOuZA ocupante do Cargo Inspetor de Disciplina, 
matrícula nº 10/15.340, LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/4144/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

04/03/2013 A 03/09/2019 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/521/2011
pORTARiA nº3003/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora AnGELiCA MORAES GOMES 
ocupante do Cargo Professor II, matrícula nº 10/05.541, 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/521/2011.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2005 a 01/05/2010 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/323/2011

pORTARiA nº3004/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora ELiEL MEnDOnÇA pEREiRA 
ocupante do Cargo Professor I, matrícula nº 10/15.432, 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/323/2011.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

11/03/1998 a 10/03/2003 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/157/2021

pORTARiA nº3005/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora MiRiAM DA SiLVA ROZEiRA AL-
VES BAHiEnSE ocupante do Cargo Professor de Ci-
ências, matrícula nº 10/14.705, LiCEnÇA pRÊMiO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/157/2021.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/02/2013 a 25/02/2018 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/140/2015

pORTARiA nº3006/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a servidora RuTH iGuAÇi MEnDES MAGA-
LHÃES ocupante do Cargo Professor II, matrícula nº 
10/15.656, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 37/140/2015.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

23/04/2013 a 22/09/2018 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4200/2019

pORTARiA nº3007/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
 
Conceder a servidora ELiAnE ROSA DE MATTOS ocu-
pante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 
10/05.695, LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/4200/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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

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

modo de preparo

lomBo À modA 
ChinESA

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

Cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(Cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. Mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. Aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. Co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

PolEntA Com BiFE 
EnRolAdo

02/06/2015 A 01/08/2021 01/09/2021 A 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/3532/2021

pORTARiA nº3008/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Procuradoria Geral do Município, inDEFiRO o 
pedido formulado pela servidora CHARLEnE CHAGAS 
MORAES TALARiCO, Agente da Guarda, matrícula nº 
10/44.238, para redução de carga horária, conforme 
contido nos autos do processo nº 04/3532/2021.
 

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/3035/2021

pORTARiA nº3009/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, inDEFiRO o pe-
dido formulado pela servidora AnA pALA ALVES DA 
SiLVA, Auxiliar Administrativo, Secretaria Municipal de 
Saúde, matrícula nº 25/80.307, abonar as faltas no perí-
odo de 13/05/2021 a 17/05/2021, conforme contido nos 
autos do processo nº 04/3035/2021.
 

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/2348/2021

pORTARiA nº3010/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, inDEFiRO o pedi-
do formulado pela servidora ARiAnE OLiVEiRA SiLVA, 
Auxiliar Administrativo, Secretaria Municipal de Saúde, 
matrícula nº 25/80.614, abonar as faltas no período de 
12/04/2021 a 21/04/2021, conforme contido nos autos 
do processo nº 04/2348/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/4963/2021                 FLS.                                                                                                   

pORTARiA nº3011/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-
dido de Mudança de nome, formulado pela Servidora 
FABiAnA ROSA DE MATTOS, matrícula nº 10/07.575, 
Professor de 1ª a 4ª Série, passando a assinar FABiA-
nA ROSA DE MATTOS CASTiLHO conforme contido 
nos autos do processo nº. 04/4963/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/4166/2021    FLS. 

pORTARiA nº3012/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMinSiTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido de READApTAÇÃO nA MODALiDADE TEM-
pORÁRiA no período de 90 (noventa) dias a contar 
de 20/07/2021, formulado pelo Servidor GABRiEL DA 
SiLVA BARBOSA, Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, Agente de Trânsito, matrícula nº 10/44.243, ad-

mitido em 01/06/2012, conforme contido nos autos do 
processo nº 04/4166/2021.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº: 04/2341/2021

pORTARiA nº3013/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com o § 1º, Artigo 83 da Lei Complementar nº 014/97.

