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Luz no fim do túneL 

 testemunha 
pode tirar

 lutador da 
cadeia 

Preso há mais de três anos, Lucas Rodrigues Lopes, o Perezi-
nho, acusado de espancar um honem até a morte, sonha com 

a liberdade. uma testemunha-chave do caso pode mudar os 
rumos do processo e inocentar o atleta de 24 anos.

7

Policial militar de 
folga é esfaqueado 

em tentativa de 
assalto em Belford 

Roxo, no Rio
7

força-tarefa da 
polícia prende 

16 suspeitos em 
operação contra 

milícia na Baixada
7

Polícia investiga 
a morte de jovem 

que teve corpo 
encontrado em 

caçamba de lixo
7

detRAn

 Belford Roxo

detran de Belford Roxo terá mutirão de ser-
viços de habilitação neste sábado. depar-
tamento pede a colaboração dos usuários 
para que não levem acompanhantes aos 
postos.

ReStAuRAnte

3

PoPuLAR
Câmara municipal do Rio vai convocar a Pre-
feitura para cobrar a reabertura de cinco 
restaurantes populares na cidade.

3

fuRAndo 
A Rede .Com

Série B2 começa
Campeonato Carioca da Série B2 terá a participa-
ção de doze clubes, dentre eles, três que participa-
ram da elite do futebol carioca: Bonsucesso, Barra 
mansa e tigres do Brasil. 

5
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Frustração total. 
Essa é a melhor fra-
se para definir para o 
sentimento de um ca-
louro da política na 
Baixada Fluminense. 
O moço, que estava 
prestes a assumir um 
importante cargo no 
partido pelo qual se 

filiou, acabou levando 
uma rasteira daquelas, 
supostamente arma-
da por um velho de-
safeto. Ele montou a 
arapuca e o alvo caiu 
fácil após uma inte-
ligente estratégia so-
mente digna de rotei-
ros de novelas. 

traição às escondidas 

o SomBRA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Um passarinho 
contou ao Sombra 
que o calouro em 
questão teria sido 
‘convidado’ a inte-
grar as fileiras do 
partido com a pro-
messa de ocupar um 
cargo que poderia 
inflar as possibili-
dades de concorrer 

a um cargo eletivo, 
pois trata-se de um 
trabalho de inclusão. 
Ocorre que o moço 
estava filiado a ou-
tra legenda e teria 
aceitado a proposta 
por trás da cortina, 
sem o conhecimento 
do presidente. E não 
deu certo. 

Por trás da cortina 

Não foi uma ideia 
original. Afinal, quan-
tos políticos pulam 
de agremiação igual 
a prostituta e acabam 
sempre ficando com 
quem paga mais. Ele 
acabou pagando um 
alto preço pela pula-
da de cerca e parece 
ter ficado com uma 
mão na frente e ou-

tra atrás. Frustrações 
à parte, o rapaz não 
demonstra estar arra-
sado com o plano que 
não deu certo. Segun-
do a fonte, já estaria 
planejamento outra 
estratégia para conse-
guir um cargo, dessa 
vez numa prefeitura. 
Difícil missão, essa, 
não?

A pulada de cerca 

ReeLABoRAR

Biblioteca-quiosque promove 
leitura e eventos culturais

Um lugar repleto 
de história, cultura 
e lazer, que marcou 
a infância de muitos 
cariocas. A Quinta 
da Boa Vista, encra-
vada em São Cristó-
vão, na Zona Norte 
do Rio, ganhou um 
espaço dedicado à 
leitura.

É o projeto Quin-
teratura, um quios-
que-biblioteca, de-
dicado à literatura e 
a apresentações cul-
turais funcionará de 
quinta a domingo na 
Quinta da Boa Vis-
ta, proporcionando 

principalmente às 
crianças um am-
biente divertido, 
colorido e aconche-
gante.

Lá, os leitores irão 
encontrar diversos 
livros, a maioria 
para o público infan-
tojuvenil. O espaço 
também terá uma 
tenda para contação 
de histórias, lança-
mentos com auto-
res da editora Colli 
Books, responsável 
pela iniciativa, pe-
ças teatrais e outros 
eventos culturais. 
As crianças poderão 

tirar fotos em totens 
com personagens de 
livros infantis.

“Esse projeto foi 
pensado com muito 
carinho para apro-
ximar os cariocas e 
turistas do univer-
so dos livros. Que-
remos incentivar a 
literatura através de 
atividades lúdicas 
e interativas neste 
parque tão lindo e 
acolhedor, que é a 
Quinta da Boa Vis-
ta”, afirma Isa Colli, 
escritora e diretora 
da Colli Books.

A biblioteca-

-quiosque funcio-
na de quinta-feira a 
segunda-feira, das 
9h às 17h. A úni-
ca coisa que não se 
pode fazer é levar 
as obras para a casa. 
Mas, estando no lo-
cal, os livros ficam 
disponíveis e quem 
quiser pode ficar o 
dia todo lendo. Para 
quem se interessar, 
também há a opção 
de adquirir as obras. 
A Quinta da Boa 
Vista fica na Av. 
Pedro II, s/n – São 
Cristóvão, Zona 
Norte do Rio.

CinemA 
filmes sobre o 

caso Richthofen 
podem mergulhar 

em um fiasco
‘A menina que matou os pais’ e ‘O menino que 

matou meus pais’, tentam retratar histórias 
contadas por Suzane e Daniel Cravinhos

“A menina que ma-
tou os pais” e “O me-
nino que matou meus 
pais” têm oportunida-
des de contar uma his-
tória de forma ousada e 
surpreendente, mas as 
chances são despediça-
das. Os filmes, grava-
dos ao mesmo tempo 
pela mesma equipe e 
elenco, têm a proposta 
de narrar as diferentes 
versões dadas pelos 
autores de um dos cri-
mes mais infames do 
Brasil.

Enquanto um segue 
o relato de Suzane von 
Richthofen, condenada 
em 2006 pelo assassi-
nato de seus pais qua-
tro anos antes, o outro 
retrata a história con-
tada por Daniel Cravi-
nhos, então namorado 
da jovem e também 
julgado e condenado. 

De acordo com o 
colunista do G1, Ce-
sar Soto, a ideia, com 
formato inicialmente 

ousado e raro, esbarra 
no entanto em roteiros 
poucos inspirados. Ao 
dispensarem qualquer 
inovação narrativa 
e adotarem uma lin-
guagem padronizada, 
apresentam retratos tão 
maçantes que dão pou-
cas chances à dupla de 
protagonistas (Carla 
Diaz e Leonardo Bit-
tencourt).

Depois de uma lon-
ga espera, aumentada 
pelo adiamento causa-
do pela pandemia, os 
dois filmes estreiam ao 
mesmo tempo hoje na 
plataforma digital Pri-
me Video.

A outra face
Por mais frustran-

te que seja para quem 
esperava ver as pro-
duções nos cinemas, a 
mudança para o servi-
ço de vídeos na verda-
de fortalece o projeto. 
Afinal, com a possi-
bilidade de maratonar 

os dois filmes de uma 
hora e meia cada, ou 
até de pausar e analisar 
cenas complementares, 
o público pode montar 
uma narrativa um pou-
co mais empolgante.

No processo, também 
economiza dois ingres-
sos – e a decepção de 
sair de uma sessão com 
a sensação de ver uma 
obra pela metade. Afi-
nal, uma não funciona 
sem a outra.

Enquanto Suzane se 
coloca como influen-
ciada por um jovem 
ciumento e possessivo, 
Cravinhos fala sobre 
uma namorada infeliz, 
manipuladora e po-
tencialmente abusada 
pelo pai.

Retratos tão confli-
tantes poderiam criar 
uma narrativa rica e 
complexa, principal-
mente se fossem costu-
rados de forma inteli-
gente em um só roteiro 
que conseguisse expor 

os contrastes.
E para piorar, a pro-

dução esquece que no 
cinema não há obriga-
ção de imparcialidade 
– em especial se a ideia 
já era a de se basear 
em dois lados dos mais 
suspeitos.

Reconstituição de 
luxo

Com uma base de 
sustentação tão frágil, 
chega a ser injusto ava-

liar o trabalho dos pro-
tagonistas.

Diaz (conhecida 
principalmente por tra-
balhos de sua infância, 
como “Chiquititas” e 
“O clone”) e Bitten-
court (“Malhação”) até 

conseguem entregar 
versões bem distintas 
de seus personagens.

Mas, sem uma narra-
tiva mais rica e com-
plexa, ficam limitados 
a sombras caricatas ca-
rentes de nuances.

Leonardo Bittencourt, Carla Diaz, Leonardo Medeiros, Vera Zimmermann e Kauan Ceglio em cena 

 Leonardo interpreta Daniel Cravinhos e Carla dá vida a Suzane von Richthofen 

REPRODUçãO

 Estande possui tenda para diversos eventos culturais, como contação de histórias e peças teatrais 
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Belford Roxo intensifica vacinação 
contra a Covid-19

CoVid-19

Balanço quinzenal registrou o total de 341.061 pessoas imunizadas
 RAFAEL BARREtO/PMBR

Cristiane Lima destacou a importância da vacinação

A Campanha 
de Vacina-
ção contra a 

Covid-19 continua 
em Belford Roxo. 
Os postos de saúde 
do município tra-
balham diariamente 
para imunizar a po-
pulação e diminuir 
os casos de conta-
minação pelo vírus. 

O último balanço 
quinzenal realiza-
do pela Secretaria 
Municipal de Saú-
de registrou o total 
de 341.061 pessoas 
imunizadas, sendo 
252.303 com a pri-
meira dose, 81.311 
com a segunda e 
7.447 receberam a 
dose única.

Na Policlínica 
Municipal de Heli-
ópolis a procura por 

imunizantes segue 
constante. Para a 
dona de casa Cris-
tiane Lima, 41, que 
há 18 anos mora no 
bairro, a imunização 
é a esperança da co-
munidade. 

“A vacinação é 
muito importante, 
eu vi muita gen-
te morrendo, fiquei 
com medo e não 
saía de casa. Agora 
eu já tomei a vaci-
na. O meu esposo e 
a minha família já 
tomaram a vacina. 
Assim ficamos pro-
tegidos”,  declara 
Cristiane.

Usar máscara, ál-
cool em gel e o dis-
tanciamento social 
são os meios de pre-
venção necessários 
para o cuidado pes-
soal e coletivo. A 
professora Ana Bea-
triz Pacheco, 29, foi 

detran de Belford Roxo terá mutirão de serviços de habilitação
O Detran-RJ realiza 

neste sábado (25) mais 
um mutirão de aten-
dimento para quem 
precisa realizar os ser-
viços de habilitação 
do órgão. Em Belford 
Roxo, a unidade fica 
localizada no Sho-
pping Carrefour, no 
Centro. O atendimento 
será das 10h às 16h.

Para quem precisa 
realizar os serviços 
será necessário agen-
damento prévio, atra-
vés do site do Detran 
(www.detran.rj.gov.

br) ou pelo teleatendi-
mento, nos números, 
(21) 3460-4040, 3460-
4041 ou 3460-4042. 
As vagas começaram 
a ser disponibilizadas 
a partir desta quarta-
-feira (22/09).

Entre os serviços de 
habilitação disponí-
veis estão: primeira 
habilitação, renovação 
de CNH, mudança ou 
adição de categoria, 
alteração de dados ou 
troca da permissão 
para dirigir (PPD) para 
a carteira definitiva.

O Detran-RJ reforça 
que é preciso respeitar 
o horário agendado, 
sem antecipação ou 
atrasos, para que não 
ocorram filas e aglo-
merações. O departa-
mento pede a colabo-
ração dos usuários para 
que não levem acom-
panhantes aos postos.

O posto do Detran 
em Belford Roxo fica 
na Avenida Jorge Júlio 
da Costa Santos, 200, 
Lojas 04 e 19, no Cen-
tro (Shopping Carre-
four). Detran em Belford Roxo fica na Avenida Jorge 

Júlio da Costa Santos

Julia Passos/alerJ 

receber a segunda 
dose do imunizante 
e apoia as ações pú-
blicas. 

“É um ciclo para 
criar a proteção do 

organismo. Não 
basta tomar a pri-
meira dose, é im-
portante a segunda. 
Se tiver a terceira, a 
quarta, nós precisa-

mos, pois faz parte 
da imunização para 
combater o vírus. A 
campanha em Bel-
ford Roxo me sur-
preendeu bastante. 

A campanha de va-
cinação da Prefei-
tura tem sido eficaz 
e meus alunos já se 
vacinaram”, finaliza 
Ana.

Rio de Janeiro abre concurso para 350 vagas na Polícia Civil

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

O Governo do Es-
tado do Rio de Janei-
ro publicou no Diário 
Oficial o edital do con-
curso para a Secretaria 
de Polícia Civil, com 
350 cargos. São 200 
para investigador, 100 
para inspetor de polí-

cia, 25 para perito le-
gista, 10 para auxiliar 
de necropsia, 10 para 
técnico de necropsia e 
cinco para perito cri-
minal.

O edital traz infor-
mações sobre as ins-
crições, etapas dos 

exames, requisitos que 
devem ser cumpridos 
pelos candidatos e 
conteúdo das provas.

As inscrições estarão 
abertas das 16h de se-
gunda (27) até as 16h 
do dia 26 de outubro. 
A taxa é de R$ 100 e 

deve ser paga até o dia 
27 de outubro.

O concurso é reali-
zado em uma parceria 
entre a Academia Es-
tadual de Polícia Syl-
vio terra (Acadepol) 
e a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

Anatel aprova versão final do edital do 5G
O Conselho Di-

retor da Agência 
Nacional de te-
l e c o m u n i c a ç õ e s 
(Anatel) aprovou 
em reunião extra-
ordinária na sexta-
-feira (24) a versão 
final do edital do 
5G, a nova geração 
de internet móvel, 
e marcou o leilão 
das faixas de fre-
quência para 4 de 
novembro.

A previsão do 
Governo é que o 
5G comece a ser 
ofertado a partir de 
julho de 2022, ini-

cialmente nas ca-
pitais dos estados.

No leilão do 5G, 
serão oferecidas a 
operadoras de tele-
fonia quatro faixas 
de frequência: 700 
MHz; 2,3 GHz; 3,5 
GHz; e 26 GHz.

Essas faixas 
funcionam como 
“avenidas” no ar 
para transmissão 
de dados. É por 
meio delas que o 
serviço de internet 
de quinta geração 
será prestado.

As operadoras de 
telefonia que arre-

matarem as faixas 
terão de comprar 
e instalar os equi-
pamentos necessá-
rios para oferecer 
o serviço aos seus 
clientes, como as 
torres de transmis-
são. Além disso, 
elas terão que in-
vestir para cumprir 
as contrapartidas 
exigidas no edital.

O prazo de outor-
ga, isto é, o direito 
de exploração das 
faixas, será de até 
20 anos. O leilão 
será dividido entre 
lotes nacionais e 

regionais.
As quatro faixas 

que serão leiloadas 
foram avaliadas 
inicialmente pela 
Anatel em R$ 45,6 
bilhões. Esse era o 
valor que as em-
presas deveriam 
pagar ao governo 
pelo direito de ex-
plorar as faixas.

Porém, o Mi-
nistério das Co-
municações deci-
diu transformar a 
maior parte desse 
valor em exigên-
cias de investi-
mentos por parte 

das vencedoras do 
leilão. Com isso, a 
previsão é que as 
empresas vencedo-
ras paguem R$ 8,6 
bilhões ao governo 
e invistam R$ 37 
bilhões para cum-
prir as contrapar-
tidas previstas no 
edital.

O tribunal de 
Contas da União, 
contudo, pediu 
uma revisão na 
precificação das 
faixas. Essa revi-
são foi feita pela 
Anatel, mas os no-
vos valores ainda 

não foram infor-
mados pela agên-
cia.

“Damos aqui um 
passo final para 
possibilitar a rea-
lização do maior 
certame licitatório 
da história da Ana-
tel”, disse o pre-
sidente da Anatel, 
Leornardo Euler 
de Morais.

De acordo com 
ele, o 5G vai per-
mitir “novos mo-
delos de negócios” 
e favorecer a “in-
clusão digital” no 
país.

 Inscrições estarão abertas a partir de segunda

Julia Passos/alerJ 
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EStADOS UNIDOS 
- O enviado especial do 
Departamento de Esta-
do dos EUA para o Hai-
ti, Daniel Foote, 

renunciou ao cargo na 
última quinta-feira, após 
dois meses de sua no-
meação. Ele denunciou 
numa carta as deporta-
ções do governo de Joe 
Biden de milhares de 
haitianos que atraves-
sam a fronteira a partir 
do México.

“Não vou me asso-

ciar à decisão desuma-
na e contraproducente 
dos Estados Unidos de 
deportar milhares de 
refugiados haitianos e 
imigrantes ilegais ao 
Haiti”, afirmou o envia-
do especial do Departa-
mento de Estado, Daniel 
Foote, em sua carta de 
renúncia.

“Atolada na pobreza, 
refém do terror”, a po-
pulação haitiana “sim-
plesmente não pode su-
portar o fluxo forçado de 

milhares de migrantes 
que retornam sem co-
mida, abrigo e dinheiro, 
sem provocar uma tra-
gédia humana adicional 
que poderia ser evitada, 
escreveu.

A renúncia de Foote 
aconteceu depois que o 
governo de Biden come-
çou, na semana passada, 
a embarcar em aviões 
cidadãos haitianos que 
entraram no país a partir 
do México para enviá-
-los de volta a seu país.

