
sexta-feira, 26 de novembro de 2021Hora1

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   

facebookjornalhorah

R$ 1

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS  NOVA IGUAÇU RJ  SExTA-fEIRA, 26 DE NOVEMbRO DE 2021    ANO xxxII N º10.336 

pág.7

Filho é preso por degolar a mãe 

Perseguição, tiros 
e duas crianças 
feridas em Meriti 

Agentes da Polícia Civil impediram o roubo de uma carga 
de cigarros avaliada em R$ 100 mil. No confronto as duas 
meninas, de 11 anos, acabaram feridas. Dois bandidos fo-
ram presos e um terceiro foi pro saco. 
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A cAMinho dA escolA 

Até o final da tarde de 
ontem, helicóptero da FAB 
havia encontrado um corpo 
e destroços da aeronave, 
como uma poltrona. 
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Pilotos e comissários de 
bordo anunciam greve 
para a segunda-feira 
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RAFAel BARReto/PMBR

Cabeça foi encontrada dentro de caixa para guardar violão 

Waguinho pede mais 
ETEs à Águas do Rio

Prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, se reuniu 
com o diretor superintendente da concessionária, Cleyson Jacomini, 
e com o diretor executivo, Marcelo Dallovo. O objetivo foi conhecer os 
projetos de ampliação da rede de distribuição de água. Ele solicitou 
ainda a construção de mais estações de tratamento de esgoto.

Avião bimotor cai no mar com três pessoas 
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Covardão vai em 
cana por lesão 
corporal e ameaça 
em Guapimirim 
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Civil prende pai e filho 
que vendiam coleiras 
de choque para cães 
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Alerj votará mensagem do tJ-RJ para elevar comarcas de cidades do sul do estado
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Permanece o uso!
Rio não tem data para retirar máscaras em ambientes 

fechados. A perspectiva de retirada ainda não possui nem 
uma meta de vacinação a ser atingida para uma nova dis-
cussão sobre o assunto. 
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Passageiros ficam 
feridos  após 
desembarcarem de 
avião pela porta 
de emergência 
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Conmebol anuncia 
fim do critério 
do gol fora de casa
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Governo do RJ lança 
projeto Verão 
Guandu 2022 para 
reduzir riscos 
de falta d’água 

pág.3

Av. Brasil terá novas  
interdições a partir  
desta sexta-feira
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O maior evento lite-
rário do país esta-
rá de volta ao ca-

lendário de eventos do Rio 
de Janeiro entre os dias 3 
e 12 de dezembro. E para 
estimular o gosto pela lei-
tura, a Bienal do Livro e 
o Metrô Rio distribuíram 
livros. Na última quarta-
-feira, os passageiros que 
circularam pelas estações 
terminais Pavuna, Bota-
fogo e Jardim Oceânico 
encontraram livros sobre 
os assentos das composi-
ções.

Dois mil exemplares, 
de diferentes gêneros lite-
rários, serão distribuídos. 
Os livros serão destinados 
aos públicos infantil, ju-

venil e adulto, como um 
convite simpático para vi-
sitar o festival no mês que 
vem, no Riocentro, Barra 
da Tijuca. Os ingressos 
estão à venda pelo site da 
Bienal.

Esta é a segunda edi-
ção da ação ‘Embarque 
na Leitura’, uma parce-
ria entre a concessionária 
e a Bienal do Livro do 
Rio. A iniciativa faz parte 
do compromisso do Me-
trôRio de apoiar diversas 
atividades culturais, so-
ciais, ambientais e educa-
cionais.

 Um dos 
primeiros 

Um dos presenteados 

com um exemplar foi o 
porteiro Leandro Cris-
pim, de 42 anos, que 
embarca diariamente por 
volta das 7h30 em Bota-
fogo. Foi um dos primei-
ros passageiros a achar o 
livro na composição. O 
passageiro se surpreen-
deu com a ação e elogiou 
a iniciativa.

“Ações como essa no 
metrô ajudam a incenti-
var o hábito da leitura e 
o aumentar interesse dos 
cariocas em ler livros de 
diferentes gêneros. Com 
certeza, esse livro que 
tive o prazer de ganhar 
vai entrar na minha pro-
gramação dos próximos 
dias“, contou Leandro.

Bienal embarca no Metrô Rio e
distribui livros aos passageiros 

diVulGAção 

Ação será realizada nas estações 
Pavuna, Botafogo e Jardim Oceânico
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Um parlamentar na Baixada anda cheio de expectativa para disputar, no próximo ano, uma cadeira no Legis-
lativo estadual. O otimismo é tão flagrante nas redes sociais, que o moço já faz pose de quem venceu a eleição. 
Cumprindo o segundo mandato como vereador, ele sequer mostrou em sua totalidade o trabalho que precisa 
fazer em seu reduto eleitoral e já quer sentar na janela. Os entendedores de política acreditam o parlamentar 
vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. 

excesso de expectativa 

o soMBRA enVie suA 
denúnciA ou eloGio!

horahmunicipios@gmail.com

A maré não parece que anda boa para um depu-
tado que quer a reeleição a todo custo. Dia desses o 
nobre parlamentar foi visto saindo de um barracão na 
Zona Oeste do Rio, acompanhado de dois assessores 
que carregavam pratos com trabalhos que seriam dei-
xados numa encruzilhada. A fonte, que não deixa o 
Sombra mentir, afirma com todas as letras que não é 
a primeira vez que o carro do moço é visto em frente 
ao templo. 

Apelo às forças ocultas 
A assiduidade do moço no famoso barracão de um 

babalorixá causa estranheza nas pessoas que o conhe-
cem. É que o tal político era visto como um católico 
fervoroso (aquele de ir à missa aos domingos com a 
família). Mas, parece que agora ele prefere ouvir tam-
bores que pregação na igreja. Resta saber se o trabalho 
encomendado vai dar a resposta que espera. Bem, isso 
o deputado só vai saber no resultado das eleições de 
2022. 

dos sermões para os batuques

Os passageiros encontraram livros sobre os assentos das composições

Mais de 70 títulos das 
editoras Intrínseca, Sex-
tante, Record, Bambolê, 
além da Gift Box, Vozes, 
Ciranda e Culturama fa-
zem parte da ação – sen-
do que alguns dos livros 
estarão autografados. Na 
XX edição, para discutir o 
que as pessoas têm vivido 

em tempos desafiadores, 
a Bienal quer valorizar 
o poder transformador 
da escuta, estimulando o 
debate sobre: “Que histó-
rias a gente precisa contar 
agora?”.

“Estamos muito felizes 
em participar da ação de 
doação de livros em par-

ceria com o MetrôRio. 
Para nós, é muito impor-
tante ampliar e democra-
tizar o acesso à leitura, 
celebrando tudo o que a 
cultura pode proporcionar 
às pessoas“, afirma Tatia-
na Zaccaro, diretora da 
GL events e responsável 
pelo evento.

oito editoRAs inteGRAM A Ação 

senado aprova repasse de R$ 
3,8 bi para amparo à cultura 

O Senado aprovou na 
última quarta-feira o proje-
to que prevê repasse de R$ 
3,8 bilhões em recursos fe-
derais para o enfrentamen-
to dos efeitos da pandemia 
de covid sobre a cultura. 
O setor foi um dos os mais 
impactados pela crise sa-
nitária. O texto ainda será 
analisado pela Câmara e, se 
virar lei, prevê que o dinhei-

ro seja repassado aos gover-
nos de estados, municípios 
e do Distrito Federal.

A proposta, de autoria do 
senador Paulo Rocha (PT-
-PA), foi batizada de “Lei 
Paulo Gustavo”, em home-
nagem ao ator e humorista 
que morreu em maio deste 
ano, vítima da Covid-19. 
Paulo Gustavo era um dos 
artistas mais populares do 

país e faleceu aos 42 anos 
no Rio de Janeiro (vídeo 
abaixo).

O projeto foi aprovado 
conforme versão proposta 
pelo relator Eduardo Go-
mes (MDB-TO), líder do 
governo Jair Bolsonaro no 
Congresso.

De acordo com a propos-
ta, o repasse dos recursos 
pela União deverá ocorrer 

em, no máximo, 90 dias 
após a publicação da lei. 
Pelo texto, os estados e 
municípios que receberem 
recursos deverão se com-
prometer em fortalecer os 
sistemas de cultura exis-
tentes ou implantá-los nas 
localidades em que esses 
sistemas não existam, ins-
tituindo conselhos, planos e 
fundos.

RePRodução 

“Lei Paulo Gustavo” é uma homenagem ao 
ator que morreu em maio deste ano

Em clima intimista o 
espetáculo Voz: Violão 
nasceu durante a pan-
demia, na sala da casa 
de Maria Rita,  e foi 
apresentado ao público 
através das lives com-
partilhadas nas redes 
sociais.

Em clima de cele-
bração pela volta dos 
eventos presenciais, 
Maria Rita se apresenta 
no palco do Teatro Cla-
ro Rio (Rua Siqueira 
Campos, 143 – 2º piso 
– Copacabana), no próxi-
mo sábado (27), acompa-
nhada por Leandro Pereira 
e traz grandes sucessos de 
sua discografia, como ‘Tá 

Perdoado’, ‘Maltratar Não 
é Direito’, ‘Num Corpo 
Só’, ‘Cara Valente’ e ‘Ro-
maria’, também famosa na 
voz de sua mãe Elis Regi-
na, entre outras.

Maria Rita sobe ao  
palco do Claro Rio

Espetáculo Voz: Violão nasceu 
durante a pandemia, na 

sala da casa de Maria Rita

RePRodução 
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Prefeito se reúne com Águas do  
Rio e pede construções de etes

RAFAel BARReto/PMBR

Waguinho conheceu os projetos de ampliação da rede de distribuição de água

Prefeito Waguinho durante reunião com representantes da concessionária 

O prefeito de Belford 
Roxo, Wagner dos 
Santos Carneiro, o 

Waguinho, se reuniu com 
o diretor superintendente 
da empresa Águas do Rio, 
Cleyson Jacomini, e com o 
diretor executivo, Marcelo 
Dallovo. O objetivo do en-
contro foi conhecer os pro-
jetos de ampliação da rede 
de distribuição de água. O 
prefeito solicitou ainda a 
construção de mais estações 
de tratamento de esgoto 
(ETEs).

Em conversa com os re-
presentantes da Águas do 
Rio, Waguinho destacou 
que o secretário de Sanea-
mento, Igo Menezes, será o 
representante da prefeitura 
para debater as questões de 
abastecimento de água e da 
rede de esgoto com a em-
presa. O prefeito pediu ain-
da que a Águas do Rio agili-
ze a construção de ETEs no 
município para que a popu-
lação não sofra com proble-
mas de esgoto. 

“Gostaria que a empre-
sa atendesse às demandas 
do secretário Igo Menezes, 
pois ele conhece o municí-
pio como poucos e mostra-

rá à Águas do Rio os bair-
ros que mais necessitam 
do abastecimento de água. 
Outro ponto a destacar é 
que asfaltamos muitas ruas 
no município. Então, gos-
taria de pedir que a empre-
sa quando abrir um buraco 
para fazer o conserto ou ins-
talar tubulação, que faça o 
reparo e asfalte o local que 
foi quebrado”, finalizou o 
prefeito.

Participaram também da 
reunião o secretário de Sa-
neamento, Igo Menezes, o 
subsecretário Marcelo Al-
meida, o engenheiro Lorival 
Arruda Junior e o vereador 
Jorge Soares Braga (Jacó).

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

RJ lança projeto Verão Guandu 2022
para reduzir riscos de falta d’água 

Com medidas que preve-
em a redução dos riscos de 
falta d’água e a ocorrência de 
geosmina durante o verão, o 
Governo do Rio de Janeiro 
lançou na manhã de ontem o 
projeto Verão Guandu 2022. 

O lançamento contou com 
a presença do governador 
Cláudio Castro, do secretário 
de Ambiente e Sustentabi-
lidade, Thiago Pampolha; o 
presidente da Cedae, Leonar-
do Soares; e o presidente do 
Inea, Philipe Campello. En-
tre as medidas anunciadas es-
tão a instalação de unidades 
de tratamento nos rios Quei-
mados e Ipiranga, que desá-
guam na lagoa do Guandu. O 
objetivo é reduzir os poluen-
tes e melhorar a qualidade da 
água.