R E S O L V E:

Conceder a MARCiA DOS SAnTOS BRAnDÃO DO 
nASCiMEnTO, ocupante do Cargo de Professor DE 
1ª a 4ª Série, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção – SEMED, matrícula n.º 10/52.990,  LiCEnÇA pOR 
MOTiVO DE DOEnÇA EM pESSOA DA FAMÍLiA, pelo 
período de 27/08/2021 a 29/09/2021, concluindo pelo 
abono de 30(trinta) dias, conforme o contido nos autos 
do Processo n.º. 04/2341/2021.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº: 04/3370/2021

pORTARiA nº3014/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com o § 1º, Artigo 83 da Lei Complementar nº 014/97.

R E S O L V E:

Conceder a MAQuiLEi GOMES nEVES, ocupante do 
Cargo de Agente da Guarda Municipal, lotada na Se-
cretaria Municipal de Segurança Pública – SEMUSP, 
matrícula n.º 10/52.990, LiCEnÇA pOR MOTiVO DE 
DOEnÇA EM pESSOA DA FAMÍLiA, pelo período de 
07/06/2021 a 16/06/2021, concluindo pelo abono de 
09(NOVE) dias, conforme o contido nos autos do Pro-
cesso n.º. 04/3370/2021.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/1000/2020

pORTARiA nº3015/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido formulado pela servidora DiVA DELMinDO DE 
OLiVEiRA SiLVA, Professor 1ª A 4ª SÉRIE, matrícula nº 
10/05.811, para enquadrar a servidora na Letra “C” de 
00 a 05 anos, a contar de 16 de julho de 1999, conforme 
contido nos autos do processo nº 04/1599/1999.
 

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971
Omitido do Diário Oficial (Jornal Hora H) em julho 1999

pROCESSO 04/1841/2021

pORTARiA nº3016/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora pATRiCiA SAnTOS DE 
ARAuJO, Agente de Trânsito, matrícula nº 10/43.757, 
para abonar as faltas de 10(dez) dias no período de 
30/03/2021 a 08/04/2021, conforme contido nos autos 
do processo nº 04/1841/2021.
 

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/2508/2021

pORTARiA nº3017/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE 
o pedido formulado pelo servidor YAGO MEiRELLES 
DE AnDRADE, Assessor Técnico, Secretaria Munici-
pal de Saúde,  matrícula nº 10/82.792, para abonar 
as faltas de 06(seis) dias no período de 22/04/2021 
a 27/04/2021, conforme contido nos autos do 
processo nº 04/2508/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/1830/2021

pORTARiA nº3018/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora DEniSE DE AnDRADE 
DA CunHA CAMpOS piRES, Enfermeira, matrícula 
nº 25/80.825, para abonar as faltas de 02(dois) dias no 
período de 24/03/2021 a 25/04/2021, conforme contido 
nos autos do processo nº 04/1830/2021.
 

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/1744/2021

pORTARiA nº3019/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido formulado pela servidora AnA pAuLA ALVES 
DA SiLVA, Auxiliar administrativo – Secretaria Municipal 
de Saúde, matrícula nº 25/80.307, para abonar as faltas 
de 01(um) dia 19/03/2021, conforme contido nos autos 
do processo nº 04/1744/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/1881/2021

pORTARiA nº3020/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido formulado pelo servidor GABRiEL AMARAL DE 
MORAiS SOuZA, Técnico de Enfermagem – Secreta-
ria Municipal de Saúde, matrícula nº 25/81.160, para 
abonar as faltas de 14(quatorze) dias no período de 
24/03/2021 a 07/04/2021, conforme contido nos autos 
do processo nº 04/1881/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/2363/2021

pORTARiA nº3021/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE 
o pedido formulado pela servidora ROSEAnE FER-
REiRA SOLiDADE, Enfermeiro – Secretaria Munici-
pal de Saúde, matrícula nº 25/80.498, para abonar 
as faltas de 07(sete) dias no período de 04/04/2021 a 
10/04/2021, conforme contido nos autos do processo nº 
04/2363/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

Filé dE PEixE ASSAdo

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

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

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

ingredientes

modo de preparo

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

moQUECA dE PEixE

registro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/2667/2021

pORTARiA nº3022/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedi-
do formulado pelo servidor JORGE LuiS MOREnO GAuTERiO, Gari – Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, matrícula nº 10/18.294, para abonar as faltas de 
85(oitenta e cinco) dias no período de 25/04/2021 a 21/07/2021, conforme contido 
nos autos do processo nº 04/2667/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/2179/2021

pORTARiA nº3023/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora JuLiAnA CORREiA DE SOuZA, Auxiliar Administrativo 
– Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 25/80.811, para abonar as faltas de 
07(sete) dias no período de 05/04/2021 a 11/04/2021, conforme contido nos autos 
do processo nº 04/2179/2021.
 