Os haitianos integram 
uma onda de milhares 
de migrantes retidos 
há várias semanas nas 
cidades mexicanas de 
tapachula (fronteira sul 
com a Guatemala) e Ci-
dade Acuña (norte, fron-
teira com o texas).

Eles chegam princi-
palmente do Brasil e 
Chile, para onde emi-
graram após o terremoto 
de 2010 que provocou 
quase 200 mil mortes no 
Haiti.

m
un

do

enviado dos euA ao Haiti renuncia e denuncia deportações ‘desumanas’ 

geral

mulheres formam maioria entre 
professores de inglês na rede básica

Dados de uma pesquisa 
nacional inédita feita pelo 
Observatório para o En-
sino da Língua Inglesa, 
uma plataforma online 
promovida pelo governo 
britânico e desenvolvi-
da pelo British Council, 
revela que o Brasil tem 
172.030 professores e 
professoras de língua in-
glesa na educação básica. 

Do total, 80,34% são 
mulheres e 19,66% são 
homens. A média de ida-
de dos docentes é de 41,2 
anos. Cada profissional 
leciona, em média, para 
cerca de 300 estudan-
tes. Entre os docentes, 
16,70% não têm ensino 
superior completo.

A intenção é incentivar 
debates, compartilhar ex-
periências, sistematizar 
e produzir conteúdo, na 
busca pelo fortalecimen-
to do ensino e aprendiza-
gem do idioma no Brasil.

As informações podem 
ser obtidas em uma ses-
são interativa do Obser-
vatório, que permite ao 

público o acesso a dados 
específicos de seus esta-
dos e municípios, e aos 
cruzamentos de informa-
ções para conhecer as re-
alidades locais do ensino 
de língua inglesa.

As fontes do estudo 
são o Censo Escolar da 
Educação Básica 2020 
e o Censo da Educação 
Superior 2019, que são 
os dados mais recentes 
do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio teixeira 
(INEP). Os pesquisado-
res analisaram dados de 
perfil como gênero, raça 
e idade e de formação, 
carga de trabalho e regi-
me de contratação.

Além dos resultados 
dos profissionais em atu-
ação, para compreender 
o perfil de futuros pro-
fissionais foram avalia-
dos os dados relativos à 
formação inicial de do-
centes de língua inglesa, 
a partir dos micro dados 
do Censo da Educação 
Superior 2019.

A Justiça Federal do Rio determinou que a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) suspen-
da a avaliação de programas de pós-graduação e mude os crité-

rios que vêm sendo usados pela instituição. 

O montador de móveis que ficou seis dias preso após um 
reconhecimento fotográfico em uma imagem 3x4 de quando 
tinha 14 anos de idade descobriu que ainda tem um mandado 
de prisão aberto em seu nome.

A proposta de reforma 
eleitoral (PEC 125/11) 
aprovada pela Câmara 
dos Deputados em 17 de 
agosto e  parcialmente 
aprovada pelo Senado na 
última quarta-feira, será 
promulgada nos próxi-
mos dias pelo Congresso 
Nacional. 

Os votos dados a 
mulheres e pessoas 
negras, para a Câmara 
dos Deputados, a partir 
das eleições de 2022 
até 2030, serão conta-
dos em dobro para fins 
de distribuição, entre 
os partidos políticos, 
do Fundo Eleitoral. 

RefoRmA eLeitoRAL 

eLeiçõeS 2022

Segundo a regra, essa 
contagem em dobro será 
aplicada apenas uma vez, 
ou seja, os votos para 
uma candidata negra, por 
exemplo, não poderão 
ser contados em dobro 
duas vezes (por ser mu-
lher e por ser negra).

O texto mantém a regra que prevê 
a perda do mandato dos deputados fe-
derais e estaduais e vereadores que se 
desfiliarem do partido pelo qual foram 
eleitos. A exceção é quando o partido 
concordar com a filiação.

ContAGem em doBRo 

fideLidAde PARtidáRiA

editoRiAL

Um dos critérios para a distribuição 
dos recursos do Fundo Partidário e do 
Fundo Especial de Financiamento de 
Campanhas é o número de votos obti-
dos, assim a ideia é estimular candida-
turas desses grupos.

eStímuLo A CAndidAtuRAS 

A Comissão de Defe-
sa do Consumidor (Co-
decon), da Assembleia 
Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj), vai aten-
der a população de Jape-
ri, hoje, das 9h às 17h, e 
amanhã, das 9h às 15h. 
O ônibus da comissão 
ficará estacionado na 
Praça Leni Ferreira, no 

Centro, oferecendo ser-
viços de orientação jurí-
dica a casos de relação 
de consumo, atuação de 
órgãos públicos e escla-
recendo dúvidas.

O ônibus é itinerante 
e e tem o objetivo de 
esclarecer e direcionar 
os cidadãos e garantir 
direitos ao consumidor 

fluminense. A Codecon 
recebe também deman-
das da população por 
meio do Zap do Consu-
midor (21 99854-7060), 
pelo email (defesado-
consumido r@ale r j .
rj.gov.br) e também 
através do atendimento 
24 horas no site (www.
cdcrj.com.br).

Ônibus a Alerj estaciona na Baixada 

executivo federal

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Comprovação de vida deve ser feita na êgencia onde o beneficiário recebe o pagamento

Prazo para prova de vida de servidores
 aposentados acaba dia 30 

Se r v i d o r e s 
civis do 
E x e c u t i v o 

Federal aposenta-
dos, pensionistas e 
anistiados políticos 
civis que ainda não 
fizeram a compro-
vação de vida em 
2020 ou em 2021, 
no período de janei-
ro a junho de 2021, 
têm até 30 de se-
tembro para se atua-
lizar. A necessidade 
dessa comprova-
ção foi suspensa de 
março de 2020 a ju-
nho de 2021 como 
medida de proteção 
contra a pandemia. 
 A comprovação de 
vida deve ser feita 
na agência bancá-
ria onde o bene-
ficiário recebe o 

pagamento. Quem 
já tem a biome-
tria cadastrada no 
tribunal Superior 
Eleitoral (tSE) ou 
no Departamento 
Nacional de trânsi-
to (Denatran) pode 
acessar o aplicati-
vo SouGov.br para 
consultar a situação 
da comprovação 
de vida e obter as 
orientações para re-
alizá-la por meio de 
aplicativo móvel. 
   Algumas institui-
ções bancárias ofe-
recem alternativas 
como prova de vida 
pelo caixa eletrôni-
co ou por aplicativo 
móvel. O beneficiá-
rio deve confirmar 
as opções dispo-
níveis e o horário 
de funcionamen-
to junto ao banco. 
   O prazo varia 
conforme o mês em 

RePRodução 

divulGAção 

Servidores podem consultar a situação da comprovação de vida pelo aplicativo

Desde março de 2020, 
o México passou a acei-
tar imigrantes da Améri-
ca Central que tentaram 
entrar nos EUA, mas não 
conseguiram visto. No 
entanto, só podem entrar 
no México pessoas de 
três países: Guatemala, 
Honduras e El Salvador. 
Os haitianos que tentam 
entrar nos EUA estão bus-
cando outras vias de aces-
so, em outros pontos do 
rio que separa o país do 
México, diferente de gua-

temaltecos, hondurenhos 
e salvadorenhos.

Os imigrantes que con-
seguem atravessar o rio 
simplesmente aguardam 
do lado americano, até 
que sejam ordenados a 
se encaminharem a um 
acampamento. Houve al-
guns que tentaram voltar 
ao México.

No total, 12 mil pessoas 
que estão acampadas per-
to de uma ponte na cidade 
de Del Rio, no texas, de-
vem ser retiradas. 

que o recadastra-
mento deveria ter 
sido feito em 2020. 

Quem faria a prova 
de vida em setem-
bro ou outubro de 

2020 e ainda não 
fez a atualização 
deve realizar o pro-

cedimento até o dia 
30 de setembro des-
te ano.
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fuRAndo 
A Rede .Com

tem início neste fim 
de semana o Campeo-
nato Carioca da Série 
B2. Essa edição terá a 
participação de doze 
clubes, dentre eles, 
três que participaram 
da elite do futebol 
carioca: Bonsucesso, 
Barra Mansa e tigres 
do Brasil. Equipes 
que conheceram o 
glamour de estar no 
top do futebol do Rio 
de Janeiro e que hoje 
buscam seu retorno.

Depois da ponte, es-
tão Araruama, Búzios 
e Casimiro de Abreu 
e Campos. Da Baixa-
da temos Mageense, 

Queimados e o pró-
prio tigres do Brasil. 
Da região Noroeste 
o Paduano é o repre-
sentante. No Sul do 
Estado temos o Barra 
Mansa.

Ceres, Bonsucesso 
e Barra da tijuca são 
da cidade do Rio de 
Janeiro.

Com tantas diversi-
dades, o campeona-
to promete ser bem 
movimentado e com 
grandes disputas.

O que chama a aten-
ção é que alguns clu-
bes não poderão jogar 
em suas praças, e, por 
isso, não estranhe ver 

equipes de outras re-
giões atuarem, por 
exemplo, em Nilópo-
lis.

A primeira rodada 
marca os seguintes 
confrontos:

Casimiro de Abreu 
x Paduano, com ar-
bitragem de Rogério 
Lucas, será realizado 
no estádio Joaquim 
Flores, em Nilópolis. 
Daniel Rego Rossi 
vai apitar Mageen-
se x Queimados, no 
Marrentão, em Xe-
rém.

tigres do Brasil x 
Arraial do Cabo se 
enfrentarão no De 

Los Larios, em Xe-
rém, com arbitragem 
de Luciano Peixoto. 
No estádio Avelar, 
Ceres e Barra da ti-
juca se enfrentam 
com arbitragem de 
Rodrigo Souza Soa-
res.

Campos e Búzios 
terão a arbitragem 
de thiago Dias Paes, 
e será realizado no 
Arizão, em Campos. 
Fechando a rodada, 
Bonsucesso e Barra 
Mansa jogam na Rua 
teixeira de Castro 
com arbitragem de 
Rodrigo Félix de Oli-
veira.

AndeRSon Luiz

divulGAção

A grande expectativa do 
Fluminense e de sua tor-
cida pela contratação de 
Daniel Alves foi frustra-
da. Mas se por um lado o 
lateral-direito recusou uma 
oferta de aproximadamente 
R$ 700 mil de salário mais 
bonificações, por outro sig-
nifica que o valor poderá 
ser aplicado em outros no-
mes no mercado. Só que 
não para agora. 

A diretoria ainda não 
tem um orçamento pronto 
para a próxima tempora-
da, até porque depende de 
quais competições o Flu irá 
disputar, mas já começou a 
esboçar seu planejamento. 
O valor oferecido a Daniel 
Alves, por exemplo, não 
tinha nenhuma parceria en-
volvida e levava em conta a 
folga na folha salarial com 
a saída de Nenê, que rece-
bia acima dos R$ 300 mil e 
foi para o Vasco, e também 
de outros jogadores ao final 
do ano. O tamanho da bar-
ca pode aumentar a mar-
gem de contratações.

Atualmente, o Flumi-
nense tem seis jogadores 
que terminam o contrato 
em dezembro. São eles: 
Hudson, Egídio, Welling-
ton, Abel Hernández, Bo-
badilla e João Lopes, que é 
o terceiro goleiro do elen-
co. A diretoria só irá anali-
sar caso a caso e sentar para 

conversar sobre eventuais 
renovações ao final do Bra-
sileirão, mas a tendência é 
que a maioria não fique nas 
Laranjeiras. Outros atletas 
com vínculos maiores, mas 
que não se firmaram no 
time, também poderão ser 
negociados.

Por fim, outra fator de-
terminante para aumentar o 
poder de investimento para 
a próxima temporada é a 
volta à Libertadores. Com 
a participação no torneio 
este ano, o Fluminense au-
mentou em 30% sua folha 
salarial de 2020 para 2021. 
E uma nova classificação 
possibilitará mais um “up 
grade” na folha para con-
tratações. O time atualmen-
te está em oitavo lugar com 
29 pontos, um atrás do G-6.

Depois das chegadas de 
Nonato e do colombiano 
John Arias neste segundo 
semestre, o clube ainda vi-
nha monitorando possíveis 
reforços, mas nas últimas 
semanas chegou a dar o 
elenco como fechado para 
o restante da temporada. Só 
que Daniel Alves foi visto 
como uma oportunidade 
de mercado após a resci-
são com o São Paulo, e o 
Fluminense esticou a cor-
da até o limite para tentar 
contratar o lateral, que foi 
campeão olímpico ao lado 
de Nino.

Investimento para Daniel Alves 
será remanejado no Fluminense 

por reforços em 2022

 Meia tem feito trabalho muscular no clube

lÍdeReS do RAnKinG Decisão foi tomada após a 
desistência do Japão

N a vitória por 
2 a 0 sobre o 
Barcelona, no 

Maracanã, o Flamen-
go contou mais uma 

vez com a contribui-
ção luxuosa da dupla 
Gabigol e Bruno Hen-
rique em um jogo da 
Libertadores. Eles am-
pliaram o domínio do 
ranking dos atacantes 
mais produtivos desde 

2019.
Bruno Henrique mar-

cou dois gols e foi o 
principal destaque. No 
primeiro deles, rece-
beu uma assistência 
de Gabi em uma jo-
gada bastante utiliza-

da e muito eficiente. 
Cruzamento na segun-
da trave em cabeçada 
certeira do camisa 27 
nas costas do lateral 
adversário.

Em um recorte desde 
2019, os dois ocupam 

as duas primeiras po-
sições do ranking dos 
jogadores que mais ti-
veram participação di-
reta em gols na Liber-
tadores, de acordo com 
os dados do Footstats.

Contra o Barcelona, 

Gabigol saiu mais da 
área, foi mais garçom 
do que goleador e in-
verteu os papéis com 
Bruno Henrique, que, 
além dos dois gols, 
acertou uma bola na 
trave.

SéRie B2 ComeçA Com tRêS CLuBeS 
que PASSARAm PeLA eLite

Bruno Henrique e 
Gabigol ampliam 

domínio na
 Libertadores

SéRie B1 tem teRCeiRA RodAdA CHeiA de exPeCtAtiVAS

A bola também vai 
rolar pela terceira ro-
dada do Campeonato 
Carioca da Série B1. 
Com seis jogos a ro-
dada terá Duque de 

Caxias x São Gon-
çalo, hoje, no Mar-
rentão. Carapebus x 
Pérolas Negras será 
realizado em Cardoso 
Moreira. Na Rua Bari-

ri, Olaria e Serrano se 
enfrentam enquanto 
que Goytacaz x Ser-
ra Macaense jogam 
em Campos. No Ítalo 
Del Cima o Campo 

Grande recebe o Nova 
Cidade. Fechando a 
rodada, na segunda-
-feira, o Rio São Pau-
lo pega o 7 de Abril, 
em Nilópolis.  

 Diversificado, competição promete gran-
des encontros na luta pelo acesso

Atacantes ocupam as duas primeiras posições do ranking de participação direta em gols desde 2019 na competição

AndeRSon Luiz
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 imunizAção

Rio fica em risco moderado para Covid-19
Pela primeira vez todas as regiões administrativas foram classificadas no nível mais baixo

O Município do Rio 
registrou, esta se-
mana, o melhor in-

dicador de risco para Co-
vid do ano. O 38º Boletim 
Epidemiológico, divul-
gado na sexta-feira (24), 
classificou a cidade inteira 
sob risco moderado.

É a primeira vez, em 
toda a série histórica dos 
boletins, que todas as 32 
regiões administrativas 
cariocas estacionaram no 
primeiro nível de três. Um 
quadro semelhante havia 
sido observado na primeira 
quinzena de março, quando 

apenas a RA de Copacaba-
na estava sob risco alto.

Segundo o relatório da 
Prefeitura, houve uma que-
da de 42% nos pedidos 
de internação de um mês 
para cá. Na 33ª semana, 
entre 15 e 21 de agosto, 
eram 609 internados. Na 
semana 37, de 12 a 18 de 
setembro, foram 361 pa-
cientes.

A Secretaria Municipal 
de Saúde também regis-
trou redução no número de 
casos. Hoje e nos últimos 
15 dias, o Rio ficou num 
patamar que não era vis-
to desde meados de feve-
reiro. O número de óbitos 
também se manteve baixo.

divulGAção

izabelle rodrigues 
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Rio AtinGe 86% dA populAção AdultA imunizAdA Com A pRimeiRA doSe
O Rio de Janeiro atingiu 

86% da população adul-
ta com a primeira dose 
da vacina contra a Covid. 
Agora, os 92 municípios 
do estado já imunizaram 
pessoas com 18 anos ou 
mais.

Segundo a Secretaria de 

Estado de Saúde, mais de 
11 milhões de primeiras 
doses foram aplicadas em 
pessoas com mais de 18 
anos. Além disso, cerca de 
6 milhões de pessoas rece-
beram a segunda dose ou 
dose única, representando 
48% da população adulta 

totalmente imunizada.
Na capital fluminense, 

99% da população já re-
cebeu a primeira dose da 
vacina. De acordo com a 
secretaria municipal de 
Saúde, 66% da população 
adulta do Rio está total-
mente imunizada contra 

Covid-19.
“O avanço na vacina-

ção é uma esperança para 
o estado e se reflete no ce-
nário epidemiológico atual 
que, mesmo com a circula-
ção da variante Delta, está 
com os registros de casos 
em constante queda”, disse 

o secretário de Estado de 
Saúde, Alexandre Chie-
ppe.