O anúncio do ‘Verão 
Guandu 2022’ ocorreu no 
mesmo dia da manutenção 
anual da Estação de Trata-
mento do Guandu (ETA) da 
Cedae, responsável pelo for-

necimento de água para o Rio 
de Janeiro e grande parte da 
Baixada Fluminense. Ape-
sar de ter sido inicialmente 
anunciado pela empresa que 
a manutenção iniciaria às 8h 
e se estenderia até 20h, con-
sumidores reclamaram que 
o fornecimento foi desligado 
antes do previsto.

Qualidade da água gosto
O serviço da Cedae foi 

alvo de reclamações em 
relação à aparência e gos-
to da água pelo menos nos 
dois últimos anos. Milhares 
de pessoas receberam, por 
semanas, água com cheiro 
e gosto ruins — às vezes 
amarelada. Na época, se 
pensava que a geosmina, 
uma substância produzida 
por algas que se reprodu-
zem no esgoto, era a res-
ponsável pelas alterações. 
No fim de janeiro, cargas 
de carvão ativado foram 
despejadas na Estação do 

Guandu. O tratamento deu 
certo, e dias depois a água 
passou a chegar limpa.

O gosto e cheiro ruins 
foram causados por um 
composto orgânico seme-
lhante, o 2-MIB, segundo 
análises de pesquisadores 
da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 
A pesquisa encontrou uma 
forte presença de esgoto 
doméstico e também polui-
ção industrial. Em outubro, 

a Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento Bá-
sico do estado (Agenersa) 
aplicou uma multa de R$ 
5,7 milhões na Cedae pela 
contaminação.

A companhia também 
firmou um termo de ajusta-
mento de conduta no qual 
se obrigava a fazer, todos 
os dias, a mediação das 
cianotoxinas na Estação do 
Rio Guandu, com emissão 
de relatórios mensais.

Estação de Tratamento do Guandu 
foi fechada para uma manutenção anual

diVulGAção

Alerj votará mensagem do tJ-RJ para elevar 
comarcas de duas cidades do sul do estado

O presidente da As-
sembleia Legislativa 
do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), André 
Ceciliano (PT), recebeu 
do presidente do Tribu-
nal de Justiça do Rio, 
desembargador Henri-
que Carlos Figueira, na 
última quarta-feira, a 
proposta de um projeto 
de lei que prevê a ele-
vação das comarcas de 
Resende e Barra Mansa 
à Entrância Especial. A 
mensagem do Judiciá-
rio deverá ser votada pela 
Casa na próxima terça-feira. 
O Órgão Especial do TJ-RJ 
aprovou a alteração, no últi-
mo dia 22. 

Na reunião, Ceciliano 
destacou o momento único 
vivido no Estado do Rio, 
com a harmonia entre os Po-

deres Executivo, Legislativo 
e Judiciário. “O Ministério 
Público está fazendo o seu 
papel, investigando e de-
nunciando; o Judiciário jul-
gando, o Executivo e a Alerj 
atuando. Cada um fazendo o 
seu papel e todo mundo que-
rendo o melhor para o nosso 
estado”, destacou.

Com a medida, autorizada 
pelo TJ apenas a municípios 
com mínimo de cinco varas 
e 130 mil habitantes, as duas 
comarcas serão reestrutura-
das e passam a contar com 
mais pessoal, melhorando 
a qualidade dos serviços da 
Justiça para a população. Os 
juízes que ocupam as varas 

também recebem 
uma promoção, 
garantindo sua 
fixação na região 
e a progressão na 
carreira. A mu-
dança no status 
das comarcas de 
Resende e Barra 
Mansa não acar-
retará em mais 
custos para o 
Judiciário, aten-
dendo aos limites 
impostos pela Lei 
de Recuperação 

Fiscal e pelo Regime de Re-
cuperação Fiscal, ao qual o 
Estado do Rio está submeti-
do. De acordo com o TJ-RJ, 
o Estado do Rio de Janeiro 
hoje possui 92 municípios e 
81 comarcas instaladas, sen-
do 65 de Entrância Comum 
e 16 de Entrância Especial.

Presidente da Casa, André Ceciliano (PT), 
recebeu do presidente do TJ-RJ a proposta de um PL 

JuliA PAssos

Em assembleia realizada 
na última quarta-feira, pilo-
tos e comissários de bordo 
das companhias aéreas na-
cionais decidiram entrar em 
greve por tempo indetermi-
nado em todo o território 
nacional. Os profissionais 
pedem um aumento de 15% 
nos salários ara a reposição 
das perdas inflacionárias 
nos últimos dois anos.

O Sindicato Nacional dos 
Aeronautas (SNA), que re-
presenta funcionários de 
Gol, Latam, Azul, ITA, 

Voepass e Latam Cargo, 
informou que em respeito 
aos usuários do sistema de 
transporte aéreo, apenas 
50% dos tripulantes suspen-
derão as suas atividades por 
dia, enquanto os outros 50% 
permanecerão em serviço. 
Segundo a entidade, as em-
presas ofereceram apenas 
3% de aumento. O que para 
eles representa uma “intran-
sigência das companhias 
aéreas nas negociações da 
renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho”.

Pilotos e comissários 
de bordo cruzam os 
braços na segunda

O secretário de Agricul-
tura e responsável pelas 
Políticas Públicas de Pro-
teção e Bem-estar Animal 
no estado do Rio de Ja-
neiro, Marcelo Queiroz, 
continua em sua campanha 
em tornar o maior número 
de estabelecimentos como 
pet friendly. Desta vez foi 
a Universidade Cândido 
Mendes, no Centro do Rio, 
a mais antiga instituição 
de ensino superior priva-
do do país, foi a primeira 
a receber animais em suas 
dependências. O evento 
aconteceu ma manhã da úl-
tima quarta-feira, a UCAM 
recebeu a certificação “Pet 
Friendly”, das mãos de 
Marcelo Queiroz.

O local já está passando 
por uma adaptação, com 
pisos táteis, identificação 
em braile, além de ade-

quações para receber cães 
guias. Potes com água e 
ração também já estão dis-
poníveis para os bichinhos, 
nos corredores e dependên-
cias da instituição.

“A nossa universida-
de sempre esteve à frente 
do tempo, e não podería-
mos ficar fora desse pro-
jeto. E mais uma vez ela 
sai à frente com a questão 
da acessibilidade, que é 
fundamental. Nós temos 
alunos deficientes visuais 
e isso de fato é mais uma 
possibilidade para facili-
tar a vida deles. A ideia é 
sempre agregar em favor 
dos alunos, da sociedade. E 
a 120 anos a universidade 
tem esse caráter humanista. 
Essa é mais uma página de 
conquista“, afirmou, João 
Chamarelli, presidente do 
diretório acadêmico.

UCAM é a primeira universidade 
do Brasil com selo Pet Friendly

Secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, 
entrega o selo aos representantes da UCAM

diVulGAção
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MATOGROSSO - 
Um vídeo mostra o mo-
mento de desespero em 
que os passageiros co-
meçaram a correr para 
a saída de emergência 
e evacuar o avião pelo 
escorregador inflável 
na lateral, durante um 

incidente em que a aeronave 
teve uma pane, ontem. 

O voo da Azul sairia do Ae-
roporto Marechal Rondon, em 
Várzea Grande, região me-
tropolitana de Cuiabá, com 
destino a Guarulhos, em São 
Paulo. As imagens mostram o 
momento em que a aeronave 

começa a ser evacuada, logo 
após as comissárias pedirem 
que os passageiros descessem. 
No desespero, após ouvirem 
que o avião poderia explodir, 
segundo os passageiros, todos 
entraram em pânico e começa-
ram a correr em direção à saída 
de emergência.

Em seguida, o vídeo mostra 
um dos passageiros descen-
do pelo escorregador inflável. 
Pelo menos cinco passageiros 
ficaram feridos ao descer pelo 
escorregador. Eles foram enca-
minhados para o Pronto Socor-
ro de Várzea Grande. Entre os 
passageiros, estava uma ges-

tante, que está internada.
Segundo a Azul Linhas 

Aéreas, de todos os voos 
previstos para esta quinta-
-feira (25), apenas três ti-
veram atraso após o ocor-
rido. O voo de Cuiabá à 
Guarulhos foi cancelado e 
alguns clientes foram re-
manejados. A companhia 
já voltou a operar normal-
mente. 

Após o incidente, a ae-
ronave foi colocada à dis-
posição da manutenção e 
a companhia está apurando as 
causas da pane elétrica.

De acordo com funcionários 

do aeroporto, alguns passagei-
ros teriam ficado feridos ao 
descer pelo escorregador in-
flável do avião, modelo Airbus 

320. A aeronave não chegou a 
decolar. O voo 2751 sairia de 
Cuiabá as 2h (horário local) e 
chegaria em São Paulo às 5h05.

Passageiros deixam avião às pressas após pane 

BR
As

il

Pelo menos cinco passageiros ficaram feridos ao descer pelo escorregador

RePRodução/tV AnhAnGueRA

nova ameaça de 
variante do coronavírus 

O mundo científico aler-
ta que a variante B.1.1.529, 
descoberta pela primeira 
vez em Botsuana e com 
seis casos de infecção con-
firmados na África do Sul, 
tem um “número extrema-
mente alto” de mutações, 
o que pode levar a novas 
ondas de covid-19. Foram 
confirmados dez casos em 
três países (Botsuana, Áfri-
ca do Sul e Hong Kong) 
por sequenciamento gené-
tico, mas a nova variante 
causou grandes preocu-
pações aos pesquisadores 
porque algumas das muta-
ções podem ajudar o vírus 
a escapar à imunidade.Os 
primeiros casos da variante 
foram descobertos no Bot-
suana, em 11 de novembro, 
e os primeiros na África 
do Sul três dias depois. O 
caso encontrado em Hong 
Kong foi de um homem de 
36 anos que teve um tes-
te PCR negativo antes de 
voar de Hong Kong para a 

África do Sul, onde per-
maneceu de 22 de outubro 
a 11 de novembro. O teste 
foi negativo no regresso a 
Hong Kong, mas deu po-
sitivo em 13 de novembro 
quando estava em quaren-
tena. A variante B.1.1.529 
tem 32 mutações na prote-
ína spike, a parte do vírus 
que a maioria das vacinas 
usa para preparar o siste-
ma imunológico contra a 
covid-19. As mutações na 
proteína spike podem afe-
tar a capacidade do vírus 
de infectar células e se es-
palhar, mas também difi-
cultar o ataque das células 
do sistema imunológico 
sobre o patógeno. O viro-
logista do Imperial Colle-
ge London Tom Peacock 
revelou vários detalhes da 
nova variante, afirmando 
que “a quantidade incri-
velmente alta de muta-
ções de pico sugere que 
isso pode ser uma preocu-
pação real”.

Com medidas que preveem a redução dos riscos de falta 
d’água e a ocorrência de geosmina durante o verão, o Governo 
do Rio de Janeiro lançou na manhã de ontem o projeto Verão 

Guandu 2022. 

Avião bimotor cai em mar aberto nas proximidades de Ubatuba, 
no litoral norte de São Paulo. Três pessoas estavam a bordo da 
aeronave, entre elas o co-piloto José Porfírio de Brito Júnior, de 

20 anos. 

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), 
descartou qualquer há 
acordo para dar prosse-
guimento à análise da 
PEC que baixa de 75 
anos para 70 a idade da 
aposentadoria compul-
sória de ministros.

A proposta revoga a 
Emenda Constitucional 
88, de 2015, que ori-
ginou a chamada PEC 
da Bengala, que inclui 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal, dos 
tribunais superiores e do 
Tribunal de Contas da 
União. 

AcoRdo descARtAdo 

PRoPostA

A Comissão de Tri-
butação da Assembleia 
Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) discu-
tiu, na última quarta-
-feira, com o secretário 
de Fazenda (Sefaz), 
Nelson Rocha, a im-
plementação do teto de 
gastos do estado. 