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº  04/4065/2021                                  FLS.

pORTARiA nº3024/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:

Conceder a ViViAnE DE ALMEiDA CARDOZO, ocupante do Cargo de Professor de 
1ª a 4ª Série, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 
10/53.288, LiCEnÇA SEM VEnCiMEnTOS pARA TRATO DE inTERESSE pARTi-
CuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  06/08/2021, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/4065/2021.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº3025/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

 A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribui-
ções legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
  

R E S O L V E:
COnCEDER LiCEnÇA pARA TRATAMEnTO DE SAÚDE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

PAULA ROBERTA MA-
CHADO FERREIRA 04/4904/2021 10/43.644 PROFESSOR II 12 20/08/21 a 

31/08/21

DAYANE MOREIRA RI-
CHA EMIDIO 04/4913/2021 10/57.805 AGENTE DA 

GUARDA 15  17/08/21 a 
31/08/21

RITA DE CASSIA SOU-
ZA DOS SANTOS 04/5001/2021 25/85.371 ESTIMULADOR 

MATERNO 15 24/08/21 a 
07/09/21

JOANA PAULA ALVES 
ARAUJO 04/4999/2021 10/47.801 PROFESSOR 30 01/09/21 a 

30/09/21 

MARCIA ALVES DE LE-
MOS PINHEIRO 04/4998/2021 10/20.215 TELEFONISTA 30 01/09/21 a 

30/09/21

PAULO ROBERTO 
DA COSTA SILVA MA-
THEUS

04/4997/2021 10/57.352 AGENTE DA 
GUARDA 04 25/08/21 a 

28/08/21

JOSILVALDO SILVA 
DOS SANTOS 04/4990/2021 10/58.555 AGENTE DE 

TRÂNSITO 30 01/09/21 a 
30/09/21

GABRIELA RODRI-
GUES DE SOUZA FER-
REIRA

04/4983/2021 25/89.877 PROFESSOR II 10 24/08/21 a 
02/09/21

WILLIAM DIAS 04/4981/2021 10/17.988 TECNICO DE-
FESA CIVIL 30 23/08/21 a 

21/09/21

SIMONY BERNARDES 
NUNES MENDES PAES 04/4979/2021 10/46.311 PROFESSOR 30 30/08/21 a 

29/09/21

JAQUELINE DA SILVA 
FERREIRA TARRAQUE 04/4978/2021 10/73.084 A S S I S T E N T E 

SOCIAL 30 31/08/21 a 
29/09/21

DEA MARIA BARROS 
DO NASCIMENTO 04/4977/2021 10/22.347 ORIENTADOR 

PEDAGÓGICO 30 03/09/21 a 
02/10/21

ROSIMERI CONCEI-
ÇÃO DE OLIVEIRA 04/4971/2021 10/04.590 C I R U G I Ã O 

DENTISTA 30 23/08/21  a 
21/09/21

ANE BASILIO MONTEI-
RO 04/4976/2021 10/87.270 PROFESSOR II 15 09/07/21 a 

23/07/21

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcional.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº3026/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:

COnCEDER LiCEnÇA MATERniDADE
nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