O Município do Rio 
registrou, esta semana, o 
melhor indicador de risco 
para Covid do ano. O 38º 
Boletim Epidemiológico, 
divulgado nesta sexta-feira 

(24), classificou a cidade 
inteira sob risco moderado.

As Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) da 
rede estadual tiveram uma 
redução média de 28% nos 
atendimentos por Síndro-
me Respiratória Aguda 
Grave na última semana.

moradores relatam dificuldade para renovar habilitação no detran-RJ
O setor de prestação de 

serviços do Detran-RJ 
está apresentando pro-
blemas para quem pre-
tende renovar a carteira 
de habilitação ou emitir 
a segunda via do docu-
mento de identidade.

Apesar da retomada 
gradual das atividades 
ter permitido a reabertu-
ra dos postos e a volta de 
parte dos atendimentos 
no órgão, a fila de quem 
espera e não consegue 
sequer um agendamento 
ainda é bem grande, se-
gundo relatos de mora-
dores do estado do Rio.

“Não tem um atendi-
mento pessoal. Você tem 
que primeiro marcar, e 
você não tem acesso a 
essa marcação. Não tem 
vaga pra lugar nenhum 

do Rio de Janeiro”, con-
tou o vigilante Márcio 
Macário, que está ten-
tando renovar a carteira 
de habilitação há dois 
meses.

Outro serviço forneci-
do pelo Detran que tam-
bém não apresenta vagas 
para agendamento é o de 
emissão da segunda via 
da carteira de identidade.

“Já tentei também 
agendar pelo telefone 
do Detran e sempre sou 
informada de que tem 
que esperar abrir o agen-
damento. Dessa forma, 
resolvi por duas vezes ir 
na própria sede, na rua 
Presidente Vargas, ou 
no Shopping Iguatemi. 
Cheguei lá e encontrei 
os dois postos vazios. 
Porém, fui informada 

de que sem agendamen-
to prévio não tem aten-
dimento. Um absurdo”, 
disse a pedagoga Karla 
Santos.

“O meu esposo se pla-
nejou, se programou para 
que pudesse fazer a auto-
escola nas férias, pudes-
se ter tempo disponível 
com antecedência. O De-
tran simplesmente alega 
que não tem agendamen-
to, não tem data disponí-
vel e não tem previsão. 
Isso já tem mais de um 
mês. Algo que é pago, 
R$ 313 o Duda, pago no 
banco. Dinheiro, tem-
po... Ele precisa, outras 
pessoas precisam”, falou 
a também pedagoga Fa-
biana Andrade.

Em nota, o Detran-RJ 
anunciou que vai ofere-

Houve uma queda de 42% nos pedidos de internação de um mês para cá

Órgão informou que vai oferecer 100 mil vagas

divulGAção

Câmara do Rio diz que vai cobrar da Prefeitura 
a reabertura de restaurantes populares

cer 100 mil vagas para 
agendamento a partir de 
segunda-feira (27).

também informou que, 
mesmo com as medidas 
de distanciamento, ofe-
rece todos os dias mais 
de 30 mil vagas de agen-
damento de serviços de 

habilitação, identificação 
civil e registro de veícu-
los.

Lembrou que no caso 
da habilitação, as car-
teiras vencidas a partir 
de 1º de março de 2020 
continuam válidas.

Por fim, ressaltou que 

já realizou 41 mutirões 
aos sábados com ofertas 
de vagas extras, e que 
só no mês de junho, 75 
mil serviços de carteira 
de identidade não foram 
realizados porque quem 
marcou não compareceu 
nas unidades.

A Câmara Mu-
nicipal do Rio vai 
convocar a Prefei-
tura para cobrar a 
reabertura de cinco 
restaurantes popu-
lares na cidade. Os 
vereadores Dr. Mar-
cos Paulo e Chico 
Alencar, do PSOL, 
fizeram uma visto-
ria na sexta-feira 
(24), na unidade de 
Madureira, na Zona 
Norte, fechada há 
cinco anos.

Segundo os vere-
adores, a prefeitura 
já tem dinheiro para 
reabrir o restauran-
te de Madureira. 
Segundo eles, por 
causa do total aban-
dono, o local virou 
abrigo para mora-
dores de rua. No 

orçamento de 2020, 
foram aprovados 
R$ 4,2 milhões para 
reformar as unida-
des.

também estão fe-
chados os restau-
rantes da Central do 
Brasil, Madureira, 
Cidade de Deus, 
Irajá e Méier.

Ao contrário, a 
Prefeitura cortou 
R$ 2,2 milhões dos 
três restaurantes 
populares que estão 
abertos em: Bon-
sucesso, Campo 
Grande e Bangu, o 
que representa qua-
se 500 mil refeições 
a menos.

“Embora haja do-
tação orçamentá-
ria para a gestão 
Eduardo Paes re-

ativar esse restau-
rante aqui, em Ma-
dureira, mais de 
R$ 4 milhões, ele, 
ao contrário, está 
retirando recursos 
daqueles que estão 
funcionando”, disse 
Chico Alencar.

Segundo o vere-
ador Dr. Marcos 
Paulo, os restauran-
tes são fundamen-
tais para garantir a 
alimentação de pes-
soas carentes.

“Com as pessoas 
passando fome, esse 
restaurante é funda-
mental para alimen-
tar as pessoas. Mas 
infelizmente, até o 
presente momen-
to, nem um centavo 
foi empenhado. E é 
isso o que a gente 

está vendo: um lo-
cal abandonado en-
quanto pessoas es-
tão passando fome 
e precisando se ali-
mentar”, disse o ve-
reador.

Em nota, a Pre-
feitura do Rio dis-
se que o prédio que 
serviria para abri-
gar restaurante em 
Madureira pertence 
ao governo do es-
tado, que precisaria 
repassá-lo ao muni-
cípio, o que ainda 
não aconteceu.

“Para a abertura 
da unidade, era ne-
cessária uma obra 
de recuperação do 
imóvel. Para isso, 
foram captados re-
cursos federais, via 
Caixa Econômi-

ca, condicionados 
a cessão do espaço 
para a Prefeitura do 
Rio, pelo prazo de 
20 anos, o que foi 
recusado pelo Es-
tado. Desta forma, 
o recurso não foi 
repassado à Prefei-
tura”, argumentou a 
administração mu-
nicipal.

“Quanto aos re-
cursos, informamos 
que o orçamento 
previsto na gestão 
anterior, e que está 
em execução, levou 
em conta a baixa 
demanda no período 
da pandemia. Em 
2020 o consumo foi 
24,31% menor que 
em 2019. Em 2021 
a procura caiu ain-
da mais. De janeiro 

a agosto foram ser-
vidas 649.410 refei-
ções, 22,35% a me-
nos que no mesmo 
período de 2020. 
Reforçamos que o 
total do orçamen-
to disponível para 
os restaurantes em 
2021 será suficiente 
para custear toda a 
despesa, mesmo que 
a demanda volte aos 
patamares de 2019, 
ano de maior consu-
mo na série históri-
ca dos Restaurantes 
Populares”, acres-
centou a prefeitura.

O Governo do Es-
tado foi procurado, 
mas até a publica-
ção desta reporta-
gem não havia se 
pronunciado a res-
peito.
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nA 
Luz no Luz no fim do túneL

Testemunha pode inocentar lutador de
 MMA acusado de homicídio em 2018 

Policial militar é
 esfaqueado em

 tentativa de assalto 
em Belford Roxo

Força-Tarefa da polícia prende 16 
suspeitos em operação contra milícia

RePRodução/ARquiVo PeSSoAL

 JúRi PoPuLAR AdiAdo
O júri popular de 

Lucas estava mar-
cado inicialmente 
para o dia 30 de se-

rembro.  A Justiça, 
então, antecipou o 
julgamento para a 
última quinta- feira 

(dia 23), mas adiou 
para 2 de dezembro. 
A justificativa é  que 
uma das testemu-

nhas, no caso Luana, 
não foi encontrada 
nos endereços in-
formados à Justiça.  

Enquanto não chega 
o dia do júri,  a fa-
mília e os amigos de 
Perezinho fazem cor-

rente de oração, com 
a esperança de que a 
inocencia de Lucas 
irá prevalecer. 

Polícia investiga a morte de jovem que teve
 corpo encontrado em caçamba de lixo

PoR JuStiçA  
 BuSCA 

Preso em Benfica, na 
Zona Norte do Rio, o 
lutador de MMA Lu-

cas Rodrigues Lopes, co-
nhecido como Perezinho, 
de 24 anos, luta por justi-
ça há  3 anos e três meses.  
O jovem é acusado de es-
pancar um homem até a 

morte, na madrugada do 
dia 19 de março  de 2018,  
em frente a quadra da Es-
cola de Samba Capricho-
sos de Pilares, no Subur-
bio do Rio, onde ocorria 
um evento. Outros dois 
homens acusados do cri-
me  também estão presos. 
Agora o caso pode ter ou-
tro desfecho. Uma nova 

testemunha desqualifica 
a versão das duas teste-
munhas (esposa e amigo 
da vitima) que dizem ter 
presenciado Lucas parti-
cipar das agressões que 
levaram Alexsander de 
Paiva Azevedo à morte. 
A primeira é Luana Cal-
das tavares, que declarou 
em depoimento que estava 

com marido no momen-
to das agressõe;, a outra 
é João Victor de Olivei-
ra Duarte, que confirmou 
o  que contou Luana. 
"Essa testemunha tem um 
peso relevante para mudar 
o curso do julgamento. Ela 
fez a declaração de próprio 
punho e reconheceu em 
cartório.  Já anexados ao 

processo. Além disso, uma 
analista feita nos sinais de 
antena de celular da época 
comprovaram que Luana 
estava longe da cena do cri-
me", explicou o advogado 
Rafael dos Santos Oliveira, 
que faz a defesa de Lucas. 
 
      Pedido de liberdade

O advogado informou 

que entrou com um pe-
dido de habeas corpus  
na 7a. Câmara  Crimi-
nal para que Perezinho 
aguarde em liberdade o 
julgamento, que está mar-
cado para dezembro. 
O pedido foi negado pelo 
desembargador Joaquim 
de Almeida Neto na noite 
de ontem.

 Militar foi levado ao Hospital Adão Pereira Nunes

Um policial militar 
de folga foi esfaque-
ado durante uma ten-
tativa de assalto. Se-
gundo a PM, o agente 
trafegava na Avenida 
Piam, em Piam, Bel-
ford Roxo, quando foi 
abordado por crimino-
sos. Ele teve sua arma 
e motocicleta levados.

O policial foi socor-
rido para o Hospital 
Municipal de Belford 
Roxo, mas foi trans-
ferido para o Hospital 
Estadual Adão Pereira 
Nunes, onde perma-
nece internado. Ocor-
rência encaminhada 
para a 54ª DP (Belford 
Roxo).

Agentes das delegacias 
do Departamento Geral 
de Polícia Especializada 
(DGPE) e de Repressão 
contra o Crime Organizado 
(Draco) prenderam, ontem 
(24), 16 pessoas em uma 
operação contra milícia que 

atua no Rio e na Baixada 
Fluminense.

No último dia 16, a dis-
puta entre tandera e outro 
criminoso, Luis Antônio da 
Silva Braga, o Zinho, defla-
grou uma guerra entre milí-
cias na Zona Oeste do Rio.

Ambos lutam pelo con-
trole dos territórios que 
eram dominados pelo mi-
liciano Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, morto em 
uma ação da polícia em ju-
nho.

A ação tem o apoio de 

informações do Disque-
-Denúncia e ocorre em di-
versas localidades como 
Km 32, na Zona Oeste e 
na Baixada - em todas, há 
a atuação do miliciano Da-
nilo Dias Lima, conhecido 
como tandera.

A Polícia Civil inves-
tiga a morte do técnico 
de enfermagem Jonathan 
Amâncio, de 23 anos. Ele 
desapareceu depois de 
sair acompanhado de uma 
boate na Lapa, na Região 
Central do Rio, no último 
fim de semana. 

O corpo do jovem foi 
encontrado na terça-feira 
(21) em uma caçamba de 
lixo em Manguinhos, na 
Zona Norte da cidade.

Segundo os parentes, 
a família estava reunida 
na boate comemorando o 
aniversário de Aline, tia 
de Jonathan, na sexta-fei-
ra (17). Outra tia, Flávia 

Melo, contou que em meio 
aos convidados havia um 
homem desconhecido.

“O rapaz não era co-
nhecido de Jonathan. Ele 
foi levado por uma ami-
ga dele para a festa. Aline 
saiu para pegar o bolo e 
quando retornou, Jonathan 
já não estava mais na boa-
te. Ela saiu da boate atrás 
dele, mas não consegui 
mais vê-lo. Ela começou 
a ligar para o celular dele, 
mas ele não respondia”, 
contou a tia da vítima.

Aline contou que conse-
guiu contato com o celular 
de Jonathan por volta das 
23h de sábado (18). A pes-

soa que atendeu o telefone 
disse que tinha comprado 
o aparelho.

“Só que no sábado, re-
cebemos uma conversa no 
Whatsapp, que não pare-
cia ser ele, porque ele cos-
tumava mandar somente 
áudios. Até o jeito de es-
crever estava diferente. 
Mandaram uma foto. Ali, 
pela foto parecia que ele já 
estava morto. Começamos 
a desconfiar, o rosto do 
Jonathan estava machu-
cado e com muito sangue 
na cabeça. E também por-
que a blusa que estava na 
cabeça dele era a blusa do 
suspeito, o rapaz que saiu 

com ele da boate”, afir-
mou Aline.

Ela disse que não co-
nhecia a amiga de Jona-
than que foi à boate. E que 
naquela sexta-feira, quan-
do saiu atrás do sobrinho, 
ela disse que Jonathan e o 
rapaz que o acompanhava 
saíram em direção aos Ar-
cos da Lapa.

A tia contou ainda que 
tentou um contato com o 
rapaz que saiu com Jona-
than da boate. Ele disse 
que o jovem tinha entrado 
num carro prata nos Arcos 
da Lapa. Aline conversou 
também com a mãe do ho-
mem.
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izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

diA dA áRVoRe

Em ritmo de celebra-
ção ao Dia da Ár-
vore, a Cedae - por 

meio do programa Replan-
tando Vida - doou ontem 3 
mil mudas para ações de 
reflorestamento nos mu-
nicípios de Barra Mansa 
e Cordeiro. A distribuição 
contribui para a recupera-
ção da mata ciliar, vege-
tação próxima aos cursos 
d’água, e para a proteção 
das nascentes dos rios. 

Para a Secretaria de 
Meio Ambiente de Barra 
Mansa, no Sul Fluminen-
se, foram doadas 2 mil 
mudas para projetos locais 
de reflorestamento. A Pre-
feitura de Cordeiro, na Re-
gião Serrana, recebeu mil 
mudas para restauração 
florestal das unidades de 
conservação municipais. 
As doações fazem parte da 
parceria entre o Replantan-
do Vida e o município, que 

ganhará 5 mil mudas até o 
fim do ano. 

Entre as árvores dis-
tribuídas para os municí-
pios estão aroeira, mamão 
jaracatiá, ingá do brejo, 
guapuruvu, ipês e jaca-

randá - todas cultivadas 
nos sete viveiros mantidos 
pela Companhia, que têm 
a capacidade de produzir, 
em conjunto, 1,8 milhão 
de mudas por ano de 250 
espécies nativas da Mata 

Atlântica, das quais 40 es-
tão ameaçadas de extinção. 

 Ações da semana
Na terça-feira (21/09), 

a Cedae lançou o projeto 
para recuperação da mata 

ciliar do Rio Guandu. A 
iniciativa prevê o plantio 
de 1 milhão de árvores em 
até cinco anos numa fai-
xa de 500 hectares, o que 
corresponde a mais de 700 
gramados do Maracanã. 

Integrantes do projeto Re-
plantando Vida plantaram 
as primeiras 2 mil mudas 
no Dia da Árvore. 

- O nosso objetivo é atu-
ar cada vez mais alinhados 
à agenda ESG (ambiental, 
social e governança). A 
Cedae já começou a tra-
balhar e continuará tra-
balhando para deixar um 
legado de sustentabilida-
de ao Rio de Janeiro. O 
Replantando Vida vem 
alcançando importantes 
marcas no que há de mais 
contemporâneo no cenário 
mundial referente às ques-
tões ambientais e sociais 
– destacou Leonardo So-
ares, presidente da Cedae, 
durante o evento de lança-
mento do projeto. 

Além da ação às mar-
gens do Guandu, a sema-
na comemorativa do Dia 
da Árvore, finalizada nes-
ta quinta-feira, alcançou 
mais de 8 mil mudas do-
adas para oito municípios 
do Estado do Rio. 

Entre as árvores distribuídas estão aroeira, mamão jaracatiá, ingá do brejo, guapuruvu, ipês e jacarandá

Cedae doa 3 mil mudas para 
ações de reflorestamento 

As árvores são todas todas cultivadas nos sete viveiros mantidos pela 
Companhia, que têm a capacidade de produzir, em conjunto, 1,8 milhão de mudas por ano

divulGAção

Unindo preservação am-
biental e ressocialização de 
apenados do sistema pri-
sional estadual, o progra-
ma Replantando Vida man-
tém viveiros florestais na 
Estação de tratamento de 
Águas (EtA) do Guandu, 
na Estação de tratamento 
de Esgotos (EtE) de São 
Gonçalo, na EtE Alegria, 
no Reservatório Victor 
Konder, na Caixa Velha 

da tijuca, no Complexo 
do Alemão e na Colônia 
Penal Agrícola de Magé. 
As unidades têm capacida-
de de produzir 1,8 milhão 
de mudas por ano de 254 
espécies nativas da Mata 
Atlântica, das quais 40 es-
tão ameaçadas de extinção. 