Em contrapartida para entrar no Regi-
me de Recuperação Fiscal, a Casa apro-
vou a lei que estabelece limite de gastos 
com base no valor das despesas primá-
rias liquidadas do ano anterior, corrigido 
pela inflação acumulada.

teto de GAstos 

contRAPARtidA no RRF

editoRiAl

Rocha, afirmou que a medida vai 
restringir a capacidade de investimen-
to do Rio e antecipou que o Tesouro 
Nacional tem apresentado restrição 
quanto à atualização do ano base pelo 
IPCA.

inVestiMento do Rio 

O Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), em sessão reali-
zada na última segunda-
-feira, empossou no car-
go de desembargador os 
juízes Eduardo Antônio 
Klausner e Luiz Márcio 
Victor Pereira. Eduardo 
Klausner foi promovi-
do pelo critério de anti-

guidade e Luiz Pereira 
foi escolhido por me-
recimento, em votação 
realizada pelos desem-
bargadores do Órgão 
Especial.

O 1º Vice-Presidente 
do TJ do Rio, desem-
bargador José Carlos 
Maldonado de Carvalho, 
que representou o presi-

dente Henrique Carlos 
de Andrade Figueira na 
cerimônia de posse, pa-
rabenizou os novos co-
legas: “Sigam o caminho 
do bem e da Justiça, que 
a solução sempre irá apa-
recer. Que vocês tenham 
muito sucesso e recebam 
os merecidos e fraternos 
abraços”, disse. 

tJ-RJ empossa dois novos desembargadores

diVulGAção/AleRJ 

FRANÇA - Ao menos 27 pes-
soas morreram depois que o bote 
onde elas estavam naufragou 
enquanto tentavam atravessar o 
Canal da Mancha da França para 
o Reino Unido, nesta quarta-fei-
ra (24), de acordo com o prefeito 
da cidade de Teteghem.

O número chegou a ser anun-
ciado em 31 e depois 33 mortos 
pelas autoridades francesas, que 
corrigiram e voltaram à cifra de 
27 vítimas. As autoridades lo-
cais também haviam dito ante-
riormente que cinco imigrantes 
haviam se afogado, mas que era 
provável que o número aumen-
tasse porque vários dos resgata-
dos se encontravam em estado 
grave.

O presidente da França, Em-
manuel Macron, lamentou a tra-
gédia: “A França não deixará o 
Canal da Mancha virar um cemi-
tério”. Do outro lado do canal, 
o primeiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, pediu que 
a França agisse à altura da gravi-
dade da crise migratória. “Estou 
chocado, revoltado e profunda-
mente entristecido.”

Franck Dhersin, prefeito de 
Teteghem e vice-presidente de 

Transportes para a Região Norte 
da França, foi quem anunciou as 
mortes. O Ministro do Interior da 
França, Gerald Darmanin, dis-
se que estava indo para o local. 
“Forte emoção diante da tragédia 
de numerosas mortes devido ao 
naufrágio de um barco de imi-
grantes no Canal da Mancha”, 
escreveu ele em um tuíte.

Dois helicópteros e três barcos 
da polícia ou de resgate estavam 
no local, disseram as autorida-
des locais. O Canal da Mancha 

é uma das rotas de navegação 
mais movimentadas do mundo e 
as correntes são fortes. Os bar-
cos pequenos muitas vezes ficam 
à mercê das ondas.

Embora a polícia francesa es-
teja impedindo mais travessias 
do que em anos anteriores, as 
ações interromperam só parcial-
mente o fluxo de migrantes que 
querem chegar ao Reino Unido, 
no que se tornou uma das mui-
tas fontes de tensão entre Paris e 
Londres.

M
un

do

Naufrágio no Canal da Mancha deixa mortos

Resgate de bote com imigrantes no litoral do Reino Unido 

henRy nicholls/ReuteRs

A Prefeitura de Belford 
Roxo continua com obras 
em diversas localidades. No 
bairro Prata, por exemplo, 
as ruas Rosa Pires e Ma-
dalena foram asfaltadas. Já 
em Heliópolis, a rua Júlio 
de Amorim Pereira também 
ganhou asfalto. A Avenida 
Joaquim da Costa Lima, na 
altura do Parque Floresta, 
teve um trecho recapeado.

O comerciante Elias 
Braz, 60 anos, tem uma loja 
em Heliópolis e revelou não 
tinha esperanças de mudan-
ças devido à idade e os re-
latos do pai. “As melhorias 
são de 100%. Eu andava 
no barro e pisava na lama, 
agora eu estou pisando no 
asfalto. Inclusive eu tenho 

um pai de 85 anos e ele ja-
mais poderia imaginar que 
poderia pisar no asfalto no 
bairro. Ele parou de amas-
sar barro e anda no asfalto. 
Eu não esperava essas mu-
danças, mas agora eu vejo 
os amigos trabalhando e 
isso é excelente”, declarou 
Elias Braz.

Para o aposentado Pedro 
Roberto, 74, morador há 30 
anos da região, as mudanças 
estão ocorrendo a passos lar-
gos. “O asfalto está melhor. 
O asfalto é de qualidade. 
Primeiro realizaram o nive-
lamento para depois colocar 
o material. Estamos satisfei-
tos com a ação da prefeitura 
no bairro da Prata”, concluiu 
Pedro Roberto.

Prefeitura asfalta ruas 
dos bairros Prata

A Avenida Joaquim da Costa Lima teve um trecho 
recapeado na altura do bairro Parque Floresta

diVulGAção
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Quem viu a bela fes-
ta dos jogadores do 
Fluminense com 

os torcedores após a vitó-
ria por 1 a 0 sobre o Inter 
no Maracanã talvez até es-
queça que a relação entre 
as partes andou estreme-
cida até algumas semanas 
atrás. Com a quinta vitória 
consecutiva em casa e uma 
nova vaga na Libertadores 
cada vez mais próxima, a 
sintonia time/torcida che-
ga a seu melhor momento 
nesta reta final de Brasilei-
rão.

Depois dos tropeços con-
tra Fortaleza e Atlético-GO 
nos dois primeiros jogos 
com público, o clima en-

tre jogadores e torcedores 
tinha dado uma “azedada” 
na vitória sobre o Sport. Os 
atletas não gostaram das 
vaias nos minutos finais 
e, após marcarem o gol da 
vitória nos acréscimos, não 
fizeram a tradicional sau-
dação.

Gesto, porém, efetuado 
nas vitórias seguintes, so-
bre Palmeiras e América-
-MG. Desta vez, os joga-
dores não se restringiram 
à saudação. Fizeram uma 
grande festa com os mais 
de 18 mil tricolores que 
encheram o Setor Sul do 
Maracanã - recorde do Flu 
desde o retorno dos jogos 
com público. Com direito 
a cantos, camisas sendo 
giradas e arremessadas em 
direção às arquibancadas.

A torcida tricolor, aliás, 
foi uma das protagonistas 
da noite. Cantou alto e for-
te durante os 90 minutos, 
fez festa com luzes dos 
celulares e motivou o time 

mesmo diante da pressão 
do Inter. Apoio cortado 
para vaias pontuais a Caio 
Paulista, Wellington (no 
início, pois teve boa atua-
ção) e Lucca, ao entrar. Já 

Fred, Luiz Henrique e Ca-
legari foram os mais cele-
brados.

Em meio aos cantos de 
apoio, houve momentos 
polêmicos também. Como 

o canto com a palavra 
“mulambo”, após um de-
bate entre torcedores tri-
colores nas redes sociais 
durante a semana onde foi 
sugerida a troca do termo, 
de raízes escravocratas, da 
letra. E também quando 
foi cantada uma música de 
teor homofóbico contra os 
gaúchos, repetida após o 
telão do Maracanã pedir 
para ser evitada.

Os torcedores do Flu te-
rão apenas mais uma par-
tida em casa até o fim do 
Brasileiro. O Tricolor viaja 
para encarar Atlético-MG e 
Bahia fora em sequência e 
depois retorna ao Maraca-
nã para fechar a campanha 
no Brasileiro 2021 contra a 
Chapecoense no Maracanã 
no dia 09/12.

O Pérolas Negras con-
quistou a Taça Waldir 
Amaral ao bater o Serra 
Macaense por 4 a 1, nos 
pênaltis, após o empate 
em 1 a 1 no tempo nor-
mal.

Cristian abriu o placar 
para o Pérolas, mas Jo-
nes, de pênalti, levou na 
partida para a decisão das 
penalidades. A premiação 
das medalhas e do troféu 
foi realizada pelo delega-
do da partida Carlos Al-
buquerque.

O Pérolas já havia ven-
cido também a Taça San-
tos Dumont. Entretanto, 
mesmo tendo levado os 
dois turnos da Série B1 
Carioca, o ti me de Paty 
de Alferes não levará o 
título da competição, pois 
vai encarar o Olaria, equi-
pe que teve a melhor cam-
panha no geral, na grande 

decisão da Série B1.
Por outro lado, o Pé-

rolas terá a vantagem de 
jogar por dois resultados 
iguais, além de atuar a 
segunda partida em casa 
para conquistar o acesso 
para a A2 em 2022.

A Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Ja-

neiro parabeniza o Péro-
las Negras pela conquista 

dos dois turnos da Série 
B1 Carioca.

FuRAndo 
A Rede .coM

Pérolas negras conquista a taça Waldir Amaral
AndeRson luiz

diVulGAção

Fred comemora vitória do Fluminense contra o Internacional

Tricolor venceu o Inter por 1 a 0 pela 35ª rodada do Brasileiro e se aproxima de vaga na Libertadores

Jogadores do Fluminense fazem 
festa com a torcida após vitória

Domingo (28/11)
Olaria x Pérolas Negras, 15 horas, na Rua Bariri;
Quarta-feira (01/12)
Pérolas Negras x Olaria; às 15 horas, no Estádio do 

Trabalhador, em Resende.

tABelA dAs FinAis dA séRie B1

Há 50 anos, Dinamite explodia 
no Maracanã com o primeiro 
de seus 708 gols pelo Vasco

Se o momento do fu-
tebol do Vasco não é para 
celebração, a data merece 
registro. Há 50 anos uma 
era começava no clube. Em 
25 de novembro de 1971, o 
então jovem Roberto, de 
apenas 17 anos, marca-
va seu primeiro gol com 
a Cruz de Malta no peito 
e explodia para o futebol 
como uma dinamite. Um 

lance sem imagens, mas 
que está na memória e no 
imaginário dos vascaínos.

Maior artilheiro da his-
tória do Campeonato Bra-
sileiro, de São Januário e 
do Vasco. Em 1.110 jogos, 
Roberto marcou 708 gols 
pelo clube. Uma marca que 
dificilmente será alcança-
da, ao menos em um futuro 
próximo. O primeiro deles 

foi no Maracanã, contra o 
Internacional de Porto Ale-
gre, e é essa história, que 
aconteceu há cinquenta 
anos, que recordamos hoje.

Promessa da base, Ro-
berto estreou aos 17 anos 
pelo Vasco. Seu primeiro 
jogo, contra o Bahia, acon-
teceu em 14 de novembro. 
O então jovem atacante en-
trou no início do segundo 

tempo no lugar de Pastoril, 
mas o Vasco perdeu por 1 
a 0. No jogo seguinte, uma 
semana depois, contra o 
Atlético-MG (1x2), Dina-
mite foi titular pela primei-
ra vez, mas não foi bem, 
a ponto de, em entrevista 
ao Jornal dos Sports, dizer 
que estava devendo, devi-
do à grande expectativa da 
torcida.

RePRodução 

Roberto foi o maior ídolo da história do clube

ontem (25) foi 
aniversário do 

Pedro henrique, 
jogador do time 

inter de Meião. e 
hoje, estamos aqui 
para parabenizá-lo 

por mais um ano 
de vida e desejar 

coisas boas 
neste novo ciclo. 

Feliz AniVeRsÁRio 

PARABéns, PedRão!

Depois de ver o número 
de sócios-torcedores au-
mentar com a contratação 
do lateral-direito Rafael, o 
Botafogo impulsionou ainda 
mais o programa nos últi-
mos 10 dias. O acesso à Sé-
rie A se juntou à promoção 
que o clube fez neste mês 
para mobilizar os alvinegros 
a se associarem.

Do dia 15 de novembro, 
data em que o time confir-
mou o retorno à elite, até on-
tem (25) o Botafogo saiu de 
17.190 para 19.094 sócios. 

O diferencial para quem 
aderir ao plano anual nesta 
semana é garantir três meses 
grátis.

O programa foi relançado 
em junho deste ano com o 
nome “Camisa 7” e ajustes 
com a intenção de torná-lo 
mais atrativo para o torce-
dor. A estratégia funcionou. 
Tendo como base o início de 
julho, com 15.526 sócios ati-
vos, o crescimento até agora 
foi de mais de 20%, sendo 
que metade desse aumento 
aconteceu na última semana. 