LETICIA PEREIRA GAR-
CIA LEMOS 04/5002/2021 25/85.274 AUX. ADMINIS-

TRATIVO 120 0 8 / 0 9 / 2 1 
06/01/22

DEBORA PARENZIN 
MARQUES DE PAULA 04/4986/2021 10/49.731 A S S I S T E N T E 

SOCIAL 120 07/09/21 a 
05/01/22

BEATRIZ NAZARIO 
SANTOS PEREIRA 04/4873/2021 60/81010 A S S E S S O R 

EXECUTIVO 120 28/07/21 a 
24/11/21

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/5000/2021

pORTARiA nº3027/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Pericia Médica, DEFERE o pedido formulado pela 
servidora TAiZA pEREiRA DE OLiVEiRA, Assistente Social, Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Cidadania e Mulher – SEMASC, matrícula nº 10/46.498, de-
verá ficar afastada das atividades presenciais até a Licença Maternidade em con-
formidade a Lei 14.151 de 12/05/2021, conforme contido nos autos do processo nº 
04/5000/2021.
 

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº3028/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com a  Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que 
determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 de 28/07/2017.

R E S O L V E:

COnCEDER LiCEnÇA pATERniDADE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS p E R Í O -
DOS

MARLEY SA MARTINIA-
NO DOS SANTOS 04/5003/2021 25/84.485 INSP. DISCEPLI-

NA 30 08/09 /21 
07/10/21

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRATA:                                                                                                  pROCESSO 
nº 04/3146/2011         FLS.

na portaria nº 4315 de  30 de setembro de 2019, publicada no Jornal Hora H de 
01/10/2019, referente à VASTi ALEixO DE SOuZA.

Onde se lê: ...... pERÍODO AQuiSiTiVO 21/12/2004 a 20/03/2009........
Leia-se: ...... pERÍODO AQuiSiTiVO  21/12/2004 a 20/03/2010....... 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº3029/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON CARDOSO DE MELO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de 
Educação.

pORTARiA nº3030/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, JONATAN LEMOS BARCELLOS, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº3031/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, JONATAN LEMOS BARCELLOS, para exercer o cargo em 
comissão de Vice Gestor Escolar na Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, Símbolo 
DAS-7, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº3032/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
Tornar sem efeito a pORTARiA nº2967/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 
2021, publicada no Jornal Hora H de 23/09/2021.

pORTARiA nº3033/SEMAD/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA, para exer-
cer o cargo em comissão de Analista de Jornalismo, Símbolo DAS-2, na Secretaria 
Municipal de Comunicação Social.

ERRATAs:
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientesingredientes

Pão de Queijo da Ana 
maria Braga

Pão de Queijo da Ana 
maria Braga

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

modo de preparomodo de preparo

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
Aqueça em fogo médio 
até ferver.
Em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
Leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
Aqueça em fogo médio 
até ferver.
Em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
Leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

ingredientesingredientes

modo de preparomodo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

nA pORTARiA nº 1235/SEMAD/2021 DE 09 DE ABRiL 
DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 10/04/2021.
Onde se lê: VALERIA MARTIA CARDOSO DE SOUZA
Leia-se: VALERIA MARIA CARDOSO DE SOUZA

Onde se lê: LARRAINE ALVES DE ALBUQUERQUE
Leia-se: LORRAINE ALVES DE ALBUQUERQUE

nA pORTARiA nº 1228/SEMAD/2021 DE 09 DE ABRiL 
DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 10/04/2021.
Onde se lê: ROSANA SANTOS SILVA
Leia-se: ROSANA DOS SANTOS SILVA

nA pORTARiA nº.1034 /SEMAD/2021 DE 31 DE 
MARÇO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 
01/04/2021.
Onde se lê: ISABELLE CORREA NUNES
Leia-se: ISABELE CORREIA NUNES

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMuniCADO

Os servidores nomeados nesta data, na Portaria Nº 
3029/SEMAD/2021, deverão apresentar-se para tomar 
posse a contar de 16/10/2021, na sede da Secretaria 
Municipal de Administração.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA n° 47/SEMuS/2021, DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
Designar, a contar de 15 de setembro de 2021, os 
servidores abaixo relacionados para atuarem na fisca-
lização do contrato Nº 026/SEMUS/2021 cujo objeto é 
o fornecimento de alimentação para as unidades CAP-
SI, CAP’S 1 AD e CAPS II Adulto da Secretaria Muni-
cipal de Saúde oriundo do Processo Administrativo nº 
08.199/2021. 