As espécies cultivadas 
nos viveiros da Companhia 
são usadas na recuperação 
de matas ciliares e na pre-

servação da Mata Atlânti-
ca. Somente em 2021, mais 
de 91 mil mudas foram 
distribuídas a projetos de 
reflorestamento em 44 mu-
nicípios do Estado do Rio 
de Janeiro. Ao longo de 20 
anos, mais de 4 milhões de 
mudas foram produzidas. 

todos os viveiros con-
tam com a mão de obra 
de apenados dos regimes 
semiaberto, aberto e liber-

dade condicional que inte-
gram o programa, fruto do 
contrato entre a Cedae e a 
Fundação Santa Cabrini. 
Além dos trabalhos ligados 
à área ambiental, os parti-
cipantes desempenham di-
versas atividades na Cedae, 
como serviços gerais dos 
setores administrativos e 
operacionais; confecção de 
uniformes da companhia e 
máscaras de proteção con-

tra a Covid-19; manuten-
ção de áreas verdes e jar-
dinagem; obras e reparos. 
Eles recebem remuneração 
pelo serviço prestado, au-
xílios transporte e alimen-
tação, além do benefício de 
redução de um dia de pena 
a cada três trabalhados. 

Desde a sua criação, 
mais de 4 mil pessoas já 
passaram pelo Replantan-
do Vida, que é o maior em-

pregador de mão de obra 
apenada do País. O progra-
ma, contrato da Cedae com 
a Fundação Santa Cabrini, 
recebeu o reconhecimento 
pelo ‘Selo Resgata’, con-
cedido pelo Ministério da 
Justiça em três edições, e 
foi contemplado com três 
premiações da Federação 
das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro, o prêmio 
Firjan Ambiental.

SoBRe o RePLAntAndo VidA

Governo abre concurso para 350 
vagas em diferentes cargos na Civil
O Rio de Janeiro ganha-

rá novo reforço na segu-
rança. O Diário Oficial de 
quinta-feira (23/09) pu-
blica o edital de concurso 
para Secretaria de Estado 
de Polícia Civil, com 350 
vagas para diferentes car-
gos. São 200 para inves-
tigador policial, cem para 
inspetor de polícia, 25 para 
perito legista, dez para au-
xiliar policial de necrópsia, 
dez para técnico policial de 
necrópsia e cinco para pe-
rito criminal.

- Este mês já havíamos 
anunciado o concurso para 
delegado. Agora, é a vez 
de outras funções na Polí-
cia Civil. Ao todo, vamos 
preencher 400 vagas. Esse 
reforço de pessoal, mais 
do que necessário, signifi-
ca mais investigação, mais 
inteligência no combate ao 
crime, mais segurança para 
a população – afirmou o 
governador Cláudio Cas-
tro. O secretário de Polícia 
Civil, Allan turnowski, fez 

um convite aos candidatos 
interessados em ingressar 
na corporação:

- Chegou a vez dos vo-
cacionados. Estudem e se-
jam bem-vindos!

Provas e salários
O edital traz informa-

ções detalhadas sobre ins-
crições, etapas dos exa-
mes, requisitos que devem 
ser cumpridos pelos candi-
datos e conteúdo progra-
mático das provas.

A primeira fase divide-
-se em quatro etapas: prova 
de conhecimento (elimi-
natória e classificatória); 

prova de capacidade física 
(eliminatória); exame psi-
cotécnico (eliminatório); e 
exame médico (eliminató-
rio). Os candidatos apro-
vados vão para a segunda 
fase, que compreende o 
curso de formação profis-
sional e a prova de investi-
gação social.

De acordo o com edital, 
os salários-base das carrei-
ras do concurso são:

- Perito legista e perito 
criminal: R$ 9.924,06;

- Inspetor de polícia: R$ 
6.380,29;

- Investigador policial: 
R$ 5.840,37;

- técnico policial de ne-
crópsia: R$ 5.165,75;

- Auxiliar policial de ne-
crópsia: R$ 4.606,29.

Inscrições
O concurso da Polícia 

Civil será realizado em 
parceria entre a Academia 
Estadual de Polícia Syl-
vio terra (Acadepol) e a 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). As inscrições esta-
rão abertas das 16h da pró-
xima segunda-feira (27/09) 
até as 16h do dia 26 de ou-
tubro. A taxa de R$ 100 
deverá ser paga até 16h do 
dia 27 de outubro. Os can-
didatos terão duas opções 
para se inscrever:

- Posto da Fundação Ge-
túlio Vargas: Rua Jornalis-
ta Orlando Dantas, 36, em 
Botafogo, entre 10h e 16h, 
entre 27/09 e 26/10, exceto 
sábados, domingos e feria-
dos ou pela internet, no en-
dereço eletrônico: https://
conhecimento.fgv.br/con-
cursos/pcrj21.

O edital traz informações detalhadas sobre inscrições, 
etapas dos exames, requisitos que devem ser cumpridos pelos 

candidatos e conteúdo programático das provas

divulGAção

O Detran.RJ vai oferecer 
neste sábado, dia 25, mais 
um dia de atendimento para 
quem precisa realizar os 
serviços do órgão. Cerca de 
4 mil vagas são ofertadas 
para habilitação e veículos. 
Excepcionalmente, neste 
dia, o serviço de identifica-
ção civil será apenas para 
quem vai realizar o Enem 
(Exame Nacional do Ensi-
no Médico), vestibulares ou 
exames como os dos Colé-
gio Militar e Pedro II.

O mutirão exclusivo para 
os estudantes será realizado 
em mais de 100 postos de 
identificação civil do Detran 
no Estado do Rio - exceto 
as unidades do Rio Poupa 
tempo. O atendimento será 
feito por ordem de chegada, 
com distribuição de senhas, 
e não haverá necessidade 
de agendamento. Quem não 
conseguir ser atendido no 
dia ganhará uma nova senha 
para ser atendido, também 
sem agendamento prévio, 
durante a semana.

Serão oferecidas a pri-
meira e a segunda vias da 
identidade. Para ser aten-
dido, o estudante precisará 
apresentar o comprovante 
de inscrição dos exames, 
além de original ou cópia 
autenticada da certidão de 
nascimento (para os soltei-
ros) ou de casamento.

- Vamos oferecer um ser-
viço especial de emissão de 
identidade para os estudan-
tes que precisam do docu-
mento para realizar a pro-
va do Enem e vestibulares. 
Além disso, faremos nosso 
42º mutirão de atendimento 
para atender usuários com 
serviços de veículos e ha-
bilitação - explicou o presi-
dente do Detran.RJ, Adolfo 
Konder. Para quem precisa 
realizar os serviços de ve-
ículos e habilitação, será 
necessário agendamento 
prévio, por meio do site do 
Detran (www.detran.rj.gov.
br) ou pelo telatendimento, 
nos números, (21) 3460-
4040 ou 3460-4041.

detran.RJ promove 
mais um mutirão 
de atendimentos
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O município de Re-
sende recebeu mais 
um novo lote de 

vacina contra a Covid-19 
ontem. Ao todo chegaram 
5.100 doses do imunizante 
Pfizer/BioNtech. 

Neste total da vacina Pfi-
zer estão: 4.200 doses que 
serão utilizadas para a se-
gunda aplicação de pessoas 
já vacinadas; e ainda 900 
doses de reforço. Confor-
me acontece regularmente, 
uma equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde foi 
até Barra Mansa receber a 
nova remessa de vacina e 
em seguida, encaminhou 
para o local de armazena-
mento seguro de Resende. 

-Com esta nova remessa 

que recebemos, consegui-
remos que muitos muníci-
pes completem o esquema 

vacinal com as duas doses. 
A campanha de vacinação 
em Resende acontece con-

forme recebemos as novas 
doses do Governo Federal, 
para que a imunização seja 

feita de forma responsável, 
organizada e ágil. Estamos 
avançando com a vacina-

ção dos resendenses, al-
cançamos a marca impor-
tante de 65% da população 
acima de 18 anos vacinada 
com as duas doses ou dose 
única. E ainda atingimos 
98,8% vacinada com a pri-
meira dose ou dose única. 
Além disso, iniciamos a 
aplicação das doses de re-
forço em idosos acima de 
70 anos e imunossuprimi-
dos graves. E também em 
adolescentes com idade a 
partir de 14 anos, e pesso-
as a partir de 12 anos que 
possuem comorbidades ou 
deficiência permanente. 
Não se esqueçam de tomar 
as duas doses da vacina e 
mantenham os cuidados 
como uso de máscara, hi-
gienização das mãos e 
distanciamento social – 
comentou o secretário de 
Saúde, tande Vieira. 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Resende recebeu mais uma 
remessa da vacina na quinta

RAimundo BRASiL

CoVid-19

neste total da vacina pfizer estão: 4.200 doses que serão utilizadas para a 
segunda aplicação de pessoas já vacinadas; e ainda 900 doses de reforço

Guarda Municipal faz campanha 
pela Semana Nacional do Trânsito
A Guarda Municipal de 

Volta Redonda (GMVR) 
promove campanha educa-
tiva pela Semana Nacional 
do trânsito, comemorada 
entre os dias 18 e 25 de se-
tembro. As ações aborda-
ram o uso correto de cinto 
de segurança, o transporte 
de crianças em automóveis 
e também o tráfego de bi-
cicletas nas passarelas de 
pedestres. A segurança no 
trânsito é o objetivo.

Ontem, uma dupla de 
guardas municipais atuou, 
pela manhã e à tarde, na 
passarela de pedestres do 
Viaduto Nossa Senhora das 
Graças, que liga o Centro 
ao bairro Aterrado, abor-
dando ciclistas para orien-
tar sobre a forma correta 
de atravessar a passarela. O 
ciclista deve saltar da bici-
cleta e empurrá-la durante 
todo percurso, para evitar 
acidentes envolvendo os 
pedestres.

De acordo com o coman-
dante da Guarda Municipal 
de Volta Redonda, João Ba-
tista dos Reis, a ação segui-
rá até o próximo domingo 
e vai beneficiar a passarela 

que liga o bairro Vila Ame-
ricana ao Jardim Amália e 
ainda a passagem para pe-
destres sobre da ponte En-
genheiro Mário Luiz Hasek, 
na Voldac. “Os locais foram 
priorizados de acordo com 
as denúncias de irregulari-
dades feitas pela população 
por meio da CAU (Central 
de Atendimento Único), 
pelo 156”, disse Batista.

A campanha educativa 
pelo uso correto do cinto de 
segurança e do transporte 
das crianças em automóveis 
começou na última segun-
da-feira, dia 20, e também 
vai até o próximo domingo, 

dia 26. Neste caso, a abor-
dagem é feita por guardas 
municipais em sinais de 
trânsito para que não preju-
dique a fluidez no trânsito. 
A ação é realizada nos prin-
cipais centros comerciais 
do município: Retiro, Ater-
rado, Avenida Amaral Pei-
xoto e Vila Santa Cecília.

Cinto de segurança – to-
dos os ocupantes do veículo 
devem usar o cinto de segu-
rança, motorista e passagei-
ros, mesmo no banco trasei-
ro. O uso correto prevê que 
o banco esteja de forma que 
o cinto de segurança fique 
sobre o ombro e nunca per-

to da face ou pescoço. No 
caso do cinto abdominal, 
ele deve estar acomodado 
sobre a região pélvica, com 
folga de aproximadamente 
três centímetros.

Transporte 
de crianças 

Em abril de 2021 houve 
mudanças no Código de 
trânsito Brasileiro (CtB), 
e a determinação passou a 
ser que todos os passageiros 
com menos de 10 anos, que 
ainda não tenham atingido 
1,45m, devem ser transpor-
tados no banco traseiro do 
veículo, utilizando cinto de 
segurança, em dispositivo 
de retenção adequado para 
a sua idade, peso e altura.

O bebê conforto ou con-
versível deve ser usado para 
crianças até um ano de ida-
de ou crianças com peso de 
até 13 kg. A cadeirinha deve 
ser usada para crianças com 
idade superior a um ano até 
quatro anos, ou crianças 
com peso entre 9 a 18 kg. O 
assento de elevação é para 
crianças com idade superior 
a quatro anos até sete anos 
e meio.

Ação abordou uso do cinto de segurança 
e o transporte de crianças em automóveis, além

 do tráfego de bicicletas em passarelas de pedestres

divulGAção/pmvR A Secretaria de Saúde 
de Itatiaia, recebeu na 
quinta-feira (23), uma 
primeira remessa de fi-
tas de glicemia, que es-
tavam em falta no muni-
cípio desde janeiro. Os 
moradores que necessi-
tam do material poderão 
retirar as fitas a partir 
desta sexta-feira (24), 
na Farmácia Municipal 
(dispensário de medica-
mentos), no Centro da 
cidade.

O uso das tiras de me-
dição de glicemia per-
mite ao diabético medir, 
em casa, o seu nível de 
glicose e controlar a do-
ença, prevenindo com-

plicações de saúde.
- Assim que iniciou a 

gestão, nós verificamos 
os insumos que estavam 
faltando em Itatiaia e co-
meçamos a correr atrás, 
abrindo os processos e 
solicitando os materiais. 
Estamos começando a 
colher os frutos deste 
trabalho, vendo os me-
dicamentos e insumos 
chegando. É uma ótima 
notícia. A chegada des-
se material é de extrema 
importância para a popu-
lação. Seguiremos traba-
lhando pelas melhorias”, 
enfatizou o secretário de 
Saúde, Leandro de Oli-
veira. 

fitas para medição de 
glicemia estarão disponíveis, 

na farmácia municipal

divulGAção

Ao todo chegaram 5.100 doses do imunizante Pfizer/BioNTech

Começa a vigorar nova tarifa para veículos turísticos em Angra
 Angra dos Reis fixou, 

na quarta-feira (22), os no-
vos valores das tarifas de 
acesso ao município para 
veículos de fretamento tu-
rístico. A taxa tem um cus-
to diferenciado, dependen-
do do tipo de veículo e dos 
serviços turísticos contra-
tados. Por exemplo, ônibus 
comum, sem serviços con-

tratados e sem pernoite no 
município, deve pagar 849 
UFIR-RJ para entrar com 
turistas em Angra. Se esse 
mesmo ônibus tiver reser-
va de um serviço turístico, 
através de agências de pas-
seios náuticos, com alvará 
de funcionamento e Cadas-
tur, o valor da taxa cai para 
243 UFIR-RJ.

Dependendo dos ser-
viços contratados a tarifa 
pode chegar até a 60 UFIR-
-RJ. Os valores para in-
gresso no município foram 
estabelecidos por meio de 
uma lei aprovada na Câma-
ra Municipal e sancionada 
pelo prefeito, na terça-feira 
(21). Essa lei regulamenta 
ainda como deve ser o flu-

xo dos veículos de turismo 
na cidade. O embarque e 
desembarque dos turistas 
day use, que passam o dia 
na cidade e vão embora no 
final da tarde, devem acon-
tecer somente pela Esta-
ção Santa Luzia. também 
continua proibida a entrada 
de pessoas, em veículos 
turísticos, transportando 

alimentos e bebidas. Outro 
detalhe importante é a obri-
gação da presença de um 
guia de turismo regional 
nas excursões realizadas 
em Angra dos Reis.

As empresas interessa-
das em realizar viagens 
para Angra devem solici-
tar a autorização para os 
veículos com, no mínimo, 

72 horas de antecedência, 
por meio de um formulário 
que pode ser encontrado no 
site www.angra.rj.gov.br 
ou diretamente no Centro 
de Informações turísticas 
que fica na Avenida Ayrton 
Senna. No caso de dúvidas, 
o interessado pode ligar  
para o telefone (24) 3367-
7855.
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ingredientes

modo de preparo

CARAPeBA 
GRelhAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

modo de preparo

ARRoz de foRno

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

ARRoz de tACACá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

EDITAL DO 1ºPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA O PREECHIMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DE 
ASSESSOR DA PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE NOVA IGUAÇU (CMNI)

O PROCURADOR-CHEFE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVA IGUAÇU tornapúblicoque a Procuradoria da cMNi está 
selecionando candidato para o preenchimento do cargo em 
comissão de Assessor da Procuradoria.
o processo seletivo será composto por 3 fases, todas de cará-
ter eliminatório e classificatório, inclusive com cláusula de bar-
reira: (i) recebimento de currículo; (ii) prova objetiva; (iii) 
elaboração de parecer.  
I – CANDIDATOS: Poderão enviar currículo o Bacharel em 
Direito (Ensino superior completo em Direito), independente-
mente de inscrição nos quadros da oaB/RJ. 

II –PERÍODODERECEBIMENTO DE CURRÍCULOS:os 
currículos deverão ser enviados, em arquivo pdf ou word, para 
o e-mail procuradoria1@cmni.rj.gov.br, indicando no assun-
to ASSESSOR DA PROCURADORIA até o dia 30/09/2021. 
Não haverá cobrança de qualquer taxa ou inscrição formal, 
bastando o envio do currículo.