Sócio-torcedor do Botafogo 
cresce 10% em 10 dias
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Prefeitura mantém planos para 
realização de réveillon e carnaval

izabeLLe rodrigUes 

izabellejornalista@outlook.com

A Prefeitura do Rio 
mantém o plano de 
festas de réveillon 

e carnaval. Outras cidades 
pelo Brasil têm cancelado 
os eventos, que têm muita 
aglomeração, com medo 
de uma nova onda de Co-
vid-19.

Na semana passada, o 

Ministério Público e a De-
fensoria Pública do Estado 
fizeram uma recomenda-
ção para que a Prefeitura 
discuta novamente e reveja 
medidas de relaxamento 
de regras sanitárias, como 
distanciamento físico e au-
torização de eventos que 
provoquem aglomeração. 
Principalmente, réveillon e 
carnaval.

Ontem (25), a Secretaria 
Municipal de Saúde disse 

que não há, no momento, 
evidência científica que 
indique a necessidade de 
restrição aos eventos na ci-
dade. E que desde que os 
eventos foram retomados, 
não houve qualquer au-
mento do número de casos. 
Ao contrário, houve queda.

A Prefeitura disse que 
continua monitorando o 
panorama. E em caso de 
mudança, poderá alterar as 
medidas.

Outras cidades pelo país estão cancelando eventos 
com aglomeração temendo nova onda de Covid

Prefeitura recupera máquinas abandonadas
A Prefeitura do Rio, por 

meio da Secretaria Munici-
pal de Conservação, come-
çou neste ano a devolver 
para as ruas máquinas pró-
prias que estavam paradas 
há anos por falta de ma-
nutenção. Ao todo, cinco 
retroescavadeiras, quatro 
caminhões e dez rolos com-
pactadores – conhecidos 
como rolinhos – já ficaram 
prontos ou estão em fase 
final de reparos. Os equipa-
mentos foram recuperados 
na Gerência de Máquinas e 
Viaturas, em Irajá.

A secretária de Conser-
vação, Anna Laura Secco, 
ressaltou que a Gerência de 
Máquinas e Viaturas é moti-
vo de orgulho.

“São todos funcionários 
de carreira, com anos de 
dedicação à Prefeitura e, 
em especial, às nossas má-
quinas. Quando assumi a 
Secretaria fiz questão de vi-
sitar as gerências, conhecer 
as equipes e conferir de per-
to suas condições de traba-

lho e seus equipamentos”, 
afirmou a secretária.

Enquanto as retroescava-
deiras são usadas em ações 
como reparo de galerias 
de águas pluviais, limpeza 
de valas e demolições, por 
exemplo, os rolos compac-
tadores são empregados em 
serviços de reposição as-
fáltica, popularmente cha-
mados de tapa-buraco. Já 
os caminhões servem para 
transporte de entulho a ser 
descartado e de massa as-
fáltica para aplicação em 
pistas.

Desde janeiro, a Conser-
vação já tapou mais de 103 

mil buracos, limpou cerca 
de 125 mil metros de gale-
rias de águas pluviais e de-
moliu mais de 1.100 cons-
truções, entre edificações 
sem possibilidade de lega-
lização e imóveis condena-
dos pela Defesa Civil.

Para a secretária de Con-
servação, colocar máquinas 
próprias em funcionamento 
é mais um sinal do com-
promisso da atual gestão da 
Prefeitura com o Rio de Ja-
neiro e os cariocas.

“Retroescavadeiras, ca-
minhões e rolinhos fazem 
parte da nossa rotina de ser-
viços. Não dava para acei-

tar que estivessem parados, 
se deteriorando, em vez de 
atuando nas ruas. Até então, 
nosso trabalho era execu-
tado somente com equipa-
mentos de contratos tercei-
rizados. Agora, temos os 
nossos”, frisou Anna Laura.

A recuperação das má-
quinas da Conservação cus-
tou em torno de R$ 15 mil e 
incluiu serviços como troca 
de peças, pintura, lubrifica-
ção e limpeza. Para se ter 
uma ideia da economia fei-
ta, o aluguel mensal de uma 
retroescavadeira sai por R$ 
18,5 mil, enquanto comprar 
uma nova significa desem-
bolsar cerca de R$ 300 mil. 
No caso dos caminhões, 
o aluguel por mês é de R$ 
10,5 mil e o veículo zero 
quilômetro é vendido, em 
média, por R$ 200 mil. Já o 
preço de um rolo compacta-
dor para locação por 30 dias 
é de R$ 8 mil, pulando para 
algo em torno de R$ 70 mil 
se a opção for adquirir um 
equipamento desse tipo.

Recuperação das máquinas custou em torno de R$ 15 mil
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A Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria Especial 
de Integração Metropoli-
tana, anunciou no Palácio 
da Cidade, em Botafogo, a 
criação do Pavilhão Inte-
graRio. A ideia é que o local 
funcione como um espaço 
de discussões permanentes 
para a promoção e articula-
ção de políticas públicas de 
interesse dos 22 municípios 
da Região Metropolitana. 
O anúncio foi feito durante 
o I Fórum Metropolitano, 
organizado pela Secretaria 
Especial de Integração Me-
tropolitana.

Durante o evento, os se-
cretários Aquiles Barreto e 
Marcelo Calero (Governo e 
Integridade Pública) assina-
ram uma carta de intenções 
para celebrar  um Termo 
de Cooperação Técnica en-
tre os 22 municípios que 
compõem a Região Metro-
politana. O documento foi 
entregue ao assessor execu-
tivo da presidência do Insti-
tuto Rio Metrópole (IRM), 
Jamil Sabrá, que represen-
tou o Governo do Estado 
no evento. O Fórum foi o 
resultado dos seminários re-
alizados pela Secretaria de 

Integração Metropolitana 
ao longo do mês de outu-
bro e teve discussões sobre 
Meio Ambiente, Mobilida-
de e Planejamento Urbano.  
Cerca de 66 secretários mu-
nicipais estiveram presentes 
nas discussões para a con-
solidação de uma Região 
Metropolitana mais justa, 
sustentável e integrada.

A Região Metropolita-
na do Rio abriga mais de 
13 milhões de moradores. 
A secretária municipal de 
Transportes, Maína Celido-
nio, destacou que é impres-
cindível garantir o direito 
de circulação da popula-
ção, não apenas favorecen-
do o deslocamento interno, 
como também entre a cida-
de e municípios vizinhos.

A sustentabilidade foi um 
dos pilares discutidos du-
rante o Fórum. O secretário 
de Meio Ambiente, Eduar-
do Cavalieri, destacou a im-
portância do debate sobre 
o tema para o desenvolvi-
mento das cidades de forma 
integrada.

O II Fórum Metropolita-
no está previsto para ser re-
alizado em 14 de fevereiro 
de 2022.

Prefeitura anuncia 
criação do Pavilhão 

integraRio para discutir 
políticas públicas

Av. Brasil terá novas interdições a partir de hoje
A CET-Rio informa que 

a partir de hoje (26) a Ave-
nida Brasil e seu entorno 
sofrerão diversas inter-
venções para viabilizar as 
obras do Consórcio Trans-
brasil. Sinalização espe-

cífica será instalada para 
orientar e alertar os mo-
toristas e as condições do 
trânsito serão monitoradas 
quanto a eventuais impac-
tos.

Além das interdições, a 

partir das 21h30 o ponto 
de ônibus existente na pis-
ta central da Avenida Bra-
sil será deslocado para as 
proximidades da travessia 
de pedestres e a nova pas-
sarela será aberta ao pú-

blico. Assim, os pedestres 
que descerem neste ponto 
deverão atravessar na fai-
xa de pedestres e acessar a 
nova passarela para se des-
locarem até a calçada junto 
ao INTO.
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Não há necessidade de restrição aos eventos na cidade

Fórum contou com a participação de 
representantes dos 22 municípios 

diVulGAção

Mais de seis mil casos de gripe foram registrados no Rio este ano
A cidade do Rio de Ja-

neiro já registrou mais de 
seis mil casos de H3N2 
este ano. Ontem (25), 23 
crianças estão internadas 
na rede SUS da capital 
com casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Na quarta (24), 
a Prefeitura fez um apelo 

para que a população pro-
cure os postos de saúde 
para tomar a vacina.

Todas as unidades de 
saúde da cidade registra-
ram aumento da procura 
por atendimento. Na tarde 
de quarta, o CER Leblon, 
na Zona Sul do Rio, ficou 
cheio de pacientes com 

sintomas.
A gripe é uma doença 

perigosa, principalmente 
para idosos, gestantes e 
crianças com até seis anos.

“Nós sabemos que a 
gripe pode ser grave, pode 
exigir que a pessoa vá para 
o hospital, pode levar a 
pessoa para o respirador e 

para a UTI. Então procure 
a unidade básica para ser 
vacinado contra a gripe. A 
vacina da gripe não prote-
ge 100%, mas ela diminui 
o risco de termos a gripe”, 
disse a infectologista Ra-
quel Stucchi.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde 

do Rio, os pacientes com 
sintomas de gripe estão 
sendo testados para Covid.

“Quando a gente tem 
sintomas respiratórios é 
importante testar para Co-
vid. E os testes têm sido 
negativos para Covid e po-
sitivos para influenza, que 
é a gripe sazonal. A gente 

não esperava esse aumen-
to de casos de gripe ago-
ra na chegada do verão. 
Com a baixa de cobertura 
de vacina para gripe, o ví-
rus pode se disseminar e a 
gente tem muitos casos em 
todas as unidades”, afir-
mou o secretário Daniel 
Soranz.

Uma reunião do Comitê 
Científico do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro 
que aconteceu na última 
quarta-feira (24) determi-
nou que não há prazo para 
a retirada da obrigatorie-

dade do uso de máscaras 
em ambientes fechados.

Segundo os pesquisa-
dores, não é o momento 
para pensar na retirada da 
proteção. A perspectiva de 
retirada ainda não possui 

nem uma meta de vaci-
nação a ser atingida para 
uma nova discussão sobre 
o assunto.

No dia 12 de novembro, 
o prefeito Eduardo Paes 
(PSD) também manteve 

a obrigatoriedade do uso 
de máscaras em ambientes 
fechados e nos transportes 
públicos do Rio, mas sus-
pendeu todas as demais 
regras contra a Covid na 
cidade.

Rio de Janeiro não tem data definida para 
retirada de máscaras em ambientes fechados
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A cAMinho dA escolA 

redação
horahmunicipios@gmail.com

Uma criança foi 
baleada e outra 
ferida durante 

um tiroteio entre agen-
tes da Polícia Civil e cri-
minosos, na manhã de 
ontem, em São João de 
Meriti, na Baixada Flu-
minense. As duas víti-
mas, ambas de 11 anos de 
idade, estavam dentro de 
um veículo de transporte 
escolar e seguiam para a 
escola. 

Segundo informações 
da corporação, o con-
fronto aconteceu durante 
uma ação das delegacias 
de Roubos e Furtos e 

Cargas (DRFC) e de Re-
pressão a Entorpecentes 
(DRE) que impediram 
um roubo de cargas na 
região. Dois criminosos 
acabaram presos, sendo 
que um deles foi baleado, 
e um terceiro morreu. 

A menina que foi atin-
gida por um dos disparos 
foi encaminhada para o 
Hospital Municipal de 
São João de Meriti, onde 
fez o exame de tomo-
grafia e ficou constatada 
uma lesão no trapézio 
direito. Não há risco de 
morte para a criança em 
função da perfuração. A 
paciente foi transferida 
para uma unidade de saú-
de pediátrica do Sistema 

de Regulação (Sisreg).
Já a amiga dela, bateu 

com a cabeça e foi enca-
minhada para a mesma 
unidade médica para a 
realização de uma tomo-
grafia. O quadro é está-
vel e ela segue em obser-
vação.

Terror 
A prefeitura informou 

que a Doblô escolar le-
vava as crianças para a 
escola e foi surpreendida 
por um tiroteio, no bairro 
Jardim Meriti. O prefeito 
João Ferreira Neto, o Dr. 
João (Democratas), esteve 

no hospital visitando as 
meninas feridas no tiro-
teio. 

“Não pude deixar de 
acompanhar de perto o 
atendimento dessas meni-

nas, principalmente pelo 
fato ter acontecido bem 
próximo a minha resi-
dência. Pedi o máximo de 
assistência às pacientes e 
seus familiares”, disse. 