•	 THAIS DA SILVA SIMOES – MATRÍCULA Nº 
60/81400
•	 AMANDA PIO DE ABREU MIRANDA – MATRÍ-
CULA Nº 60/82124

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Mat.: 82/43327

pORTARiA n° 48/SEMuS/2021, DE 23 DE SETEM-
BRO DE 2021
Designar, a contar de 21 de setembro de 2021, os 
servidores abaixo relacionados para atuarem na fiscali-
zação do contrato nº 027/SEMUS/2021 cujo objeto é o 
fornecimento de alimentação para as unidades de ur-
gência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde 
oriundo do Processo Administrativo nº 08.178/2021. 

•	 THAIS DA SILVA SIMOES – MATRÍCULA Nº 
60/81400
•	 AMANDA PIO DE ABREU MIRANDA – MATRÍ-
CULA Nº 60/82124

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Mat.: 82/43327

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 08/0342/2021
COnTRATO n°: 029/SEMuS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDI-
COS HOSPITALARES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A DE-
MANDA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, NO 
ENFRATAMENTO DA PRORROGAÇÃO DECORREN-
TE DO CORONAVIRUS- COVID 19, COM VISTAS A 
UTILIZAÇÃO NOS LEITOS DO HOPISTAL MINICIPAL 
DE BELFORD ROXO, UNIDADE  MISTA  DO LOTE 
XV E UPA 24 HORAS, DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/.
VALOR: R$ 1.304.400,00 (  UM MILHÃO, TREZENTOS 
E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS ).
GARAnTiA: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS DE TRABALHO:  1.10.301.104.2.136
nATuREZA DA DESpESA: 3.3.90.39.00
FOnTE: 16-SUS.
nOTA DE EMpEnHO: 429/2021. 

FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSinATuRA:  17 de SETEnBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

ExTRATO DE TERMO DE ApOSTiLAMEnTO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 08.0573/2020
ApOSTiLAMEnTO : 016/2021
COnTRATO: 019/SEMUS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: PRIMER COMERCIAL E DISTRIBUI-
DORA LTDA..
DA FinALiDADE:  O PRESENTE TERMO TEM POR 
FINALIDADE A CORREÇÃO DE ERRO MATRERIAL 
CONSTANTE NO CONTRATO.
OnDE SE LÊ nO iTEM 12: 516
LEiA-SE: 500
DATA DA ASSinATuRA: 02 de SETEMBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

REpuBLiCADO pOR inCORREÇÃO

DESpACHO pROCESSO nº 08/0073/2021: HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade pREGÃO 
pRESEnCiAL n º 014/2021 cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA pARA pRESTAÇÃO DE SERVi-
ÇOS DE LAVAnDERiA HOSpiTALAR, EnVOLVEnDO 
O pROCESSAMEnTO DE ROupAS E TECiDOS EM 
GERAL EM TODAS AS SuAS ETApAS, DESDE A 
uTiLiZAÇÃO ATÉ SEu RETORnO EM iDEAiS COn-
DiÇÕES DE REuSO, SOB SiTuAÇÕES HiGiÊniCO 
– SAniTÁRiAS ADEQuADAS pARA ATEnDiMEnTO 
AS uniDADES DE uRGÊnCiA E EMERGÊnCiA DO 
MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, ESpECiFiCAMEn-
TE O HOSpiTAL MuniCipAL DE BELFORD ROxO, 
upA 24 H DO BAiRRO BOM pASTOR E uniDADE 
MiSTA LOTE xV., adjudicando seu objeto a empre-
sa: LAViS LAVAnDERiA EiRELi no valor de R$ 
1.137.582,36 (hum milhão cento e trinta e sete mil 
quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis cen-
tavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 
Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
para Procedimentos de Licitação na Modalidade de 
Pregão Presencial  as fls. 613/615 e ainda, pareceres 
da Douta Procuradoria Geral do Município 186/192, e 
da Controladoria Geral do Município 644.                  