III - VAGA: Preenchimento de 1 (um) vaga para o cargo em 
comissão de Assessor da Procuradoria, criado pela Lei Mu-
nicipal nº 4.920/2021, com as seguintes atribuições: “Assesso-
rar o Procurador Chefe nas suas atribuições, secretariando-o, 
bem como elaborando minuta de ofícios, documentos e pes-
quisas de precedentes e decisões judiciais e administrativas”.

IV –DAS FASES E DA CLÁUSULA DE BARREIRA:

– O processo seletivo simplificado será comporto por 3 (três) 
fases de caráter classificatório e eliminatório, observando-se 
as seguintes cláusulas e regras:
Recebimento de currículo: todos os currículos enviados den-
tro do prazo serão analisados objetivamente e com base na 
impessoalidade, pontuando-se da seguinte forma: 
Experiência com prática profissional em Direito Público: 1 pon-
to para cada ano de experiência; 
Pós-Graduação em Direito Público:1 ponto para cada especia-
lização em Direito Público; 
Mestrado ou Doutorado em Direito Público: 2 pontos por cada 
título;
Publicação de artigos e outras obras acadêmicas em Direito 
Público (anteriores à 20/09/2021): 1 ponto por cada publica-
ção;
Participação em projetos de pesquisa em Direito Público: 1 
ponto por ano de participação.
Prova objetiva: os 50 candidatos classificados com maior 
pontuação serão convocados para a participação da Provaobj
etiva,demúltiplaescolha,eliminatória e classificatória, contendo 
50 (cinquenta) questões, valendo 2 (dois) pontos cada uma, 
sobreasmatériasintegrantes doprograma anexoaopresentee-
dital, assimdistribuídas: 20 questões de DireitoConstitucional; 
15 questões de Direito Administrativo; 10 questões de Direito 
Processual Civil; e 5 questões sobre Lei Orgânica do Município 
de Nova iguaçu e Regimento interno da cMNi. a prova objetiva 
será realizada na sede da cMNi, em um único dia, em data 
a ser oportunamente indicada edevidamentedivulgada no site 
da cMNi.
Elaboração de parecer: os 10 candidatos classificados 
com maior pontuação serão convocados para a participação 
da elaboração de parecer jurídico, com o mesmo conteúdo 
programático da prova objetiva, com pontuação de 0 (zero) a 
10 (dez). 
Do preenchimento da vaga: Os 3 (três) candidatos com a 
maior nota final na elaboração de parecer participarão, em 
conjunto (e não isoladamente), de entrevista com o Procura-
dor-chefe, na presença de outro servidor da cMNi, que lavrará 
ata, onde serão abordados aspectos sobre o conhecimento de 
Direito Público, capacidade e disponibilidade para o exercício e 
desempenho das funções inerentes ao cargo em comissão. ao 
final da entrevista, será selecionado apenas 1 (um) candidato. 
os outros candidatos poderão, sem qualquer direito subjetivo, 
ser chamados para o preenchimento de eventuais vagas que 
surgirem. 
Observações sobre as fases da prova objetiva e elabora-
ção de parecer:
1. –Nãoserápermitidaqualquermodalidadedeconsulta,tai
scomoalegislação,livros,impressosou anotações.
2. – será excluído do certame, por ato do Presidente 
da comissão de seleção, ocandidatoque, durante a realização 
daprova:
a) for surpreendido em comunicação verbal, escrita ou por 
qualquer outra forma, comoutrocandidato ou pessoaestranha;
b) utilizar-sedequalquerformadeconsulta,comoanotações,liv
rosou impressos;
c) utilizar-se de sinais ou de quaisquer outros meios que 
quebrem o sigilo da prova oupossibilitemsua identificação;
d) utilizar-sedequalquermeiodecomunicaçãoexterna;
e) deixardeentregarocartão-resposta.

3. –ogabaritodaprovaserápublicadonositedacMNi.
4. – as notas dos candidatos, bem como a relação dos 
candidatos aprovados, com arespectivaclassificação,serãopub
licadasnosite da cMNi.

V –ADMISSÃO: para preenchimento da vaga, deverão ser 
observadas as regras da Legislação Municipal. 

VI – REMUNERAÇÃO: o assessor Jurídico fará jus ao re-
cebimento de remuneração novalordeR$ R$ 3.546,20, além-
deauxílio-transporte de R$ 140,00.

VII –CARGAHORÁRIA:de acordo com oexpedientedaPro-
curadoria da cMNi (8h às 17h), de segunda a sexta. 

VIII -  Deverão ser observadas as normas de segurança 
sanitária e de saúde por todos os candidatos, sendo obrigató-
rio o uso de máscara quando da realização das provas.  

IX – O processo seletivo simplificado não se constitui de 
concurso para os quadros efetivos da cMNi, sendo o cargo 
de assessor da Procuradoria de livre nomeação e exoneração.

X – os casos omissos serão decididos pelo Procurador-
-chefe da cMNi.   

XI – o presente edital se encontra no site da cMNi (www.
cmni.rj.gov.br). 

 Nova iguaçu, 20 de setembro de 2021. 

JOÃO BOSCO WON HELD GONÇALVES DE FREITAS 
FILHO

Procurador-Chefe da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO

DIREITOCONSTITUCIONAL

1- tEoRiaGERaLDoEstaDo:conceitoenaturezadoEsta
do.Elementosconstitutivosdo Estado.
2- PoDER coNstitUiNtE: Natureza e titularidade do Po-
der constituinte. ExercíciodoPoderconstituinte.PoderReforma
dor:limitesformaisemateriais.Mutaçãoconstitucional. Poder De-
corrente: natureza, titularidade, limites, princípio da simetria.
Direitoconstitucional intertemporal.
3- CONSTITUIÇÃO:Conceitoeclassificaçõesdasconstituiç
ões.supremaciaconstitucional.
4- HERMENÊUtica coNstitUcioNaL: Princípios e re-
gras. Princípios específicosdeinterpretaçãoconstitucional.
5- coNtRoLE DE coNstitUcioNaLiDaDE: Vias de de-
fesa e de ação. Órgãosencarregadosdocontroledeconstitucio-
nalidade.Espéciesdecontrole.Efeitosdadeclaraçãodeinconsti-
tucionalidade.
6- foRMasDEEstaDo:Estadounitárioeestadofederal.
características.componentesdafederação brasileira. sobera-
niae autonomia.
7- REPaRtiÇÕEs DE coMPEtÊNcias: União, Estados-
-Membros,Municípios eDistritoFederal. Espécies decompetên-
cianaconstituição brasileira.
8- tRiPaRtiÇÃoDEPoDEREsNacoNstitUiÇÃoBRasi
LEiRa:Poder,função
eórgãos.FunçõesefinsdoEstado.Astrêsfunçõesestatais.Fun-
çõestípicaseatípicas.

9- PoDERLEGisLatiVo:ProcessoLegislativo.Espécies-
normativas.Regimeconstitucionaldos parlamentares.
10- PoDEREXEcUtiVo:atribuições.Responsabilidade.
MinistrosdeEstado.Legalidade ePoder Regulamentar.
11- PoDERJUDiciÁRio:organizaçãoJudiciárianacional.
GarantiasinstitucionaisedosMagistrados. súmulavinculante.
12- fUNÇÕEsEssENciaisÀJUstiÇa:MinistérioPúblico.
DefensoriaPública.Procuradoriado Estado.advocacia.
13- sistEMatRiBUtÁRioNacioNaL:conceitodetribu
to.Classificação.Repartiçãodecompetência. Princípios.
14- sistEMaoRÇaMENtÁRio:oorçamento.oorçament
oplurianualdeinvestimento.o orçamento-programa.
15- Da NacioNaLiDaDE E Dos DiREitos PoLÍti-
cos: critérios para atribuiçãodanacionalidade. cidadania. 
aquisição,suspensão eperdados direitos políticos.
16- DosDiREitosEGaRaNtiasiNDiViDUais:Dadeclaraç
ãoeseusfundamentos. os direitos individuais como limitação 
ao poder do Estado. Princípio daisonomia.Princípiodalegalida-
de.irretroatividadedalei.Liberdades públicas.
17- REMÉDios coNstitUcioNais: Mandado de se-
gurança individual e coletivo.açãocivilPública. açãoPopular. 
Mandadodeinjunção.HabeasData.

DIREITOADMINISTRATIVO

1- EstRUtURaaDMiNistRatiVa:conceito,elementosep
oderesdoEstado.organizaçãodoEstadoedaadministração,enti

dadespolíticaseadministrativas.Órgãospúblicos.
2- PRiNcÍPiosaDMiNistRatiVos:legalidade,impessoali
dade,moralidadeeeficiência.
3- AGENTES PÚBLICOS: conceito, espécies, classificação, 
forma de ingresso, regimejurídico,estabilidade,efetividadeeco
ntrataçãotemporária.SindicânciaeProcessoadministrativodisci-
plinar.Lei Municipal n.º 2.378/91.
4- atiViDaDE aDMiNistRatiVa: conceito, natureza e 
fins, princípios básicos,poderes e deveres do administrador 
público, o uso e o abuso do poder. improbidadeadministrativa.
5- aDMiNistRaÇÃoDiREtaEiNDiREta:autarquias.fun-
daçõesPúblicas.EmpresasPúblicas. sociedades de Economia-
Mista.terceirosetor.
6- PoDEREsaDMiNistRatiVos:Podervinculado,po
derdiscricionário,poderhierárquico,poder disciplinar, poder 
regulamentar,poder depolícia.
7- atos aDMiNistRatiVos: conceito, requisitos, atribu-
tos, classificação, espécies,invalidação.
8- coNtRatosaDMiNistRatiVos:conceito,característ
icas,invalidação.cláusulas exorbitantes.
9- LICITAÇÃO:conceito,natureza,finalidade.LeiFederaln.
º8.666/93.

10- PRocEsso aDMiNistRatiVo: princípios, recursos, 
preclusão administrativa,decadência.Processo disciplinar.
11- REsPoNsaBiLiDaDE ciViL Do EstaDo: responsabi-
lidade objetiva, reparaçãodo dano.

DIREITOPROCESSUALCIVIL

1- DiREito PRocEssUaL: conceito, natureza, posição 
enciclopédia, divisão. fontesdo Direito Processual. Lei proces-
sual civil: eficácia, aplicação e interpretação. DireitoProcessu-
alintertemporal.
2- NoRMasfUNDaMENtaisDoPRocEsso.Princípio-
sGeraisdodireitoprocessual. o acesso ao Direito e à Justiça. 
constitucionalização do processo. Garantiasfundamentaisdo 
processo.
3- JURisDiÇÃo:funçãojurisdicional.conceito.Princípios.
DistinçãodasoutrasfunçõesdoEstado.Estruturajudiciárianacio-
nal.organizaçãodaJustiçaEstadual.Meiosalternativosdesoluçã
odosconflitos:conciliação, mediação,negociaçãoe arbitragem.
4- coMPEtÊNcia:conceito.Espécies.critériosdetermi-
nadores.Competênciainternacionaleinterna.Competênciaorigi
náriaerecursaldosTribunais(locaisesuperiores). Competência 
absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração dein-
competência.Conflitosdecompetênciaedeatribuições.Perpetu-
ação dajurisdição.
5- AÇÃO: Conceito. Natureza jurídica. Classificações. Tu-
tela jurisdicional. condiçõesdaação. Elementos dademanda. 
concurso ecumulação deações.
6- PRocEsso: Noções gerais. Relação jurídica proces-
sual. Pressupostos processuais.Processoeprocedimento.
Espéciesdeprocessosedeprocedimentos.objetodoprocesso.
Mérito.Questão principal. Questõesprévias, preliminares epre-
judiciais.
7- sUJEitos PRocEssUais: Juiz. Princípios. Poderes. 
Deveres. Responsabilidade.impedimentosesuspeição.Partes.
Devereseresponsabilidades.capacidadeelegitimação.Repres
entação,substituiçãoesucessãoprocessual.MinistérioPúblico.
advocaciaPública.Litisconsórcio.intervençãodeterceiros.
8- ATOS PROCESSUAIS: Conceito. Classificações. Fatos 
jurídicos processuais. atosdaspartes. atos do Juiz.Prazos. 
Preclusão. Nulidades.
9- NoÇÕEs GERais Do PRocEDiMENto coMUM: Pe-
tição inicial. Indeferimentodapetiçãoinicial.Improcedêncialimi-
nardopedido.Audiênciadeconciliaçãooumediação. Resposta 
do réu. Revelia. Providências preliminares. Julgamento confor-
me oestado do processo. Audiência de instrução e julgamento. 
Provas. sentença e coisajulgada.
10- tEoRia GERaL Dos REcURsos. Princípios. Efeitos. 
Classificação. Espécies.Admissibilidade e mérito. Disposições 
gerais. Precedentes e casos repetitivos. forçavinculantedaju-
risprudência. Súmula Vinculante.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E RE-
GIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

IGUAÇU

1 – LEi oRGÂNica. Dos fundamentos da organização Muni-
cipal. Da organização dos Poderes. Da tributação Municipal, 
da Receita e Despesa e do orçamento. Da ordem Econômica 
e social. Da colaboração Popular.

2 – REGIMENTO INTERNO. Da Câmara Municipal. Da Mesa 
Diretora. Do Plenário. Das comissões. Das sessões legislati-
vas. Das proposições. Do processo legislativo. Do julgamento 
das contas municipais. Das atribuições, direitos e deveres do 
vereador. Da secretaria administrativa. Dos vereadores. Do 
prefeito e do vice-prefeito. Do regimento interno. Das home-
nagens especiais.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

a Comissão Executiva Municipal do Partido Socialista 
Brasileiro de Mesquita convoca os filiados deste município 
aptos na forma da Resolução cEE 001/2021 a participarem 
do CONGRESSO MUNICIPAL DO PSB a partir das 19:00 
horas do dia 06 do mês de outubro de 2021, que será rea-
lizado de maneira híbrida, com o uso da plataforma online 
Zoom para os que participarem remotamente pelo link ht-
tps://us02web.zoom.us/j/86822682784?pwd=dVgxWnhQ
b1RycFlUZHlZMWptdDdFUT09 , a fim de deliberar sobre o 
seguinte temário:(i) Autorreforma do PSB; (ii) Eleição do Dire-
tório Municipal;(iii) Eleição do Conselho de Ética e Conselho 
Fiscal (titulares e suplentes);(iv) Eleição dos delegados aos 
Congressos Estaduais de 2021 e 2022;(v) Projeto político do 
PSB e as eleições de 2022; (vi) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro/RJ, 25 de setembro de 2021.

Comissão Executiva Municipal de Mesquita
(PSB/RJ)

mailto:procuradoria1@cmni.rj.gov.br
http://www.cmni.rj.gov.br
http://www.cmni.rj.gov.br
https://us02web.zoom.us/j/86822682784?pwd=dVgxWnhQb1RycFlUZHlZMWptdDdFUT09
https://us02web.zoom.us/j/86822682784?pwd=dVgxWnhQb1RycFlUZHlZMWptdDdFUT09
https://us02web.zoom.us/j/86822682784?pwd=dVgxWnhQb1RycFlUZHlZMWptdDdFUT09
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ingredientes

modo de preparo

Peixe Com AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

fiLé de meRLuzA Com 
BAtAtA Ao foRno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

ingredientes

modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

modo de preparo

CAnJiCA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
Adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

ingredientes

modo de preparo

CARAPeBA 
GRelhAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

atos oficiais

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

Prefeitura Municipal de Porto Real
EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

atos oficiais

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º  QUADRIMESTRE DE 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Porto Real, no uso de suas atribuições legais, 
consoante o disposto no Art. 36, da Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, vem por 
meio deste Edital, informar que tendo em vista as medidas restritivas à aglomeração 
de pessoas, por ocasião da Pandemia do COVID-19 no município, referentes ao 2º 
quadrimestre de 2021, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000, art.9, 
parágrafo 4º) serão realizadas na quinta feira, dia 29 de setembro, em caráter excepcional, 
através de transmissão ao vivo pela internet na página oficial da Prefeitura Municipal de 
Porto Real, no site Youtube da Prefeitura de Porto Real. A programação se inicia as 14hs, 
a Secretaria Municipal de Saúde apresenta a prestação de contas dos recursos, ações e 
serviços especificamente do setor de saúde.

 DEcREto Nº 2639 DE 24 DE sEtEMBRo DE 2021.

EMENta: abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.140.000,00

o PREfEito MUNiciPaL DE PoRto REaL, no uso das suas atribuições, com fundamento no 
artigo 41º, inciso i, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autori-
zação constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 de Dezembro de 2020.