Confronto ocorreu entre equipes das DRFC e da DRE. Dois criminosos foram presos e um morreu

Crianças ficam feridas durante ação
contra roubo de cargas em Meriti

RePRodução 

Um dos bandidos presos durante a ação e o carro usado pelos criminoso Prefeito Dr. João visitou as crianças que estavam sendo medicadas

De acordo com o 
Departamento-Geral de 
Polícia Especializada 
(DGPE), os agentes da 
DRFC e DRE impediram 
um roubo de uma carga 
de cigarros, avaliada em 
cerca de R$ 100 mil, de 
uma empresa que pres-
ta serviço para a Souza 

Cruz.
A DGPE informou que 

os suspeitos são oriundos 
do Complexo da Man-
gueirinha, em Duque de 
Caxias, e integram uma 
quadrilha especializada 
em roubos de cargas. O 
bando é ligado ao Co-
mando Vermelho (CV). 

cARGA AVAliAdA 
eM R$ 100 Mil 

Mancha de sangue no local do confronto

Um corpo e destroços fo-
ram encontrados no mar, na 
tarde de ontem, nas proxi-
midades do acidente aéreo 
com um avião bimotor em 
Ubatuba, no litoral norte de 
São Paulo. A Força Aérea 
Brasileira (FAB), que inte-
gra a equipe de resgate, disse 
em nota que a suspeita é que 
seja de uma das vítimas.

“Localizaram o corpo de 
uma vítima não identificada 
na área de busca, provavel-
mente do acidente envol-
vendo a aeronave de prefixo 
PP-WRS, que se encontrava 
desaparecida no litoral do 
estado do Rio de Janeiro”, 

diz a nota.
O resgate foi feito por 

uma equipe em um helicóp-
tero da FAB, que transportou 
o corpo até a Base Aérea de 
Santa Cruz, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, onde foi 
entregue a órgãos competen-
tes.

O voo saiu às 20h30 do 
Aeroporto dos Amarais, em 
Campinas, e pousaria no Ae-
roporto de Jacarepaguá, no 
Rio de Janeiro. A torre do 
Rio perdeu o contato com a 
aeronave às 21h40. No início 
da manhã de ontem, a For-
ça Aérea Brasileira (FAB) 
havia localizado destroços 

que podem ser da aeronave. 
Segundo a mãe do copiloto, 
identificado como José Por-
fírio de Brito Júnior, de 20 
anos, havia três pessoas a 
bordo da aeronave: José, o 
piloto e um passageiro. 

De acordo com a Agência 
Nacional de Aviação Civil, 
a aeronave pertencia ao co-
piloto. O avião estava em 
situação normal, com auto-
rização para realizar voos 
noturnos, porém, não pode-
ria fazer táxi aéreo. Seu Cer-
tificado de Verificação de 
Aeronavegabilidade (CVA) 
venceria em 6 de agosto de 
2022.
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Bimotor com cai no mar com três 
pessoas na região de Ubatuba

Poltrona que seria de avião bimotor que caiu no mar. 
Aeronave pertencia ao copiloto José Porfírio de Brito Júnior

Homem é preso por violência doméstica
Agentes da 67ª DP 

(Guapimirim), na Baixa-
da Fluminense, prenderam 
na última quarta-feira um 
homem acusado de lesão 
corporal e ameaça na for-
ma da Lei Maria da Pe-

nha. A captura foi possí-
vel após monitoramento e 
levantamento de dados de 
inteligência.

De acordo com o dele-
gado Antônio Silvino, ti-
tular da distrital, foi cum-

prido mandado de prisão 
pendente por violência 
doméstica. O acusado foi 
encaminhado para ao sis-
tema penitenciário, onde 
ficará à disposição da Jus-
tiça.

Agentes da 11ª DP (Ro-
cinha) prenderam na úl-
tima quarta-feira um co-
merciante e seu filho por 
contrabando. Eles eram 
responsáveis por duas lo-
jas, localizadas na Roci-
nha, Zona Sul do Rio, e no 
Centro do Rio, que ven-
diam coleiras de choque 
para cães. A ação ocorreu 
em conjunto com a Se-
cretaria Estadual de Agri-
cultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento (Seappa). 

Nos estabelecimentos, 
foram encontradas 26 co-
leiras, todas apreendidas 
pelos agentes. Os equipa-
mentos estavam expostos 
nas vitrines, à vista de 
qualquer pessoa. A venda 

ou uso dessas coleiras es-
tão proibidos desde março 
deste ano, por meio da lei 
n° 9.197/2021. De acordo 
com a legislação, a comer-
cialização não pode ocor-
rer em lojas físicas e nem 
por meio de lojas virtuais.

Essas prisões são um 
desdobramento de outra 

ação conjunta que teve 
como objetivo apurar o 
uso dessas coleiras em 
uma hospedagem de ani-
mais na Estrada da Gávea, 
Zona Sul do Rio. Nesta 
mesma semana, duas pes-
soas foram indiciadas pela 
distrital por maus-tratos a 
animais.
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Civil prende pai e filho que vendiam 
coleiras de choque para cães

Operação conjunta apreendeu 26 coleiras em loja 
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RIO GRAN-
DE DO SUL - 
Um crime brutal 
chocou Santo 
Antônio do Pal-
ma, pequena ci-
dade com pouco 
mais de dois mil 
habitantes, localizada no 
Norte do Rio Grande do 
Sul. Um homem foi pre-
so após matar e degolar 
a própria mãe.

Na tarde da última 
quarta-feira, a Brigada 

Militar recebeu ligação 
de que um indivíduo 
teria degolado sua mãe 
com o uso de uma faca. 
Após se deslocarem até 
o local, eles encontra-
ram o homem trancado 
dentro de casa. Após 

conversas, ele 
abriu a porta 
e foi contido 
pela guarni-
ção. 

O corpo da 
vítima estava 
em um quarto. 

Ela havia sido degolada. 
A cabeça foi colocada 
dentro de um estojo de 
violão. O homem foi 
preso em fragrante e 
conduzido ao hospital 
para exames de praxe. 

Filho é preso por matar e decapitar 
a própria mãe no norte do Rs

Mãe foi degolada dentro da casa
 onde morava com o assassino 

RePRodução 
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A ONU Mulheres co-
meçou ontem (25) e 
uma campanha in-

ternacional contra a violên-
cia de gênero marca o Dia 
Internacional para a Elimi-
nação da Violência contra 
as Mulheres. Segundo a 
Organização das Nações 
Unidas, o Brasil é o quinto 
na lista de países com mais 
crimes de gênero.

As ações serão realiza-
das até 10 de dezembro, 
Dia dos Direitos Humanos. 
Desde 1991, essa campa-
nha atua para prevenção 
e eliminação da violência 
contra mulheres e meninas. 
Conheça a agenda global da 
iniciativa.

Violência 
doméstica

Durante a pandemia de 
covid-19, os números de 
violência doméstica dispa-
raram no mundo. Relatório 
da ONU Mulheres mostra 
que duas em cada três mu-
lheres relataram sofrer ou 
conhecer alguém que sofre 
algum tipo de violência. 
Apenas 10% denunciaram 
as agressões. No Brasil, 
dados do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direi-
tos Humanos revelam mais 
de 100 mil casos de violên-
cia contra mulher desde o 
início da pandemia.

De acordo com Renata 
Rizzi, fundadora da inicia-
tiva Utopiar, marca de rou-
pas femininas sediada em 
São Paulo que ensina técni-

cas têxteis a mulheres que 
sofreram violência domés-
tica, o número de pessoas 
buscando ajuda aumentou.

O projeto apoia as ví-
timas principalmente na 

conquista de independência 
financeira e de acolhimen-
to. A iniciativa já ajudou 
mais de 60 mulheres com 
as oficinas e gerou mais de 
R$ 50 mil para as partici-

pantes.
Durante a ação da ONU 

Mulheres, a marca reverte-
rá as vendas para a organi-
zação não governamental 
(ONG) Casa Mariás, que 

oferece apoio psicológico, 
jurídico e abrigo sigiloso 
para pessoas em situação 
de violência doméstica.

O objetivo da empresa é 
transformar a vida de 5 mil 
mulheres nos próximos dez 
anos no país, que ocupa a 
5ª colocação entre 83 na-
ções com o maior número 
de crimes contra as mulhe-
res, de acordo com o Mapa 
da Violência, feito pela Fa-
culdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais.

Ouça na Radioagência 
Nacional informações so-
bre outra pesquisa relacio-
nada à violência contra a 
mulher: “Visível e Invisí-
vel: A Vitimização de Mu-
lheres no Brasil” do Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública.

cAMPAnhA inteRnAcionAl

Durante a pandemia, números de violência doméstica dispararam no mundo
izabeLLe rodrigUes 

horahmunicipios@gmail.com
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Ação marca Dia para Eliminação da Violência contra Mulheres

onu promove campanha contra violência de gênero

Câmara aprova texto-base da 
MP que cria Auxílio Brasil

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou o texto-base 
da Medida Provisória (MP) 
1061/2021 que cria o Auxí-
lio Brasil. O programa, que 
substitui o Bolsa Família, 
muda alguns critérios para 
recebimento do benefício, 
com incentivos adicionais 
ligados ao esporte, desem-
penho no estudo e inserção 
produtiva.

A MP também criou o 
programa Alimenta Brasil 
que ficará no lugar do Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), que atende 
agricultores familiares. Os 
deputados votam agora des-
taques ao texto.

Partidos da oposição 
firmaram um acordo para 
votar favoravelmente ao 
parecer do relator, Marcelo 
Aro (PP-MG). Com isso, o 
texto foi aprovado por 344 
votos favoráveis e nenhum 

contrário.
O relatório apresentado 

trouxe uma série de modi-
ficações ao texto encami-
nhado pelo governo. Entre 
outros pontos, Aro incluiu 
na MP valores dos benefí-
cios definidos por um de-
creto que regulamentou o 
programa. Para o Benefício 
Primeira Infância o valor 
apresentado foi de R$ 130 
e para o Benefício Compo-
sição Familiar o valor é de 
R$ 65.

O texto alterado também 
diz que passarão a ser ele-
gíveis para o Auxílio Brasil 
as famílias em situação de 
pobreza, cuja renda familiar 
per capita mensal se situe 
entre R$ 105,01 e R$ 210; 
e as famílias em situação 
de extrema pobreza, com 
renda familiar per capita 
mensal igual ou inferior a 
R$ 105.

Os valores são diferentes 
do previsto no decreto que 
regulamentou a MP, que 
fixou a renda da extrema 
pobreza até R$ 100, e da 
pobreza entre R$ 100,01 e 
R$ 200. O efeito prático da 
mudança é ampliar o uni-
verso de elegíveis.

Após pressão de partidos 
da oposição, Aro também 
retirou a parte que permitia 
aos beneficiários do progra-
ma social contratarem cré-
dito consignado. A proposta 
previa que até 30% da ren-
da fossem comprometidos.

Além desses benefícios, 
o programa também institui 
os auxílios Esporte Escolar; 
Bolsa de Iniciação Científi-
ca Júnior; Criança Cidadã; 
Inclusão Produtiva Rural e 
Inclusão Produtiva Urbana, 
classificados como “incen-
tivos ao esforço individual 
e à emancipação’’.

Mercosul lança campanha digital contra o feminicídio
Com o slogan Mercosul 

livre de Feminicídio, os 
países que integram o blo-
co sul-americano lançaram 
uma campanha digital para 
sensibilizar seus cidadãos 
a combater o feminicídio. 
A campanha reforça a im-
portância do anonimato 
nas denúncias feitas pela 
vítima ou por pessoas que 
presenciam atos de violên-
cia contra a mulher.

Promovida pelo Minis-
tério da Justiça e Seguran-

ça Pública, uma vez que o 
Brasil atualmente exerce 
a presidência temporária 
do Mercosul, a campanha 
será veiculada nos canais 
digitais de comunicação 
das pastas da Justiça, do 
Interior e da Segurança dos 
países-membros do bloco.

No Brasil, as denún-
cias podem ser feitas pela 
Central de Atendimento à 
Mulher (Ligue 180). A li-
gação é gratuita em todo o 
território nacional e tam-

bém pode ser acessada em 
outros países, 24 horas por 
dia, todos os dias da sema-
na.