Belford Roxo, 23 de setembro de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

REpuBLiCADO pOR inCORREÇÕES

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO
ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 07/0081/2020
COnTRATO n°: 015/SEMED/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  J. OLIVEIRA PRATES EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO PARA TODA A REDE MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ 
VALOR: R$ 922.384,00 (NOVECENTOS E VINTE E 
DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO RE-
AIS).
pRAZO DE EnTREGA: 20 (VINTE ) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2.040.
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.00
FOnTE: 15-FUNDEB
nOTA DE EMpEnHO: 740/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA:  16 de SETEMBRO de 2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação.

COMuniCADO

 Considerando as últimas boas notícias sobre o 
controle da pandemia e a troca de bandeira em nossa 
região, com alegria informamos que é momento de re-
tomarmos o vínculo dos alunos com o espaço escolar, 
principalmente daqueles que ainda se encontram 100% 
on-line. Os que estão em sistema de rodízio, deverão 
também passar para o regime totalmente presencial. 
Caberá a equipe diretiva de cada Unidade intensificar 
as estratégias de busca ativa para garantir a retoma 
desse vínculo, possibilitando a efetivação de ações pre-
senciais que venham contribuir para diminuir o déficit 
de aprendizagem ocorrido em função do afastamento 
promovido pela PADEMIA. Cabe a cada um de nossos 
profissionais observar os protocolos de uso de másca-
ras, álcool em gel e aferição de temperatura, a fim de 

manter a segurança sanitária de cada ambiente escolar.
 Sendo assim, a partir do dia 01 de outubro, 
só poderão permanecer exclusivamente nas atividades 
não presenciais os alunos que comprovadamente ainda 
necessitarem manter o isolamento social, por solicita-
ção médica. A partir de 15 de outubro o regime deve ser 
100% presencial. 

Belford Roxo, 23 de setembro de 2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

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

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0096/2021
COnTRATO n°: 049/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: CCS SERRVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA 
MULHER- SEMASC, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 130.465,55 ( CENTO E TRINTA MIL, QUA-
TROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CIN-
QUENTA E CINCO   CENTAVOS).
pRAZO: 30 (TRINTA ) DIAS.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.04.122.001.2.020 
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
nOTA DE EMpEnHO: 97 E 98/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 13 de setembro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios .

OMiTiDO DA puBLiCAÇÃO DE 14 DE AGOSTO DE 
2021

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER

pORTARiA nº 025/SEMASCM/2021, DE 23 DE SE-
TEMBRO DE 2021.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Cida-
dania e da Mulher de Belford Roxo, no uso das suas 
atribuições legais 

Resolve:

Designar os servidores Carla Cristina Fernandes 
Teixeira  - Matr. 11/49738, Rosane Silva Gonçalves 
- Matr. 82/81460, e Wellington pinto do nascimento - 
Matr. 60/81437, para compor à Comissão de Avaliação 
de Material Paradidático Socioeducativo da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher 
de Belford Roxo, a contar da data desta publicação.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania 

e da Mulher

AViSO DE COnVOCAÇÃO SEMASCM, DE 23 DE 
SETEMBRO DE 2021.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher de Belford Roxo - SEMASCM, no uso 
das suas atribuições legais 

Resolve:

CONVOCAR, gráficas e/ou Editoras para apresenta-
rem à Comissão de Avaliação de Material Paradidático 
Socioeducativo da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo, mate-
rial paradidático para incentivar o acesso à educação 
infantil, cujo objeto é a prevenção à violência infantil e 
de adolescentes, destinado aos equipamentos socioas-
sistenciais vinculados à SEMASCM, bem como toda as 
documentações complementares.
As empresas interessadas deverão comparecer ao en-
dereço: Av. Retiro da Imprensa, nº 1423/1455 – Piam, 
Belford Roxo/RJ – CEP: 26112-180, dos dias 24 de se-
tembro à 01 de outubro de 2021, das 08h às 17h, para 
apresentação do material ou poderão encaminhar via 
Correios ou para o e-mail: juridicosemascbelfordroxo@
gmail.com.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania 

e da Mulher