Decreta: 

art. 1º fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 6.140.000,00 (seis Milhões, cento e 
Quarenta  Mil  Reais) para atender as programações constantes do Anexo I deste Decreto;

art. 2º os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior decorrerão das 
anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo ii deste Decreto, conforme dispos-
to no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

art. 3º fica criado o Elemento de despesa e fonte de recurso, conforme a autorização constan-
tes do artigo 8º da lei Municipal nº 692 de Dezembro de 2020.

art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Anexo I

ficha Unidade 
Executora

funcional Progra-
mática Despesa fonte suplementação

0013 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.04.00 1.001.0000 994.000,00

0015 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.11.00 1.001.0000 373.000,00

0014 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.04.00 1.214.0000 400.000,00

0081 13.01.00 10.302.0017-2.022 3.1.90.11.00 1.001.0000 1.416.000,00

13.01.00 10.302.0017-2.022 3.1.90.11.00 1.213.0000 2.875.000,00

0150 11.01.00 12.361.0101-2.001 3.3.90.49.00 1.001.0000 76.000,00

0018 01.01.00 01.301.0001-2.511 3.3.90.39.00 1.001.0000 6.000,00

Total R$ 
6.140.000,00 

Anexo II

ficha
Unidade 

Executora

funcional

Programática
Despesa fonte anulação

0050 13.01.00 10.301.0019-2.013 3.3.90.30.00 1.213.0000 2.582.000,00

0055 13.01.00 10.301.0019-2.013 3.3.90.39.00 1.213.0000 2.875.000,00

0036 13.01.00 10.301.0101-2.006 3.3.90.39.00 1.001.0000 601.000,00

0135 11.01.00 12.361.0101-2.001 3.1.90.11.00 1.001.0000 76.000,00

0010 01.01.00 01.031.0001-2.503 3.3.90.39.00 1.001.0000 6.000,00

Total R$ 6.140.000,00 

Legenda: 
Descrição da fonte e Vinculo
1.001.0000 - Recursos ordinários
1.213.0000 - Transferência do Fundo a Fundo - SUS
1.214.0000 - Transferência do Fundo a Fundo - SUS

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 053/2021

a Prefeitura Municipal de Porto Real /RJ torna público aDiaMENto siNE DiE da licitação nº. 
053/2021 na modalidade PREGÃo PREsENciaL, objetivando coNtRataÇÃo DE EMPRE-
sa PaRa PREstaÇÃo DE sERViÇos DE MaNUtENÇÃo PREVENtiVa E coRREtiVa, 
coM foRNEciMENto DE PEÇas PaRa atENDER as NEcEssiDaDEs Do cENtRo DE 
EsPEciaLiDaDEs oDoNtoLÓGicas, para alterações no edital e seus anexos que são parte 
integrante do Processo administrativo nº. 2418/2021. Nova data será publicada em momento 
oportuno em que serão reiniciados os prazos para início do certame. 

 Porto Real, 24 de setembro de 2021.
LEtÍcia KLotZ DE aLMEiDa

sEcREtÁRia MUNiciPaL DE LicitaÇÕEs coMPRas E coNtRatos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2021
01 - coNtRataNtE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - coNtRataDo: claudia Maria Domingos 00279875746.
03 - oBJEto: contratação de empresa para prestação de serviços relacionados a formação 
das equipes gestoras para melhoria do desempenho da rede municipal de ensino.
04 - EMBasaMENto/MoDaLiDaDE: art. 55, Lei federal n° 8.666/93.
05 - VaLoR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
06 - PRocEsso aDMiNistRatiVo Nº: 2484/2021.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da ordem de serviço.
08 - Data Da assiNatURa: 21 de setembro de 2021.

Maria Madalena ferreira de souza
secretária Municipal de Educação, cultura e turismo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2021
01 - coNtRataNtE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - coNtRataDo: Planum Planejamento e consultoria Urbana Ltda.
03 - oBJEto: contratação de empresa para elaboração de projetos básicos para o sistema 
de transporte coletivo de passageiros, bem como elaboração, acompanhamento e análise de 
edital.
04 - EMBasaMENto/MoDaLiDaDE: art. 55, Lei federal n° 8.666/93.
05 - VaLoR: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
06 - PRocEsso aDMiNistRatiVo Nº: 3135/2021.
07 - PRAZO: 06 (seis) meses a partir da ciência da ordem de serviço.
08 - Data Da assiNatURa: 08 de setembro de 2021.

antônio sebastião da silva
secretário Municipal de obras e serviços Públicos

DECRETO N° 2638 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.

Ementa: Dispõe sobre a padronização da comunicação visual a ser observados nos veículos 
de transporte individual de passageiros, em veículo automotor de aluguel (táxi), no Município 
de Porto Real, visando à uniformização de informações aos usuários operadores e fiscais do 
sistema.
coNsiDERaNDo, a previsão legal contida no art. 23 da Lei Municipal nº289/2006.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições legais, 

 
                                                                                                                 DECRETA

Art. 1º o presente decreto, estabelece os padrões de comunicação visual a ser utilizado nos 
veículos de transporte individual de passageiros em veículo automotor de aluguel (táxi), no 
Município de Porto Real, visando á uniformização de informações aos usuários, operadores e 
fiscais do sistema.

Art. 2º os veículos de transporte individual de passageiros em veículo automotor de aluguel 
(táxi), no Município de Porto Real, deverá apresentar dispositivo luminoso em cima do teto, 
com a palavra tÁXi.

Art. 3º a padronização das faixas laterais deverão apresentar as características a seguir:
I - Nas portas do motoristas e do carona, os dizeres, Táxi Porto Real, na cor azul;
II – Faixa na cor vermelha nas laterais, com dimensão de 50mm;
III – Faixa na cor verde, com dimensão de 50mm;
IV – Faixa na cor azul, com dimensão de 100mm;
V – Número do táxi no para-lama traseiro, na cor azul.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0518 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.

o PREfEito Do MUNicÍPio DE PoRto REaL, No Uso DE sUas atRiBUiÇÕEs LEGais:
                                                         
                                                                                                                             R E S O L V E:
Art. 1º -  CONTRATAR,  por prazo determinado e a título precário pelo período de 12(doze) 
meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as necessidades temporárias de 
excepcional interesse público, em virtude de aprovação e classificação no Processo Seletivo 
Simplificado nº 002/2021(SMS), a vista do Processo administrativo nº 1330/21.

Nomes                                                          Função                              Dt. Contratação 
flavia Melo de souza carvalho sakurai        fisioterapeuta                            24/09/2021
Lia ferreira Kapiski                                    Médico Psiquiatra                     27/09/2021

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

a Prefeitura Municipal de são João de Meriti torna públi-
co que através da comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei federal 8.666/93:

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003891/2020
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obra de REFORMA DO CASA DO EMBAI-
XADOR, localizado na estrada das Acácias, s/n - Mor-
ro do Embaixador, Vila Columbia, Município de São 
João de Meriti, RJ em atendimento as necessidades da 
secretaria Municipal de obras. Data de abertura: 14 de 
outubro de 2021 às 11:00 horas. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005840/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obra de CALÇAMENTO DA RUA SÃO 
JOÃO BATISTA, Município de São João de Meriti, RJ, 
em atendimento as necessidades da secretaria Munici-

pal de obras. Data de abertura: 14 de outubro de 2021 
às 15:00 horas. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009938/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obra de PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE 
ACESSO AO MUSEU MUNICIPAL MARINHEIRO 
JOÃO CANDIDO, Município de São João de Meri-
ti, RJ, em atendimento as necessidades da secretaria 
Municipal de obras. Data de abertura: 15 de outubro de 
2021 às 11:00 horas. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010614/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obra de CONSTRUÇAO DO MERCADO 
POPULAR DE VILAR DOS TELES, COM BOX COMER-
CIAL EM ESTRUTURA METÁLICA, Município de São 
João de Meriti, RJ, em atendimento as necessidades da 

secretaria Municipal de obras. Data de abertura: 15 de 
outubro de 2021 às 15:00 horas. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009773/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obra de REFORMA E MODERNIZAÇÃO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA – HUMBERTO TOZZI – 
COELHO DA ROCHA, Município de São João de Me-
riti, RJ, em atendimento as necessidades da secretaria 
Municipal de obras. Data de abertura: 18 de outubro de 
2021 às 11:00 horas. 

Retirada do Edital de tomada de Preços: Na sala da 
subsecretaria de Licitações e contratos, sito à av. Pre-
sidente Lincoln, 899 – 2º andar – Vilar dos teles – são 
João de Meriti/RJ, cEP 25555-200.das 11:00 às 16:00 
horas, mediante a entrega de 05 (cinco) resmas de papel 
a4, Pen drive ou cD para gravação do Edital e o carimbo 
com cNPJ da empresa interessada. sEBastiÃo JoEL 
DE oLiVEiRa – Presidente da comissão Permanente de 
Licitação. são João de Meriti, 23 de setembro de 2021.   
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SeGundo CAdeRno

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

atos oficiais

ingredientes

BoLo de CenouRA 
fofinHo

MASSA:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) 
de óleo/3 ovos/1/2 xíca-
ra (chá) de amido de mi-
lho MAIZENA®/1 e 1/2 xí-
cara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1 xícara 
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de cho-
colate ao leite derretido 
(ainda quente)/1/2 xíca-
ra (chá) de creme de 
leite

modo de preparo

Preaqueça o forno em 
temperatura média 
(180°C)
Unte e enfarinhe uma for-
ma de furo central média 
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidifica-
dor, coloque a cenoura, 
o óleo e os ovos, e bata 
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire 
o amido de milho MAIZE-
NA®, a farinha de trigo, o 
fermento e o açúcar, jun-
te a mistura de cenoura 
reservada, e mexa com 
o auxílio de uma espátu-
la até que vire uma mas-
sa uniforme
Disponha a massa na for-
ma reservada e leve ao 
forno por 35 minutos, ou 
até que um palito, depois 
de espetado na massa, 
saia limpo
Retire do forno e deixe 
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe 
por toda a superfície do 
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 
cm de diâmetro)

ingredientes

modo de preparo

WAffLe CLáSSiCo

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) de 
açúcar/2 colheres (chá) 
de fermento em pó/1/2 co-
lher (chá) de sal/2 colheres 
amido de milho/3 ovos ba-
tidos/4 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal derreti-
da/1 e 3/4 de xícara (chá) 
de leite/1 colher (sopa) de 
essência de baunilha

Peneire em um recipien-
te a farinha de trigo, o 
açúcar, o amido, o fer-
mento e o sal
Reserve
Em outro recipiente 
misture os ovos batidos 
com o leite, a manteiga 
derretida e a essência 
de baunilha
Despeje sobre a mistu-
ra de farinha e rapida-
mente incorpore os in-
gredientes
Aqueça o aparelho 
para Waffles
Coloque uma concha 
rasa de massa e espa-
lhe até cobrir o molde 
do aparelho, feche a 
tampa e deixe assar até 
a massa ficar bem dou-
rada
Retire com espátulas de 
silicone
Sirva com mel, frutas ou 
geleia

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO 

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

24 DE SETEMBRO DE 2021 PUBLICADO EM 25/09/2021

DECRETO N° 5248 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da secre-
taria Municipal de Educação

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

DECRETA
art. 1º - o cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos ser-
vidores com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas do Processo seletivo sim-
plificado no 01/2021 Da Secretaria Municipal de Educação, com fulcro nos incisos 
iii e Viii do art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril 
de 2017.

MatRÍcULa a coNtaR DE

25/87056 31/08/2021

25/87346 31/08/2021

25/85273 31/08/2021

25/84604 31/08/2021

25/84565 31/08/2021

25/90307 31/08/2021

25/89415 31/08/2021

25/84493 31/08/2021

25/85289 31/08/2021

25/89367 23/09/2021

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

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5249 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da se-
cretaria Municipal de saúde.

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

DEcREta:
art. 1º - o cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos servi-
dores com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas do Processo seletivo simpli-
ficado especificado abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 
de 06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

Pss MatRÍcULa a coNtaR DE

Nº 004/2021 – sEMUs 25/088705 25/09/2021

Nº 004/2021 – sEMUs 25/088718 25/09/2021

Nº 004/2021 – sEMUs 25/088720 25/09/2021

Nº 004/2021 – sEMUs 25/088731 25/09/2021

Nº 004/2021 – sEMUs 25/088746 25/09/2021

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

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 04/847/2018

PORTARIA N.º   43  DE  13 DE MARÇO DE 2017 

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 N.º     581 DE 04 DE MARÇO 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.

RESOLVE:

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

PORTARIA Nº3034/SEMAD/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Tornar sem efeito as PoRtaRias Nº2971 E Nº2972/sEMaD/2021 DE 23 DE 
sEtEMBRo DE 2021, publicadas no Jornal Hora H de 24/09/2021.

PORTARIA Nº3035/SEMAD/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, RUTILAINE BRANCO RODRIGUES, para exercer o cargo 
em comissão de Vice Gestor Escolar na Escola Municipal Bispo Moacyr de oliveira, 
símbolo Das-7, na secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3036/SEMAD/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercerem a Função 
Gratificada de Gerente de Expediente, Símbolo FG-1, da Secretaria Municipal de 
saúde.
JacQUELiNE RocHa Dos saNtos tRaMoNtiNi fERNaNDEs
RENata GLoRia tEiXEiRa GoEs Da cUNHa
VaNia NasciMENto Da siLVa
tHELMa MaRY aRaUJo DE oLiVEiRa

PORTARIA Nº3037/SEMAD/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, MARCIO LUIZ DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em 
comissão de assessor de serviço de Expediente do caPs aD, símbolo Das-5, da 
secretaria Municipal de saúde.

PORTARIA Nº3038/SEMAD/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, SUELEN GARCIA CARDOSO, para exercer o cargo em 
comissão de assessor Especial de serviço, símbolo Das-8, da secretaria Municipal 
de saúde.

PORTARIA Nº3039/SEMAD/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Tornar sem efeito a PoRtaRia Nº 2662/sEMaD/2021 DE 26/08/2021, publicada 
em 27/08/2021.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
secretária Municipal de administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO IMPORTANTE

A Secretaria de Educação de Belford Roxo está em busca de um imóvel para fins de 
aquisição, nas imediações do bairro Parque são José neste município, para instala-
ção de uma unidade de ensino.
o imóvel deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características:
1 - Área entre 800m² (oitocentos) a 1.000m² (mil);
2 - Deverá ser capaz de abrigar entre 700 (setecentos) a 900 (novecentos) pessoas, 
seja corpo docente, técnico e alunos.
3 - imóvel em perfeitas condições de uso, com habite--se até a data do recebimento 
das chaves.
os interessados deverão apresentar a documentação do imóvel até o dia 30 de 
setembro de 2021, às 16:00 horas, na sede da secretaria de Educação, na av. Ben-
jamim Pinto Dias, nº 610, centro, Belford Roxo– RJ, cEP: 26.130-000.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/503/2020
APOSTILAMENTO : 017/2021
CONTRATO: 002/sEMED-Loc/2021
CONTRATANTE: MUNicÍPio DE BELfoRD RoXo.
CONTRATADA: iNstito RaPoso siLVa ii LtDa REPREsENtaD Po RosELi 
EscRaMoZiNa Da siLVa PEiXoto.
DA FINALIDADE:  o PREsENtE tERMo tEM PoR fiNaLiDaDE a coRREÇÃo 
DE ERRo MatRERiaL coNstaNtE No  coNtRato 002/sEMED-Loc/2021.
DA CORREÇÃO: fica coRRiGiDa a REDaÇÃo Do tÍtULo, PaRa: 
“ TERMO DE CONTRATO”
 
DATA DA ASSINATURA:  20 de sEtEMBRo de 2021.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 52/0077/2021
CONTRATO N°:048/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNicÍPio DE BELfoRD RoXo.
CONTRATADA: HEfEstos coNstRUÇÕEs LtDa.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

atos oficiais

ingredientes

modo de preparo

CRePe de tAPioCA 
(CRePioCA)

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

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

ingredientes

modo de preparo

piRão de FRAnGo

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

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

ingredientes

modo de preparo

FRAnGo de pAnelA de 
pReSSão Sem ÁGuA

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

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

ingredientes

modo de preparo

BoLo de 
CoCA - CoLA

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

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

OBJETO: coNtRataÇÃo DE EMPREsa EsPEciaLi-
ZaDa PaRa coNstRUÇÃo Da PRaÇa JaRDiM sÃo 
BENto , No BaiRRo PaRQUE RosEiRaL,  MUNicÍ-
Pio DE BELfoRD RoXo/RJ.
VALOR:  R$ 390.422,16 (tREZENtos E NoVENta 
MiL, QUatRocENtos E QUaRENta E Dois REais 
DEZEssEis   cENtaVos).
PRAZO: 3 (tRÊs)  MEsEs.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4..490.51.00
NOTA DE EMPENHO: 766/2021.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 21 de SETEMBRO de 2021.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios 

PORTARIA Nº 79 -SEMOCAP/2021 DE 24 de setem-
bro de 2021
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
Da oBRa coNstaNtE Do PRocEsso aDMiNis-
tRatiVo Nº 52/155/2021 -BELfoRD RoXo/RJ. a co-
missão de fiscalização será composta pelos servidores, 
Quissila correa Meireles Rozaes - matrícula 60/83.872, 
Vanessa Menezes da silva - matrícula 60/82.894 e Luan 
Pinto Torres- matrícula 60/82.892 sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do 
processo administrativo 52/155/2021 neste município 
de Belford Roxo,  produzindo seus efeitos a contar de 
04 de outubro de 2021.
 

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, CIDADANIA E DA MULHER

PORTARIA Nº 024/SEMASCM/2021, DE 24 DE SE-
TEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre a divulgação do resultado e seleção das 
Etapas do Edital de chamamento Público nº 001/sE-
MascM/2021”.
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público a classificação da instituição - As-
sociação de Pais e amigos dos Excepcionais - aPaE 
BELfoRD RoXo como 1ª colocada para assinatura 
de termo de parceria, com 70 pontos, conforme análi-
se da comissão julgadora, para prestação de serviço 
social especial de média complexidade para pessoas 
com deficiência.

2º Esta Portaria revoga as disposições em contrário e 
entra em vigor na data de sua publicação.
 