Pesquisa realizada pelo 
Instituto Patrícia Galvão e 
Locomotiva a respeito da 
percepção da população 
brasileira sobre feminicí-
dio revelou que 90% dos 
brasileiros apontam como 
local de maior risco de as-
sassinato para as mulheres 
é dentro de casa, por um 
parceiro ou ex-parceiro.

A pesquisa, que ou-
viu 1.503 pessoas (1.001 
mulheres e 502 homens) 
com 18 anos de idade ou 
mais, entre os meses de 
setembro e outubro, mos-
trou também que 57% dos 
brasileiros conhecem algu-
ma mulher que foi vítima 
de ameaça de morte pelo 
atual ou por ex- parceiro 
e que 37% conhecem uma 
mulher que sofreu tentati-
va ou foi vítima de femini-
cídio íntimo.
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Iniciativa defende anonimato em denúncias

Governo Federal prepara ação 
contra garimpo ilegal no Rio 

Órgãos federais como o 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma) e a Polícia Federal (PF) 
planejam enviar, nos próxi-
mos dias, servidores para 
fiscalizar a atuação ilegal de 
garimpeiros no leito do Rio 
Madeira, próximo à cidade 
de Autazes (AM), a cerca 
de 100 quilômetros da capi-
tal do estado, Manaus.

Coordenada pelo Ibama 
em conjunto com a PF, a 
operação está em “processo 
de planejamento”, segundo 
o instituto ambiental.

A informação foi confir-
mada pelo vice-presidente 
da República, Hamilton 
Mourão, que anunciou que 
Marinha também participa-
rá da ação. “A Polícia Fede-
ral e a Marinha já estão se 
preparando para agir. Ali, o 
principal é a Marinha, que 

tem que verificar quem está 
na ilegalidade e qual a em-
barcação legal. O pessoal 
que estiver na ilegalidade 
vai ter a embarcação apre-
endida”. Em nota, a PF 
informou que, em conjun-
to com outras instituições 
públicas, “estabelecerá as 
melhores estratégias” para 
o enfrentar o problema e 
interromper os danos am-
bientais” decorrentes “das 
atividades ilícitas que es-
tão ocorrendo no Rio Ma-
deira, no Amazonas”. Alvo 
permanente da ação de ga-
rimpeiros que buscam ouro 
no leito do Rio Madeira, o 
afluente do Rio Amazonas 
foi ocupado, nos últimos 
dias, por inúmeras balsas, 
empurradores, barcos e de-
mais equipamentos usados 
para tentar identificar e ex-
trair o valioso mineral do 
curso d ‘água.

Imagens feitas por mo-
radores da região, e divul-
gadas pelas redes sociais, 
demonstram que, em um 
curto espaço de tempo, cen-
tenas de embarcações se en-
contram próximas à comu-
nidade do Rosarinho, em 
Autazes, formando assim 
um bairro flutuante. Equi-
pes da organização não go-
vernamental ambientalista 
Greenpeace Brasil sobrevo-
aram o local na terça-feira 
(23) e filmaram e fotografa-
ram os garimpeiros em ple-
na atividade. “Constatamos 
que as embarcações estão 
efetivamente trabalhando 
no leito do Rio Madeira, 
extraindo ouro numa região 
entre as cidades de Autazes 
e Nova Olinda do Norte”, 
disse a ONG, alertando para 
o “poder de destruição que 
a atividade garimpeira tem 
sobre os rios da Amazônia”.

expectativa de vida no Brasil sobe para 76,8 anos
A expectativa de vida 

ao nascer do brasileiro em 
2020 era de 76,8 anos, de 
acordo com informações 
da Tábua de Mortalidade, 
apuradas pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O dado foi 
publicado no Diário Oficial 
da União (DOU).

Na comparação com da-

dos imediatamente anterio-
res, houve aumento de 0,2 
ano na expectativa de vida. 
Em novembro do ano passa-
do, o IBGE informou que a 
expectativa de vida do bra-
sileiro ao nascer era de 76,6 
anos.

A expectativa de vida do 
brasileiro leva em conta a 
média de ambos os sexos.

O IBGE detalhou que 
esse aumento seria uma pro-
jeção para o país, caso não 
houvesse pandemia por co-
vid-19, iniciada em março 
de 2021, que vitimou mais 
de 613 mil pessoas até o 
momento no Brasil.

“As Tábuas Completas 
de Mortalidade para o Bra-
sil 2020 que estão sendo 

publicadas hoje pelo IBGE 
fornecem os indicadores 
de mortalidade que seriam 
esperados caso o país não 
tivesse passado pela pande-
mia de covid-19”, detalhou 
o IBGE em nota.

“Assim, se o Brasil não 
tivesse vivenciado uma cri-
se de mortalidade em 2020, 
a expectativa de vida ao nas-

cer seria de 76,8 anos para o 
total da população, com um 
acréscimo de 2 meses e 26 

dias em relação ao valor es-
timado para o ano de 2019 
(76,6 anos).

diVulGAção

Houve aumento de 0,2 ano na expectativa de vida
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contas de Resende são aprovadas 
núMeRos no Azul 

Por unanimidade, aprovação do TCE 
acontece pelo quarto ano consecutivo

Pela quarta vez conse-
cutiva, o Tribunal de 
Contas do Estado do 

Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
aprovou com unanimidade 
as contas da Prefeitura de 
Resende, referentes ao ano 
de 2020. A decisão foi apre-
sentada pelos conselheiros 
do órgão fiscalizador de 
controle externo do Esta-
do do Rio, durante a sessão 

plenária telepresencial desta 
quarta-feira, dia 24, que foi 
divulgada no seu canal ofi-
cial do YouTube. A sessão 
foi coordenada pelo presi-
dente do TCE-RJ, Rodrigo 
Melo do Nascimento.  

O julgamento das contas 
do município é um procedi-
mento feito anualmente pelo 
TCE, avaliando sempre os 
números do ano anteceden-
te. A avaliação realizada tem 
como objetivo fiscalizar as 
gestões municipais e identi-
ficar a conduta, desempenho 

e cumprimento do gestor 
com as obrigações constitu-
cionais e as demais exigidas 
por lei. Isso significa que, 
com o resultado unânime, 
a gestão do prefeito Diogo 
Balieiro Diniz vem obtendo 
êxito em todas as determi-
nações legais e constitucio-
nais, além de apresentar um 
desempenho de austeridade, 
equilíbrio e retomada da 
capacidade de investimen-
to do município, conforme 
mostram os números apre-
sentados.  

Parecer favorável 
O relatório do parecer 

prévio favorável, elabora-
do pela relatora Marianna 
Montebello Willeman, des-
taca mais um ano de supe-
rávit nas contas públicas de 
Resende, o quarto consecu-
tivo, dando sequência à ten-
dência de melhoria financei-
ra do município iniciada em 
2017. O último déficit acon-
teceu em 2016.    

Ainda segundo o relatório 
do parecer positivo do TCE, 
todas as 15 determinações 

exigidas na avaliação de 
2019 foram cumpridas pelo 
município em 2020, além 

de uma única recomendação 
do ano anterior também ten-
do sido cumprida.   

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

carga de mármore cai de caminhão 
na Via dutra, altura de Barra Mansa

O trânsito ficou lento na 
Via Dutra, em Barra Man-
sa, depois que uma carga 
de mármore se desprendeu 
de um caminhão na ma-
drugada de ontem. A con-
cessionária que administra 
a rodovia informou que o 
incidente aconteceu no km 
269. O motorista não se fe-
riu.

A Nova Dutra informou 

que a carga se espalhou na 
pista sentido São Paulo e 
também em parte das fai-
xas do sentido Rio de Ja-
neiro. O tráfego fluiu pelo 
acostamento e o conges-
tionamento chegou a 2 km. 
Uma equipe de conserva-
ção foi enviada para lim-
peza da via. As faixas só 
foram liberadas duas horas 
depois.

Carga de mármore ficou espalhada na pista

RePRodução

diVulGAção/PMQ

Itatiaia e CIEE se reúnem para oferecer capacitação 
Em uma reunião rea-

lizada na tarde da última 
quarta-feira, representantes 
da Coordenação de Está-
gio da Prefeitura e da Se-
cretaria Municipal de Ad-
ministração, juntamente 
com Centro de Integração 
Empresa-Escola – CIEE 
deram início ao trabalho de 
alinhamento aos cursos que 
serão oferecidos aos jovens 
que fazem parte do Progra-
ma de Estágio da Prefeitura 
de Itatiaia.

Inicialmente serão ofere-
cidas capacitações nas áreas 

de Atendimento ao Públi-
co, Oratória e Inteligência 
Emocional. Conforme foi 
definido a previsão para co-

meçar é janeiro de 2022.
Atualmente a Prefeitu-

ra conta com cerca de 100 
estagiários, que fazem parte 

do convênio que mantém 
junto ao CIEE. Entre eles 
estão estudantes do ensino 
médio e superior que de-
sempenham suas funções 
nos diversos setores da Ad-
ministração Municipal.

De acordo com o coorde-
nador de estágio da Prefei-
tura, Heitor Aquino, a ini-
ciativa tem como objetivo 
oferecer mais conhecimen-
to aos estudantes para que 
possam aprimorar os seus 
conhecimentos com mais 
qualidade e prepará-los 
para o mercado de trabalho.

Encontro alinhou os cursos que serão 
oferecidos no Programa de Estágio 

diVulGAção/PMi

Quatis realiza 
‘Rodas de Pedal’ 

Números explicam sucesso nos investimentos
 da gestão de Diogo Balieiro 

diVulGAção/PMR

Segundo o relatório, a 
evolução significativa dos 
resultados financeiros da 
gestão do atual prefeito 

Diogo Gonçalves Balieiro 
Diniz continua. Antes do 
primeiro ano mandato, em 
2016, houve um déficit de 

R$ 4.166.899,26. Com a 
gestão Balieiro, o rombo nos 
cofres públicos foi comple-
tamente revertido e em 2020 

o superávit chegou a R$ 
138.933.802,28. O caminho 
do crescimento começou em 
2017, com saldo positivo na 

ordem de R$ 29.087.754,20. 
Em 2018, as contas foram 
fechadas com o superávit de 
R$ 55.431.676,03, chegan-

do a R$ 73.996.081,92 no 
ano de 2019, até os surpre-
endentes R$ 138.933.802,28 
em 2020.  

núMeRos PositiVos 

Volta Redonda sedia fórum anual de saúde 
A Prefeitura de Vol-

ta Redonda, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), encerrou 
ontem (25), o Fórum de 
Integração das Unidades 
de Saúde (UBS e UBSF). 
O seminário, que come-
çou na última quarta-feira, 
ocorreu no auditório do 
UGB (Centro Universitá-
rio Geraldo Di Biase), no 
bairro Aterrado, reunindo 
gestores e profissionais 
de saúde da Atenção Pri-
mária em Saúde (APS) do 
município.

Segundo a coordenado-
ra da Atenção Primária em 

Saúde de Volta Redonda, 
Albanéa Trevisan, a rea-
lização do fórum permitiu 
a troca de experiências 
vivenciadas pelas equipes 
durante o período de pan-
demia e reflexão sobre os 
novos processos de traba-
lho nas unidades de saúde.

Durante o encontro, 
os participantes trataram 
de temas como: situação 
encontrada em cada terri-
tório, violência, cobertu-
ra vacinal e cobertura de 
prevenção do câncer de 
mama e útero. Também 
foi abordado o desenvol-
vimento do programa saú-

de na escola, no acompa-
nhamento da população 
de maior vulnerabilidade 

social, além do número 
de pessoas cadastradas em 
cada serviço.

Evento reuniu gestores e profissionais
 de saúde no auditório do UGB

diVulGAção/PMVR

Porto Real constrói 
63 casas populares 

As obras de construção 
de 63 casas populares que 
beneficiarão famílias em 
condições de vulnerabili-
dade, avançam esta sema-
na para a fase de implanta-
ção de rede de escoamento 
de águas pluviais, com a 
chegada dos materiais ne-
cessários e toda a prepa-
ração prévia. Segundo in-
formações da Secretaria 
Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos, no local 
foi aberta uma nova rua 
para ligar o terreno com a 
Avenida A. 