BRENDA CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidada-

nia e da Mulher

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Considerando que, a organização Mundial de saú-
de (oMs) declarou, em 11 de março do ano 2020, o 
estado de Pandemia de COVD-19;
Considerando a necessidade de ações de preven-
ção para evitar a ocorrência de transmissão e óbitos 
por infecção humana pelo novo coRoNaViRUs 
(COVID-19);
Considerando ato da Presidência da Câmara dos 
Vereadores. n°11/2020 de 08 de maio de 2020 que 
dispõe sobre a prorrogação por tempo inde-
terminado das determinações, tendo em vista o 
enfrentamento-emergencial decorrente do Novo 
coRoNaViRUs (coViD-19)
a Prefeitura de Belford Roxo por meio desta se-
cretaria de saúde CONVOCA para a Audiência 
Pública de apresentação do Relatório do 2° Qua-
drimestre de 2021, conforme preconiza a Lei com-
plementar N° 141, de 13 de janeiro de 2012:
“art.36. o gestor do sUs em cada Ente da fede-
ração elaborará relatório detalhado referente ao 
quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, 
as seguintes informações:
i - montante e fonte dos recursos aplicados no perí-
odo;
ii - auditorias realizadas ou em fase de execução 
no período e suas recomendações e determina-
ções;
iii - oferta e produção de serviços públicos na rede 
assistencial própria, contratada e conveniada, co-
tejando esses dados com os indicadores de saúde 
da população em seu âmbito de atuação.”
o Relatório Quadrimestral foi encaminhado ao 
conselho Municipal de saúde para a apreciação 
no dia 16/09/2021, será apresentado em Audiência 
Publica. A fim de que não ocorra prejuízo do amplo 
acesso a audiência, esta será gravada e disponi-
bilizada em canal digital oficial da Prefeitura Muni-
cipal de Belford Roxo para a consulta e análise no 
dia 30 de setembro de 2021. a comunicação e or-
ganização de uma audiência pública virtual serão 
adaptadas conforme características do Município.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº 82/43327

PORTARIA Nº 005/COMISSÃO DE PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL Nº 002/2021 DE 
10 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a convocação dos candidatos classifica-
dos e aprovados para as vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo simplificado do edital nº 002/2021. 

considerando que o presente edital tem como objeto 
contratação temporária por tempo determinado, confor-
me o amparo legal do art. 37 iX da constituição fede-
ral e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, 
para as funções constantes do aNEXo i do edital, para 
atenderem a necessidade da saMU do Município de 
Belford Roxo.

considerando a necessidade de manter o atendimento 
à população do Município de Belford Roxo, em todos 
os aspectos quanto aos preceitos do sistema Único de 
saúde regidos pela Lei federal n° 8.080/1990, 

considerando a necessidade de manter a promoção 
da eficiência no atendimento aos pacientes, sendo in-
dispensável o referente ao gerenciamento, operaciona-
lização e execução dos serviços de atendimento pré-
-hospitalar móvel, execução dos serviços de regulação 
médica das urgências e transferências de pacientes 
graves, atribuídos ao saMU 192 - regional do Município 
de Belford Roxo.

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 002/2021, no uso de suas atribuições legais, com 
base no DEcREto Nº 5025 DE 15 DE JaNEiRo DE 
2021, expede a seguinte portaria: 

art.1º - fica divulgada a convocação do candidato clas-
sificado e aprovado para a vaga remanescente, bem 
como o cargo e a unidade que prestará serviço (aNEXo 
i), para exercer a seguinte função: 

1. Condutor de veículo de urgência 

Art. 2º - O classificado deverá comparecer na Sede da 
secretaria Municipal de saúde de Belford Roxo, à av. 
Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – centro – Bel-
ford Roxo – RJ, no período de 23 e 24 de setembro de 
2021, das 09:00 às 16:00 hs.

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

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

atenciosamente,

Belford Roxo, 22 de setembro de 2021.

LUCAS DA SILVA COUTINHO
Presidente da Comissão

Matrícula nº 60/80936

JESSICA BARBOSA DE SOUZA DA SILVA
Integrante da Comissão

KARLA VICTORIA MARTINS DE MORAES
Integrante da Comissão

ANDRE RONALDO DE OLIVEIRA
Integrante da Comissão

FLAVIO GUEDES TEIXERA
Integrante da Comissão

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

ANEXO I

RELAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO

Inscrição

68982

PORTARIA N.º 01/INTERVENÇÃO MUNICIPAL/RE-
QUISIÇAO ADMINISTRATIVA/2021 DE 24 DE SE-
TEMBRO DE 2021

considerando o Decreto nº 5245 de 21 de setembro de 
2021 que dispõe sobre a intervenção municipal, na mo-
dalidade requisição administrativa, diante do iminente 
perigo às gestantes, puérperas e nascituros do municí-
pio, de bens, empregados e serviços do Hospital de clí-
nicas de Belford Roxo/ casa de saúde e Maternidade 
Belford Roxo. 

considerando que a saúde é um direito de todos o de-
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração, nos termos do que dispõe o art. 196 da consti-
tuição Federal e do art. 4º da Lei Orgânica do Município. 

Considerando a finalidade da intervenção para sanar o 
risco de perigo iminente à saúde pública das gestantes 
e dos nascituros do município de Belford Roxo, tendo 
em vista que é que o empobrecimento da população 

é diretamente proporcional à sua necessidade de dis-
por de um serviço digno para a realização de acompa-
nhamento de gestantes e bebês e realização de parto. 
instalar e fazer funcionar adequadamente um centro de 
atendimento e gestantes e puérperas acometidas por 
saRs – coViD-19, bem como dar ampla publicidade 
acerca da sua existência. Cumprir as eventuais obriga-
ções não adimplidas pela administração do nosocômio, 
seja de que ordem forem, imprescindíveis à continuida-
de, restauração e melhora da prestação dos serviços 
públicos de saúde, conforme o art. 2º do Decreto nº 
5245 de 21 de setembro de 2021. 

o interventor no uso de suas atribuições legais, com 
base no decreto, instaura o conselho Gestor da inter-
venção, que deve ser instituído com os servidores abai-
xo, a contar da data da publicação desta portaria. 

•	 aLYssoN Dos saNtos aLMEiDa – MatRÍ-
cULa Nº 11/20.417
•	 LUciaNo LiMa – MatRÍcULa Nº 11/20.101
•	 ERica LiMa coUto – MatRicULa Nº 
60/80.734
•	 EDiaNDRo caRLoN QUaDRos Da siLVa – 
MatRicULa Nº 60/76.658
•	 fLaVio GUEDEs tEiXEiRa – MatRicULa 
Nº 69/81.329

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA 
interventor do Hospital de clínicas de Belford Roxo/

casa de saúde e Maternidade de Belford Roxo 
Mat.: 82/43327

PORTARIA Nº 003/COMISSÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL Nº 004/SE-
MUS/2021 DE 18 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a convocação dos candidatos classifica-
dos e aprovados para as vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo simplificado do edital nº 004/2021. 

considerando que a Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo, através da secretaria Municipal de saúde, tornou 
público que realizará o Processo seletivo para contra-
tação e formação de cadastro reserva para vagas de 
profissionais (de acordo com o quadro de vagas Ane-
xo ii) para compor o quadro funcional em realização a 
assistência prestada ao CAPS II, CAPS AD, CAPS IN-
faNtiL E REsiDÊNcias tERaPÊUticas, conforme 
as diretrizes da Portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 
2002 do Ministério da saúde.

considerando a necessidade de manter o atendimento 
à população do Município de Belford Roxo, em todos 
os aspectos quanto aos preceitos do sistema Único de 
saúde regidos pela Lei federal n° 8.080/1990,

considerando que o presente Processo seletivo rea-
liza-se em cumprimento ao Processo administrativo, 
referente ao gerenciamento, operacionalização e exe-
cução dos serviços de atendimento de extrema essen-
cialidade a população de Belford Roxo. 

Considerando que o processo seletivo simplificado está 
sendo realizado em decorrência no interesse Público 
Excepcional que impõe a contratação imediata, levando 
em consideração os princípios que norteiam a adminis-
tração Pública, a saber: a Legalidade, impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência.
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 004/2021, no uso de suas atribuições legais, com 
base no decreto, expede a seguinte portaria: 

art.1º - fica divulgada a convocação dos candidatos 
classificados e aprovados para as vagas remanescen-
tes (aNEXo i):

Art. 2º - Os classificados deverão comparecer na Sede 
da secretaria Municipal de saúde de Belford Roxo, à 
av. Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – centro – 
Belford Roxo – RJ, no período de 27 e 28 de setembro 
de 2021, das 09:00 às 16:00 hs.

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

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

atenciosamente,

Belford Roxo, 24 de setembro de 2021.

THAIS LINO DE MOURA;
Presidente da Comissão

LUCAS DA SILVA COUTINHO
Integrante da Comissão

KARLA VICTÓRIA MARTINS DE MORAES
Integrante da Comissão

THAIS DA SILVA SIMÕES
Integrante da Comissão

HANNA PAOLA NAZARIO SANTOS PEREIRA
Integrante da Comissão

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

atos oficiais

ingredientes

modo de preparo

BAtAtA doCe fRitA

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

ingredientes

modo de preparo

BoLo de PuBA 
AmAnteiGAdo

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

modo de preparo

BoLo de miLHo
 VeRde 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.

ANEXO I

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

inscrição

84765 94644 113530 113625 113626

113676 113750 114119 115123 115474

115697 116138 116555 118191 118241

118761 119150 121928

PORTARIA Nº 001/COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 
EDITAL Nº 009/2021 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a divulgação do resultado parcial dos candidatos do processo seletivo 
simplificado do edital nº 009/2021. 

a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da secretaria Municipal de saúde, 
torna público que realizará o Processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva para vagas de profissionais da saúde, com quantitativos, especifi-
cações, requisitos, normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
para compor a equipe de atendimento as Policlínicas Regionais, nas Especializadas 
e nas Unidades de Pronto atendimento designados a Reabilitação do Município de 
Belford Roxo.

considerando que o presente Processo seletivo realiza-se em cumprimento ao 
Processo administrativo, referente ao gerenciamento, operacionalização e execu-
ção dos serviços de atendimento de extrema essencialidade a população de Belford 
Roxo. 

Considerando que o processo seletivo simplificado está sendo realizado em decor-
rência no interesse Público Excepcional que impõe a contratação imediata, levando 
em consideração os princípios que norteiam a administração Pública, a saber: a 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 009/2021, no uso de suas 
atribuições legais, com base no decreto, expede a seguinte portaria: 

Art.1º - Fica divulgado o resultado parcial da relação dos candidatos classificados 
(anexo ii),  bem como o cargo para exercerem as funções estabelecidas no anexo 
ii do presente edital. 

Art. 2º Os classificados divulgados nessa publicação deverão observar o quadro de 
datas no anexo i.

art. 3º os prazos para recurso permanecem inalterados.

art. 4º todas as classes constantes no edital serão analisadas por esta comissão e 
será realizado a divulgação no momento futuro, inclusive respeitando todos os pra-
zos de apresentação e recurso.

art. 5º- É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar por meio do diário 
oficial deste município as publicações correspondentes às fases deste Processo;

art. 6º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

atenciosamente,

Belford Roxo, 24 de setembro de 2021.

LIDIANE MAESTRO SAGAWE DIAS;
Presidente da Comissão 

VERONICA DO ROSÁRIO BRITO
 Integrante da Comissão 

JAQUELINE DA COSTA
Integrante da Comissão

ERICA LIMA COUTO 
Integrante da Comissão

FLAVIO GUEDES TEIXERA
Integrante da Comissão

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

aNEXo i

cRoNoGRaMa PREVisto

ETAPA PRAZOS LOCAL

Divulgação da lista parcial 24 de setembro de 2021 Diário Oficial do Município

Período de recurso 25 de setembro de 2021 http://saudebelfordroxo.com/

Divulgação final do Re-
sultado

30 de setembro de 2021 Diário Oficial do Município

Entrega dos documentos
01  e 04 de outubro de 

2021
av. Benjamin Pinto Dias, nº 610 – 2º andar 
– centro/Belford Roxo – cEP: 26130-000

assinatura do contrato 07 de outubro de 2021 a sER DEfiNiDo

ANEXO II

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

103545 113944 114339 114776 115631 116776 117730 118852 120045 121353

107159 113948 114343 114800 115697 116882 117861 118950 120072 121428

112949 113970 114368 114845 115715 116940 117885 118968 120076 121594

113530 113983 114384 114892 115964 116952 117918 119077 120168 122008

113538 113990 114391 114911 115966 117013 118050 119277 120170 122047

113626 113999 114423 115033 116078 117148 118088 119333 120208 122076

113676 114024 114485 115058 116138 117157 118167 119569 120313 122095

113727 114049 114492 115071 116164 117169 118200 119578 120318 122402

113750 114066 114536 115123 116171 117219 118241 119591 120477 122405

113778 114088 114572 115133 116219 117259 118312 119603 120491 122425

113788 114119 114614 115186 116346 117333 118393 119717 120676 122473

113812 114143 114615 115187 116356 117352 118499 119719 120730 123349

113836 114169 114641 115266 116429 117373 118670 119798 120790 123480

113860 114200 114643 115268 116446 117407 118675 119857 120801 123481

113862 114271 114648 115474 116514 117431 118721 119939 120926 123482

113874 114300 114696 115476 116571 117505 118722 119941 120973

113877 114306 114716 115510 116595 117518 118749 120002 121017

113916 114325 114760 115619 116702 117605 118761 120042 121115

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MU-
LHER

DESPACHO PROCESSO Nº 45/0009/2021: HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 022/2021, Do tiPo MENoR 
PREÇo GLoBaL cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATEN-
DER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER DO MUNICIPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa: ESTRUTEND ES-
TRUTURAS PARA EVENTOS LTDA EPP, no valor de R$ 1.431.661,85 (Um milhão, 
quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e cin-
co centavos) , conforme ata de julgamento/mapa de lances e ata de adjudicação/
Mapa de adjudicação da comissão para Procedimentos de Licitação na Modalidade 
de Pregão Presencial as fls.864 a 868 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria 
Geral do Município  293 a 304, 433 e 434 e da controladoria Geral do Município as 
fls. 968.                  

Belford Roxo, 24 de setembro de 2021.

ANDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social

DENIS DE SOUZA MACÊDO
Secretário Municipal de Educação

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social,

Cidadania e da Mulher

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/0176/2021
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 030/2021

OBJETO: – contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
fornecimento de gases medicinais acondicionados em cilindros (incluindo a cessão 
em comodato dos respectivos cilindros de aço para acondicionamento dos gases 
medicinais em alta pressão) e locação e instalação de equipamentos geradores de 
gases medicinais e vácuo clínico, conforme especificado no termo de referência. vi-
sando atender ao Hospital Municipal de Belford Roxo, unidade de pronto atendimen-
to do Lote XV, Upa Bom Pastor, atendimentos domiciliares aos mandados judiciais e 
Samu, conforme o Termo de Referência Anexo I que integra o presente Edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA, HORA E LOCAL: Dia 07 de outubro de 2021 às 11:00h, na sala Departa-
mento de compras e Licitação, situada na av. floripes Rocha, 378, 4°andar, centro, 
Belford Roxo/RJ.

EDITAL E INFORMAÇÕES: o Edital estará disponível para leitura e aquisição, cus-
to para retirada do mesmo é 01 (uma) resma de folha papel a4 e apresentação do 
carimbo de cNPJ (imprescindível),  e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário co-
mercial ou através do portal de transparência do município pelo endereço eletrônico 
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/

CASSIO DA ROCHA BRUM
Pregoeiro

PORTARIA Nº 162/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE SETEMBRO DE 2021
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a LEONARDO DOS REIS MERCE-
DES na condição de cônjuge e aos filhos CAROLINNE VITÓRIA DA COSTA MER-
CEDES e CAIO VITOR DA COSTA MERCEDES, da servidora-falecida ROBERTA 
DA COSTA FARIAS MERCEDES, falecida em 02/04/2020, com fundamento no art. 
40, §7º, da constituição da República/88, arts. 73, ii, 74, i, 75, §3º,ii, iV, “b”, 5 da Lei 
complementar nº 83/2006, com proventos mensais no valor de R$ 2.021,33 (dois 
mil, vinte um reais e trinta e três centavos), sendo 33,33% do valor total para o côn-
juge LEONARDO DOS REIS MERCEDES, com término em  02/04/2040,  33,33% do 
valor total para a  filha CAROLINNE VITÓRIA DA COSTA MERCEDES e 33,33% do 
valor total para a  filho CAIO VITOR DA COSTA MERCEDES, até que os filhos alcan-
cem a maioridade, conforme contido no Processo PMBR nº1285/2020  e Processo 
PREViDE n°244/2020.Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 02 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 163/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE SETEMBRO DE 2021
CONCEDER, o benefício de pensão por morte a ROBSON ROBERTO DOS SAN-
TOS ALVES e a VICTOR HUGO DA SILVA ALVES, na condição de viúvo e filho, res-
pectivamente, da ex-servidora FLAVIA DA SILVA ALVES, matrícula n° 10/047.230, 
admitida em 06/02/2013, na função de Professora de 1ª a 4ª série D, falecida em 
01/10/2020, com fundamento no art. 40, §7º, da cf/88, c/c 73, ii, 74, i, 75, §3º, ii, 
iV, b, 6 e da Lei complementar 083/2006 deste Município e art. 24, § 2º, i da Ec nº 
103/2019, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 1.544,49 (um mil, qui-
nhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), à razão de 100% do 
valor dos proventos, sendo 50% para cada um dos requerentes, de forma vitalícia, 
para o viúvo e até que o filho alcance a maioridade, sem reversão, conforme contido 
no Processo PREViDE n° 00741/2020.Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2020.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

atos oficiais

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
EstaDo Do Rio DE JaNEiRo

atos oficiais

ingredientes

FRAnGo Com GenGiBRe, 
SALSão e mAçã

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

modo de preparo

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

ingredientes

modo de preparo

FRAnGo XAdRez

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

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

PORTARIA Nº 164/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
CONCEDER,  o benefício de Pensão Por Morte a MA-
RIA CELESTE MENDES FERREIRA, na condição de 
companheira do ex-servidor falecido CARLOS HEN-
RIQUE DIAS DA SILVA, matrícula n° 10/18417, tendo 
exercido a função de Eletricista de alta tensão, servidor 
falecido  em 19/12/2016, com fundamento no art. 40, 
§ 7º, da cf/88 e nos artigos 73, ii, 74, i, 75, §3º, ll, 
iV ,”b”, 6 da Lei complementar nº 083/06,  com pro-
ventos mensais no valor de R$ 911,87  (novecentos e 
onze reais e oitenta e sete centavos), representando 
50% da pensão de forma vitalícia, permanecendo 50% 
da pensão para o menor Samuel Mendes da Silva até 
que alcance a maioridade, sem reversão, conforme 
contido no Processo PREViDE N°877/2020 e Processo  
nº 00271/2017 apenso e Processo Judicial 0051369-
84.2018.8.19.0008. Esta portaria entrará em vigor na 
data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a con-
tar de 17 de julho de 2021.

PORTARIA Nº 165/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a JOR-
GE ROSA, na condição de viúvo de LIDIMAR FONTES 
DO NASCIMENTO ROSA, matrícula n° 10/15730, apo-
sentada, falecida em 15/09/2020, com fundamento no 
art. 73,  Inciso I;  art. 74 Inciso II  e  art. 75 §3º do Inciso 
iV da letra “b”,  “6”,  da Lei complementar nº 83/2006, 
deste Município c/c o art. 40, §7º constituição da Repú-
blica/88, com proventos mensais e integrais no valor de  
R$1.045,00 (Hum mil e quarenta e cinco reais), à razão 
de 100% do valor e de forma vitalícia, conforme conti-
do no Processo administrativo PREViDE n° 831/2020. 
Esta portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de novem-
bro de 2020.

PORTARIA Nº 166/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
CANCELAR a aposentadoria concedida a LUIZ AN-
TÔNIO RIBEIRO NUNES,  matrícula 10/18036, apo-
sentado no cargo de médico cirurgião geral, concedida 
pela Portaria nº 0418/GP/2014 no Processo PREViDE 
nº 2010/00101 e PMBR nº 04/000161/2010, nos termos 
do §10 do artigo 60 da Lei complementar no 83 de 27 
de dezembro de 2006, §6º do art. 40 da constituição 
da República, conforme  contido nos autos do processo 
PREViDE nº 547/2020. 

PORTARIA Nº 167/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
CANCELAR, a Aposentadoria Por Invalidez concedi-
da a MARIA CRISTINA LOU DA COSTA, através da 
Portaria de  n° 2554/GP/2015 de 11 de dezembro de 
2015, publicada no Jornal Hora H, matrícula 10/15365, 
conforme contido nos autos do Processo administrativo 
do PREViDE nº 527/2020. Esta portaria entrará em vi-
gor na data da sua publicação com efeitos a contar de 
12 de abril de 2021.

PORTARIA Nº 168/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
CANCELAR a aposentadoria concedida a HELOISA 
PERES TAVARES,  matrícula 10/15271, aposentada 
no cargo de merendeira, pela Portaria nº 543/GP/2008 
no Processo PMBR nº 04/00991/2008, nos termos do 
§10 do artigo 60 da Lei complementar no 83 de 27 de 
dezembro de 2006, §6º do art. 40 da constituição da 
República, conforme  contido nos autos do processo 
PREViDE nº 530/2020. 

PORTARIA Nº 169/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
CANCELAR a aposentadoria concedida a MARIA DE 
LOURDES CARDOSO CORTES,  concedida pela Por-
taria 1577/GP/2000 e Processo PMBR nº 04/04134/98, 
nos termos do §6º do art. 40 da constituição da Repú-
blica conforme  contido nos autos do processo PREVi-
DE nº 533/2020

PORTARIA Nº 170/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, por invalidez com proventos proporcio-
nais, o servidor MAURO JOSÉ DE ANDRADE,  ma-
trícula nº: 10/18.599, servidor efetivo no cargo de tra-
balhador braçal, admitido em 29/05/2000, lotado na 
sMo, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso i c/c art. 
6º-a da Emenda constitucional nº 41/03 ( Ec 70/12) da 
constituição da República e art.60,  §1° c/c art. 88, Lei 
nº 083/2006, com proventos mensais e proporcionais 
(7.455/12.775) no valor de R$ 906,91 (novecentos e 
seis reais e noventa e um centavos), composto das se-
guintes parcelas:vencimento base R$ 725,53 (setecen-
tos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) e o 
valor de R$ 181,38 ( cento e oitenta e um reais e trinta 
e oito centavos) referente ao triênio no percentual de 
25%, parcela prevista no art. 67, da Lei Complementar 
14/1997,  conforme contido nos autos do processo da 
PMBR n° 1598/2019 e processo administrativo PREVi-
DE n° 849/2019.Esta portaria entrará em vigor  na data 
da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de 
fevereiro de 2019.

PORTARIA Nº 171/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, voluntariamente, por idade e tempo 
de contribuição, a servidora MARINETE ESTEVES 
DA SILVA, matrícula nº10/020.110, efetivo no cargo 
de agente administrativo, admitida no Município em 
03/11/2000, lotada na sEMUs, com fundamento no 
art. 6º da Ec 41/03 c/c art. 62, incisos i, ii, iii da Lc 
nº 083/06, com proventos mensais e integrais no va-

lor de R$ 3.283,09 (três mil, duzentos e oitenta e três 
reais e nove centavos), tendo como vencimento base 
R$ 2.525,45 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais 
e quarenta e cinco centavos) com previsão na Lc nº 
132/12, mais a importância de R$ 631,37 (seiscentos 
e trinta e um reais e trinta e sete centavos), a título de 
triênio, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), be-
nefício garantido no art. 67 da Lc nº 14/97, e ainda, a 
quantia de R$ 126,27 (cento e vinte e seis reais e vinte 
e sete centavos), no percentual de 05% (cinco por cen-
to), adicional devido por quinquênio, vantagem prevista 
no art. 67 da Lc nº 14/97, com redação alterada pela 
Lc nº 204/17, conforme contido nos autos do proces-
so administrativo PREViDE nº 2017/00772 e PMBR nº 
04/7799/2017. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PORTARIA Nº 172/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR voluntariamente por idade e tempo de 
contribuição, o servidor JORGE ANTONIO OLIVEIRA 
PORTO, matrícula n° 10/020.430, efetivo no cargo de 
auditor fiscal tributário Municipal – i, classe ii, ca-
tegoria a, lotado na sEMfa, admitido em 13/11/2000, 
com fundamento no art. 6º da Ec 41/2003 c/c art. 62, 
incisos i, ii, iii da Lc 083/2006, com proventos men-
sais e integrais no valor total de R$ 14.273,56 (quatorze 
mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e seis 
centavos), quantia obtida com a soma de R$ 8.052,55 
(oito mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco 
centavos), referente ao vencimento base do cargo (Lc 
116/2011), mais as seguintes parcelas o valor de R$ 
2.013,14 (dois mil, treze reais e quatorze centavos), a 
título de triênio, equivalente a 25% (vinte e cinco por 
cento), benefício garantido no art. 67 da Lc nº 14/97, 
o valor de R$ 402,62 (quatrocentos e dois reais e ses-
senta e dois centavos), adicional devido por quinquênio, 
no percentual de 5% (cinco por cento) vantagem pre-
vista no art. 67 da Lc nº 14/97, o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), referente à produtividade (art. 6º da Lei 
nº 1.282/09), o valor de R$ 805,25 (oitocentos e cinco 
reais e vinte e cinco centavos), à título de adicional de 
especialização nos termos da Lc 116/2011, conforme 
contido nos autos do processo administrativo PREViDE 
2012/00096 e PMBR n.º 04/0000529/2012. Esta porta-
ria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 173/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, Voluntariamente, por idade e tempo 
de contribuição, o servidor PAULO ROBERTO DO 
AMARAL, matrícula nº10/04.501, efetivo no cargo de 
auditor fiscal tributário Municipal ii, classe 1, catego-
ria c, admitido no Município em 26/10/1994, lotado na  
sEMfa, com fundamento no art. 6º da Ec 41/2003 c/c 
art. 40, iii,  da cf/88 e art. 62, incisos i, ii, iii, da Lc nº 
083/2006, com proventos mensais e integrais no valor 
de R$13.516,97 (treze mil, quinhentos e dezesseis reais 
e noventa e sete centavos),  quantia obtida com a soma 
de R$ 7.440,55 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais 
e cinquenta e cinco centavos), referente ao vencimen-
to base (LC nº  116/11), mais a importância de   R$ 
2.976,22 (dois mil,  novecentos e setenta e seis reais e 
vinte e dois centavos), a título de triênio, no equivalente 
a 40% (quarenta por cento), benefício previsto no art. 
67 da  Lc nº 14/97, com a adição da quantia de R$ 
3.100,20 (três mil e cem reais e vinte centavos), devido 
por produtividade (art. 6º da Lei nº 1282/09), conforme 
contido nos autos do Processo administrativo PREViDE 
nº 00449/2019 e PMBR nº 04/004772/19. Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 174/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, voluntariamente, por idade e tempo de 
contribuição, a servidora LUCIANA COSTA DE ALBU-
QUERQUE GLEIZER matrícula nº10/19887, efetiva no 
cargo de Médica, admitida no Município em 02/05/2000, 
lotada na secretaria Municipal de saúde - sEMUs, com 
fundamento no art. 6ºa da Ec 41/2003 e art. 62, incisos 
i, ii, iii, da Lei nº 083/2006, com proventos mensais e 
integrais no valor de R$ 6.500,89 (seis mil, quinhentos 
reais e oitenta e nove centavos), sendo R$ 4.333,94 
(quatro mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e 
quatro centavos), como vencimento base, mais as se-
guintes parcelas adicional pela especialização confor-
me previsto no art. 27 da LC 132/12 (20%), no valor de 
R$ 866,78 (oitocentos e sessenta e seis reais e setenta 
e oito centavos), o valor de R$ 1.083,48 (um mil, oiten-
ta e três reais e quarenta e oito centavos), a título de 
triênio, no equivalente a 25% (trinta  por cento), previ-
são do art. 67, da Lei complementar 14/1997,e quin-
quênio no valor de R$ 216,69 ( duzentos e dezesseis 
reais e sessenta e nove centavos) parcela prevista no 
art. 67, da Lei complementar 14/1997, após a edição 
da Lc 204/2017,  conforme contido nos autos do pro-
cesso administrativo PREViDE nº 305/2019 e PMBR nº 
04/3884/19. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PORTARIA Nº 175/GDP/PREVIDE/2021, DE 24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, por idade e tempo de contribuição, a 
servidora ELBY DOS SANTOS DE ANDRADE, matrí-
cula n° 10/020.442, efetiva no cargo de agente admi-
nistrativa, lotada na sEMaD, admitida em 14/11/2000, 
com fundamento no art. 62, incisos i, ii, iii da Lc nº 
083/06, com proventos mensais e integrais no valor de 
R$ 3.283,09 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e 
nove centavos), total alcançado da soma da quantia de 
R$ 2.525,45 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos), concernente ao vencimento 
base (LC nº 129/12), mais a importância de R$ 631,37 
(seiscentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), 

a título de triênio, no equivalente a 25% (vinte e cinco 
por cento), benefício previsto no art. 67, da Lc 14/97, 
e ainda, R$ 126,27 (cento e vinte e seis reais e vinte e 
sete centavos), no percentual de 05% (cinco por cen-
to), a título de quinquênio, parcela garantida igualmente 
pelo art. 67, da Lc 14/97 (alterado pela Lc 204/2017), 
conforme contido nos autos do processo administrativo 
PREViDE 00975/2019 e PMBR n.º 04/6684/2019. Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 176/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, voluntariamente, por idade e tempo de 
contribuição, a servidora EDNA DOS SANTOS LOPES 
DE LIMA, matrícula nº 10/06.301, efetiva no cargo de 
merendeira, admitida no Município em 02/03/95, lotada 
na sEMED, com fundamento no art. 6º da Ec 41/03 c/c 
art. 62, incisos i, ii, iii, da Lc nº 083/06, com proventos 
mensais e integrais no valor de R$ 2.163,22 (dois mil, 
cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), 
sendo R$ 1.491,88 (um mil, quatrocentos e noventa e 
um reais e oitenta e oito centavos), como vencimento 
base, conforme garantido pela Lc 131/12, mais a im-
portância de R$ 522,16 (quinhentos e vinte e dois reais 
e dezesseis centavos), a título de triênio, no equivalente 
a 35% (trinta e cinco por cento), benefício previsto no 
art. 67 da Lc nº 14/97, mais R$ 74,59 (setenta e quatro 
reais e cinquenta e nove centavos), a título de quinquê-
nio, no percentual de 05% (cinco por cento), parcela 
prevista no art. 67 da Lc nº 14/97, com redação altera-
da pela Lc nº 204/2017, e ainda, a quantia de R$ 74,59 
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), no 
equivalente a 05% (cinco por cento) adicional por titula-
ção (art. 47 da Lc 131/12), conforme contido nos autos 
do Processo administrativo PREViDE nº 00096/2020 e 
PMBR nº 04/550/2020. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 177/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR por idade e tempo de contribuição, 
a ANA LUCIA CAMPOS CHANTRE RAMOS, ma-
trícula n° 10/020.350, servidora efetiva no cargo de 
agente administrativa, lotada na sEMaD, admitida em 
10/11/2000, com fundamento no art. 62, incisos i, ii, iii 
da Lc nº 083/06, com proventos integrais no valor de 
R$ 3.283,09 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e 
nove centavos), total alcançado da soma da quantia de 
R$ 2.525,45 (dois mil,quinhentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos), concernente ao vencimento 
base (LC nº 129/12), mais a importância de R$ 631,37 
(seiscentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), 
a título de triênio, no equivalente a 25% (vinte e cinco 
por cento), parcela prevista no art. 67, da Lc 14/97, e 
R$ 126,27 (cento e vinte e seis reais e vinte e sete cen-
tavos), no percentual de 05% (cinco por cento),  a títu-
lo de quinquênio, parcela prevista igualmente pelo art. 
67, da Lc 14/97 (alterado pela Lc 204/2017), conforme 
contido nos autos do processo administrativo PREViDE 
00606/2019 e PMBR n.º 04/5888/2019. Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 178/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, voluntariamente, por idade e tempo de 
contribuição, a servidora CÉSIE MADALENA AMÉLIA 
DE ANDRADE VITORIA CRESCENCIO, matrícula nº 
10/06.494, efetiva no cargo de Merendeira, admitida no 
Município em 04/04/95, lotada na sEMED, com funda-
mento no art. 6º da Ec 41/03 c/c art. 62, incisos i, ii, 
iii, da Lc nº 083/06, com proventos mensais e integrais 
no valor de R$ 2.163,22 (dois mil, cento e sessenta e 
três reais e vinte e dois centavos), sendo R$ 1.491,88 
(um mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta 
e oito centavos), como vencimento base, conforme Lc 
131/12, mais a importância de R$ 522,16 (quinhentos 
e vinte e dois reais e dezesseis centavos), a título de 
triênio, no equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), 
previsão do art. 67 da Lc nº 14/97, mais R$ 74,59 (se-
tenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),  a 
título de quinquênio, no percentual de 05% (cinco por 
cento), previsão do no art. 67 da Lc nº 14/97, com reda-
ção da Lc nº 204/2017, e ainda, a quantia de R$ 74,59 
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), 
correspondendo a 05% (cinco por cento) por adicional 
por titulação (amparado pelo art. 47 da Lc 131/12), 
conforme contido nos autos do Processo administrati-
vo PREViDE nº 00456/2019 e Processo administrativo 
PMBR nº 04/4883/2019. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 179/GDP/PREVIDE/2021, DE  24 DE 
SETEMBRO DE 2021
APOSENTAR, voluntariamente,  por idade e tempo de 
contribuição, FERNANDO ANTONIO LAMAS FLO-
RES, matrícula nº 10/4555, servidor efetivo no cargo 
de médico cardiologista, admitido no Município em 
05/01/1995, lotado na secretaria Municipal de saúde, 
com fundamento no art. 62, i, ii, iii c/c art. 88, Lei nº 
083/2006, com proventos mensais e integrais, no valor 
de R$ 7.341,0(sete mil, trezentos e quarenta e um re-
ais e setenta centavos), correspondendo ao vencimento 
no valor de R$ 5.244,07 (cinco mil duzentos e quaren-
ta e quatro reais e sete centavos), acrescido do triênio 
no valor R$ 2.097,63 (dois mil noventa e sete reais e 
sessenta e três centavos) conforme contido nos autos 
do processo administrativo PREViDE nº 00707/2017 e 
PMBR  nº 04/0006840/2017. Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação.
    

 Belford Roxo, 24 de setembro de 2021.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA

Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17                               