O secretário de Obras, 
Antônio Sebastião da Sil-
va, o Silvinho, informou 
que com a chegada de ma-
nilhas e que com todo os 
serviços necessários de 

abertura de valetas, a etapa 
de manilhamento pode co-
meçar, mas com o cuidado 
da qualidade dos serviços. 
“Primordial acompanhar 
os trabalhos para garantir 
a conformidade com o pro-
jeto” - afirmou Silvinho.

O prefeito Alexandre 
Serfiotis destacou a impor-
tância dos trabalhos reali-
zados em parceria com o 
governo do Estado. “Nossa 
parceria com o governador 
Cláudio Castro vem dando 
bons resultados para nos-
sa querida Porto Real. As 
obras das residências po-
pulares estão avançando 
rápido, logo 63 famílias 
vão transformar o sonho 
da casa própria em reali-
dade”, concluiu o prefeito.

 O conjunto habitacional recebe rede de
 escoamento de água pluviais

diVulGAção/PMPR

Faltam apenas dois dias 
para o evento de lança-
mento do projeto “Rotas 
de Pedal”, para a prática 
das modalidades de ci-
cloturismo autoguiado e 
MTB, que acontece no dia 
28 de novembro. A Prefei-
tura de Quatis através da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Turis-
mo realizará o evento com 
diversas atividades atrati-
vas na Praça Dr. Teixeira 
Brandão, no Centro, jun-
tamente com o lançamento 
do projeto.

O evento começa a par-
tir das 8 e vai até às 14 ho-
ras. A lista com os primei-
ros 450 inscritos no Projeto 
Rotas de Pedal, que ga-
nham o kit (medalha + ca-
misa) gratuitamente, já está 
disponível no site. A retira-
da dos kits acontecerão nos 
dias 26 e 27 de novembro 
no Centro de Informação 
Turística, na Praça Teixei-
ra Brandão, de 08h às 12h, 
e para quem não conseguir 
retirar antes, pode retirar 
no dia do evento, às 07h no 
mesmo endereço.
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ingredientes

Modo de preparo

Rolo de cARne 
RecheAdo coM 

esPinAFRe e QueiJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro de 
sua preferência); sal e 
pimenta à gosto; alho 
em pó à gosto; colorau 
à gosto; azeite à gosto; 
400g de abóbora (usei 
abóbora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigideira ao 
fogo com um pouco de 
azeite e deixe aquecer. 
Acrescente os espina-
fres e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe os 
espinafres murcharem 
e saltearem, retire es-
correndo todo o líquido 
e deixe esfriar comple-
tamente.
Numa tigela coloque a 
carne moída e tempere-
-a com sal e pimenta e 
amasse bem para mis-
turar. Coloque depois 
a carne numa tábua de 
cozinha, numa camada 
só formando uma espé-
cie de retângulo.
No meio coloque os es-
pinafres já frios e sobre 
estes o queijo cortado 
em palitos. Enrole a car-
ne sobre os espinafres 
e o queijo, formando um 
rolo e apertando bem 
para que o recheio não 
escape. Coloque depois 
o rolo numa assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e colo-
que em volta do rolo de 
carme. Pique a cebola e 
espalhe sobre a abóbo-
ra, com uma pitada de 
sal, e tempere tudo com 
o alho em pó, o colorau 
e regue com um fio de 
azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aquecido a 
180ºC durante cerca de 
45 minutos ou até a car-
ne estar cozida e a abó-
bora macia e tostada.
Sirva a carne em fatias 
e acompanhe com uma 
salada ou legumes cozi-
dos.

sAlAdA 
MulticoR

Alface roxa; Alface ver-
de; Tomates cerejas; 
Beterraba; Pimentão 
verde; Pimentão verme-
lho; Pimentão amarelo; 
Azeitona chilena;  Bró-
colis;  Tempero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e a 
alface em tiras.
Ralar a beterraba e cozi-
nhar o brócolis.
Colocar nas bordas de 
uma travessa a alface 
roxa, depois a alface 
verde e a seguir a be-
terraba. Enfeitar com os 
pimentões, os tomates 
cerejas, as azeitonas e 
o brócolis.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 4894/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO o resultado da presente licitação, na modalida-
de pREGÃO pRESEnCiAL n° 068/2021 que objetiva 
a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KiT 
DEnTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 

4894/2021, à empresa: JOB COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 37.656.644/0001-42, no 
valor de R$ 67.785,00 (sessenta e sete mil, setecentos 
e oitenta e cinco reais).

Porto Real, 18 de novembro de 2021.
Renato Antonio Ibrahim 

Secretário Municipal de Saúde

ExTRATO DA ATA DE REGiSTRO DE pREÇO nº 
033/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 

02 - FORNECEDOR: Job Comércio e Representações 
Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de kit 
dental para atender as necessidades do centro de es-
pecialidades odontológicas.
04 - VALOR: R$ 67.785,00 (sessenta e sete mil, sete-
centos e oitenta e cinco reais).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4894/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

pORTARiA n º 092 DE 23 DE nOVEMRO    DE  2021
TORnAR sem efeito as Portarias nº090/21 e nº091/21, 
publicadas em 18/11/2021. 

                   Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 23 de Novembro de 2021.

SiDnEY CAnELLA
presidente

COnCESSÃO DE LiCEnÇA
AML  COMÉRCIO DE SUCATAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
– CNPJ Nº 40.600.172/0001-10, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAM, 
através do processo Nº 2021/059418 a licença de operação Nº 
050/2021 com validade até 26/10/2026 para operar as ativida-
des de estocagem de sucatas metálicas na Avenida São João 
Batista, nº 207 – Centro – Nova Iguaçu - RJ.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO
COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

25 DE nOVEMBRO DE 2021 puBLiCADO EM 26/11/2021

DECRETO n° 5302, DE 25 DE nOVEMBRO DE 2021

Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde - FMS, Crédito Suplementar de R$ 
4.225.000,00 (Quatro milhões e duzentos e vinte e cinco mil reais), para reforço 
das dotações consignadas no orçamento vigente.

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

                                                                                                                                                      
    DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 4.225.000,00 (Quatro mi-
lhões e duzentos e vinte e cinco mil reais),z para atender à programação constante 
do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 4.025.000,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 92 200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.92.00 16 210.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 4.4.90.52.00 16 50.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.14.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.30.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.32.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.36.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.92.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.92.00 16 13.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.14.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 462.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 16 173.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 1.400.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.40.00 16 725.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.303.046.2.011 4.4.90.52.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.14.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.30.00 16 50.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.33.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.36.00 16 95.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.92.00 16 42.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.304.049.2.012 4.4.90.52.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.14.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.33.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.92.00 16 20.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.33.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.050.2.014 4.4.90.92.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.14.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.33.00 16 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.36.00 16 80.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.39.00 16 443.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 102.000,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº3603/SEMAD/2021 DE 25 DE nOVEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, GENILSON GOMES DA COSTA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de 
Educação.

pORTARiA nº3604/SEMAD/2021 DE 25 DE nOVEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, NADIA MARIA LEAL NUNES, do cargo em comissão de 
Assistente de Saúde, Símbolo DAS-6, da Secretaria Municipal de Saúde.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE COMpRAS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 040/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-
manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em confor
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

ViRAdo de 
leGuMes

2 colheres (sopa) de óleo1 
cebola média picada1/2 pi-
mentão vermelho picado1 
xícara (chá) de ervilha fresca 
ou congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho amarela 
flocada• sal a gosto• pimen-
ta-do-reino a gosto• salsa 
(ou salsinha) picada a gos-
to• cebolinha-verde picada 
a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente a 
cebola.
Junte o pimentão e refogue 
por 3 minutos, mexendo 
sem parar.
Adicione a ervilha e tempere 
com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e a 
cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, misturan-
do bem.
Sirva quente, acompanhan-
do carne assada ou espeti-
nhos de carne ou frango.

Quiche de 
leGuMes

Pão de QueiJo 
nA cAnecA

2 xícaras (chá) de Água fer-
vente 1 tablete de caldo de 
legumes 2 xícaras (chá) de 
proteína de soja texturiza-
da1 ovo4 colheres (sopa) de 
cheiro-verde picado1 xícara 
(chá) de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de leite

. 6 colheres (sopa) de óleo

. 12 colheres (sopa) de pol-
vilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de quei-
jo parmesão ralado
. uma pitada de sal

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o 
ovo, o leite e o óleo e mis-
ture bem. Adicione o polvi-
lho e o fermento e misture 
novamente. Por fim, acres-
cente o queijo ralado e o sal 
e mexa apenas o suficiente 
para incorporar o queijo. 
Divida a mistura em quatro 
canecas, enchendo apenas 
metade de cada uma para 
a massa não transbordar 
quando estiver assando. 
Leve uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida e 
coma na hora!

midade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posterio-
res alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro-
jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitu-
ra Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo o 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuTAR 
AS OBRAS DE DREnAGEM, ESGOTAMEnTO SAni-
TÁRiO E pAViMEnTAÇÃO EM DiVERSOS LOGRA-
DOuROS nOS BAiRROS SÃO FRAnCiSCO DE AS-
SiS E nOVA AuRORA nO MuniCÍpiO DE BELFORD 
ROxO–RJ.  Podem participar do Processo licitatório to-
das as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27 de Dezembro 
de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/00293/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. 
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 25 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 118/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro-
jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA COnSTRu-
ÇÃO DE uMA CRECHE, SiTuADA nA RuA LuÍS DEL-
FinO, S/nº - BAiRRO SÃO JOSÉ - BELFORD ROxO 
– RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as 
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E 
HORÁRIO DE ABERTURA: 13 de Dezembro de 2021 
às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000280/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. 
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 25 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 119/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro-
jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA COnSTRu-
ÇÃO DE ESCOLA MuniCipAL, SiTuADA nA RuA 
piAuÍ, S/nº - BAiRRO SÃO LEOpOLDO- BELFORD 
ROxO – RJ.  Podem participar do Processo licitatório 
todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 13 de Dezembro 
de 2021 às 13:00 horas. PROCESSO: 52/000395/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. 
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 25 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 120/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devida-
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em confor-
midade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, realizará licitação em atendimento as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e 
Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Muni-

cipal de Belford Roxo que tem como objetivo COnTRA-
TAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL ViSAnDO A COLOCAÇÃO 
DE GRAMA SinTÉTiCA nO CAMpO DO JApOnÊS, 
SiTuADO nA RuA CuÍABA – EM FREnTE AO nº345 
- BAiRRO SAnTA AMÉLiA - BELFORD ROxO – RJ.  
Podem participar do Processo licitatório todas as em-
presas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E 
HORÁRIO DE ABERTURA: 13 de Dezembro de 2021 
às 15:00 horas. PROCESSO: 52/000371/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. 
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 25 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 121/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro-
jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA COnSTRu-
ÇÃO DE pRAÇA, SiTuADA nA RuA AGOSTinHO 
CARLOS, S/nº - BAiRRO JARDiM LiSBOA, VALE DO 
ipÊ- BELFORD ROxO – RJ.  Podem participar do Pro-
cesso licitatório todas as empresas do ramo pertinente 
ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 
13 de Dezembro de 2021 às 16:00 horas. PROCESSO: 
52/000381/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. 
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 25 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

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

Despacho do processo nº 52/0076/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 073/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA 
DE RECOMpOSiÇÃO ASFALTÍCA DREnAGEM E ES-
GOTO EM DiVERSOS LOGRADOuROS nO BAiRRO 
ViLA JOAnA nO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO/
RJ., adjudicando seu objeto a empresa: COnSTRu-
TORA AYLA EiRELi, no valor de R$ 1.492.300,13 
(hum milhão quatrocentos e noventa e dois mil 
trezentos reais e treze centavos) conforme Ata de 
julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão permanente de 
Licitação as fls. 678/680 e ainda, pareceres da Dou-
ta Procuradoria-Geral do Município em fls. 320/325 
e 458 e da Controladoria Geral do Município às fls. 
683/688.
                           

Belford Roxo, 22 de outubro de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

-Secretário Municipal de Obras, projetos e Capta-
ção de Recursos e Convênios-

OMiTiDO DO JORnAL DE 25/10/2021

ExTRATO DE TERMO DE ApOSTiLAMEnTO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52/0122/2021
ApOSTiLAMEnTO: 27/ 2021 
COnTRATO: 77/SEMOCAP/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, 
CONSTTRUÇÃO E REFORMAS EIRELLI.
DA FinALiDADE: O PRESENTE TERMO TEM POR 
FINALIDADE A CORREÇÃO POR ERRO MATERIAL 
CONSTANTE NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO 
Nº 77/SEMOCAP/2021.
DO OBJETO: 
OnDE SE LÊ: O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR 
DA DATA DE INÍCIO, A SER DETERMINADA NA OR-

DEM DE INICIO, SENDO PREVISTAS 04 (QUATRO) 
ETAPAS DE TRINTA DIAS CORRIDOS PARA EXECU-
ÇÃO DOS MESMOS.
LEiA-SE: O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS SER-
VIÇOS SERÁ DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA 
DATA DE INÍCIO, A SER DETERMINADA NA ORDEM 
DE INÍCIO, SENDO PREVISTAS 06 (SEIS) ETAPAS 
DE TRINTA DIAS CORRIDOS PARA EXECUÇÃO DOS 
MESMOS.

DATA DA ASSinATuRA: 11 de NOVEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0260/2021
TERMO n°: 013/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: inSTiTuTO LuZ E ViDA
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETI-
VO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPORTÂN-
CIA DE R$ 72.364,16 (SETENTA E DOIS MIL, TREZEN-
TOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 
CENTAVOS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO MUNI-
CÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFERENTA AO PA-
GAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO 
PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 72.364,16 (SETENTA E DOIS MIL, TRE-
ZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZES-
SEIS CENTAVOS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 915
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0254/2021
TERMO n°: 021/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ASSOCiAÇÃO BEniFiCiEnTE ViDA 
E AMOR- FiLiAL
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OB-
JETIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IM-
PORTÂNCIA DE R$ 22.040,00 (VINTE E DOIS MIL E 
QUARENTA REAIS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO 
MUNICÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFERENTA AO 
PAGAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO 
PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 22.040,00 (VINTE E DOIS MIL E QUAREN-
TA REAIS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 922
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0252/2021
TERMO n°: 019/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: FunDAÇÃO ESCOLA SOLiDÁRiA
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETI-
VO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPORTÂN-
CIA DE R$ 20.938,00 (VINTE MIL E NOVECENTOS 
E TRINTA E OITO REAIS), RECONHECIDA A DÍVIDA 
PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFEREN-
TA AO PAGAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS”, NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, 
CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 20.938,00 (VINTE MIL E NOVECENTOS E 
TRINTA E OITO REAIS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 914
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO
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Presidente Alejandro Domínguez acredita que a confederação promoverá maior “justiça esportiva”

A Conmebol anunciou 
ontem (25) que não vai ter 
mais o critério do “gol do 
visitante” em suas compe-
tições. Todos os gols pas-
sam a ter o mesmo valor, e 
o gol fora de casa não será 
considerado como fator de 
desempate. Com isso, se-
gundo a entidade, haverá 
maior “justiça esportiva”.

A decisão foi anunciada 
primeiro pelo presiden-
te da Conmebol, Alejan-
dro Domínguez, e depois 

compartilhada pela con-
federação em seus canais 
oficiais. A medida foi di-
vulgada no mesmo dia de 
reunião do conselho da en-
tidade na sede em Luque, 
no Paraguai, que tratou 
do encerramento da Copa 
Sul-Americana e da Copa 
Libertadores dos times fe-
mininos.

Além disso, a reunião 
desta quinta-feira tratou 
dos preparativos para a fi-
nal da Copa Libertadores 
masculina, marcada para 
o próximo sábado, entre 
Palmeiras e Flamengo, em 

Montevidéu. Representan-
tes dos dois clubes brasi-
leiros estiveram com in-
tegrantes da confederação 
sul-americana e autorida-
des uruguaias para acertar 
os últimos detalhes, como 
a operação de segurança.

A Conmebol segue en-
tão o mesmo caminho da 
Uefa, que decidiu no fim 
de junho acabar com a re-
gra do gol fora de casa para 
as competições de clubes. 
Nas competições do fute-
bol brasileiro, a CBF tam-
bém abandonou o critério, 
em 2018.

O critério do “gol como 
visitante” havia sido imple-
mentado em confrontos eli-

minatórios da Libertadores 
e da Sul-Americana a partir 
de 2005. De 2008 em dian-

te já não valia mais para a 
final (disputada em duas 
partidas até 2018).

redação
horahmunicipios@gmail.com

Conmebol anuncia fim do 
critério do gol fora de casa

Completou-se um ano da 
morte de Diego Armando 
Maradona, um dos maiores 
nomes da história do fute-
bol. Diversas homenagens 
foram realizadas ao redor 
do mundo, principalmente 

em Nápoles, cidade em que 
ele brilhou com a camisa do 
Napoli, e em Buenos Aires, 
onde ele fez história no Boca 
Juniors.

Na cidade italiana, uma 
estátua de tamanho real cria-

da pelo artista Domenico 
Sepe, e doada pela prefeitu-
ra de Nápoles, foi apresen-
tada pela manhã na praça 
em frente ao Estádio Diego 
Armando Maradona (antigo 
San Paolo). A inauguração 

oficial será por volta das 9h 
(de Brasília), com a presen-
ça de familiares e ex-com-
panheiros de Napoli. Já em 
Buenos Aires há a presença 
massiva de fãs dele em lo-
cais considerados históricos 

da carreira dele. Como por 
exemplo a casa onde ele nas-
ceu, no bairro de Villa Fiori-
to, ao sul da capital argenti-
na. Maradona morreu no dia 
25 de novembro de 2020, em 
Tigre (zona metropolitana 

de Buenos Aires), após uma 
parada cardiorrespiratória. 
Em processo de recuperação 
de uma cirurgia no cérebro, 
ele sofreu um mal súbito no 
fim da manhã daquele dia e 
não resistiu.

Mundo do futebol completa um ano sem diego Armando Maradona

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

(21)2655-5653
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
pROCESSO: 07/0260/2021
TERMO n°: 020/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ASSOCiAÇÃO BEniFiCiEnTE ViDA 
E AMOR- MATRiZ
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETI-
VO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPORTÂN-
CIA DE R$ 60.474,67 (SESSENTA MIL, QUATROCEN-
TOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E 
SETE CENTAVOS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO 
MUNICÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFERENTA AO 
PAGAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO 
PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 60.474,67 (SESSENTA MIL, QUATRO-
CENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSEN-
TA E SETE CENTAVOS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 917
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0258/2021
TERMO n°: 018/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ASSOCiAÇÃO COMuniTÁRiA DA 
CiDADAniA FLuMinEnSE-MATRiZ
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJE-
TIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPOR-
TÂNCIA DE R$ 45.916,66 (QUARENTA E CINCO MIL, 
NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E 
SEIS CENTAVOS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO 
MUNICÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFERENTA AO 
PAGAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO 
PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 45.916,66 (QUARENTA E CINCO MIL, 
NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E 
SEIS CENTAVOS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 924
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0262/2021
TERMO n°: 023/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: ASSOCiAÇÃO COMuniTÁRiA DA 
CiDADAniA FLuMinEnSE-MATRiZ
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJE-
TIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPOR-
TÂNCIA DE R$ 105.057,33 (CENTO E CINCO MIL, 
CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CEN-
TAVOS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO MUNICÍPIO 
EM FAVOR DA PARTE, REFERENTA AO PAGAMENTO 
DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO PERÍODO DE 
01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME DOCUMEN-
TOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 105.057,33 (CENTO E CINCO MIL, CIN-
QUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTA-
VOS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 920
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0251/2021

TERMO n°: 017/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: inSTiTuTO TiA ALinE ii
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJE-
TIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPOR-
TÂNCIA DE R$ 69.426,00 (SESSENTA E NOVE MIL, 
QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS), RECO-
NHECIDA A DÍVIDA PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA 
PARTE, REFERENTA AO PAGAMENTO DE “PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS”, NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 
08/07/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS 
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 69.426,00 (SESSENTA E NOVE MIL, QUA-
TROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 919
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0250/2021
TERMO n°: 016/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: inSTiTuTO TiA ALinE iii
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJE-
TIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPOR-
TÂNCIA DE R$ 37.100,66 (TRINTA E SETE MIL, CEM 
REAIS E SESSENTA SEIS CENTAVOS), RECONHE-
CIDA A DÍVIDA PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA 
PARTE, REFERENTA AO PAGAMENTO DE “PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS”, NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 
08/07/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS 
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 37.100,66 (TRINTA E SETE MIL, CEM RE-
AIS E SESSENTA SEIS CENTAVOS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 912
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0257/2021
TERMO n°: 015/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: CEnTRO COMuniTÁRiO ALEGRiA 
DO SABER
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETI-
VO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPORTÂN-
CIA DE R$ 15.428,00 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS 
E VINTE E OITO REAIS), RECONHECIDA A DÍVIDA 
PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFEREN-
TA AO PAGAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS”, NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, 
CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 15.428,00 (QUINZE MIL, QUATROCEN-
TOS E VINTE E OITO REAIS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 911
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0261/2021
TERMO n°:012/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: inSTiTuTO ESTRELA AZuL
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OB-
JETIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IM-
PORTÂNCIA DE R$ 26.448,00 (VINTE E SEIS MIL E 
QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), 
RECONHECIDA A DÍVIDA PELO MUNICÍPIO EM FA-
VOR DA PARTE, REFERENTA AO PAGAMENTO DE 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO PERÍODO DE 
01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME DOCUMEN-
TOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 26.448,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATRO-
CENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 916
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0253/2021
TERMO n°:014/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: inSTiTuTO TiA ALinE-MATRiZ
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJE-
TIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPOR-
TÂNCIA DE R$ 52.528,66 (CINQUENTA E DOIS MIL, 
QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA 
E SEIS CENTAVOS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO 
MUNICÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFERENTA AO 
PAGAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO 
PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 52.528,66 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUI-
NHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E 
SEIS CENTAVOS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 921
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0255/2021
TERMO n°:011/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: inSTiTuTO SÃO SEBASTiÃO- Fi-
LiAL.
OBJETO:  O PRESENTE TERMO TEM POR OBJE-
TIVO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPOR-
TÂNCIA DE R$ 44.080,00 (QUARENTA E QUATRO MIL 
E OITENTA REAIS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO 
MUNICÍPIO EM FAVOR DA PARTE, REFERENTA AO 
PAGAMENTO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, NO 
PERÍODO DE 01/06/2021 À 08/07/2021, CONFORME 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 44.080,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E 
OITENTA REAIS).
prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 923
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO

pROCESSO: 07/0256/2021
TERMO n°:022/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: inSTiTuTO SÃO SEBASTiÃO- MA-
TRiZ.
OBJETO:  O PRESENT TERMO TEM POR OBJETIVO 
A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPORTÂN-
CIA DE R$ 92.935,33 (noventa e dois mil, novecentos 
e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), RECO-
NHECIDA A DÍVIDA PELO MUNCÍPIO EM FAVOR DA 
PARTE, REFERENTA AO PAGAMENTO DE “PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS”, NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 
08/07/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS 
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO.
VALOR: R$ 92.935,33 (noventa e dois mil, novecentos 
e trinta e cinco reais e trinta e três centavos).
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seGundo cAdeRno

ingredientes

Modo de preparo

BAnAnA coMPRidA 
RecheAdA

200g de camarões/ 
200g de cauda de 
lagosta/ 200g de ca-
murim (robalo)/ Sal 
a gosto/ Pimenta do 
reino a gosto/ Suco 
de 2 limões/ 4 bana-
nas compridas com 
casca/ 1 pimentão 
cortado em cubos/ 
1 cebola cortadaem 
cubos/ 1 tomate cor-
tado em cubos/ 1/2 
xícara (chá) de azei-
te/ 2 xícaras (chá) de 
molho de tomate/ 24 
bagos de uvas ver-
des/ 1 xícara (chá) 
de champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 2 
colheres (sopa) anis 
estrelado

Descasque os cama-
rões.
Corte as caudas de la-
gosta e o filé de peixe 
em cubos.
Tempere-os com o sal, 
a pimenta do reino e o 
suco de limão.
Reserve.
Para descascar as ba-
nanas, com uma faca 
faça um único corte na 
casca, no sentido do 
comprimento e retire o 
conteúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas em 
pedaços e reserve.
Recheie as cascas de 
bananas, intercalando a 
lagosta, o pimentão, os 
camarões, o tomate, o 
peixe e a cebola.
Regue com a metade 
do azeite e metade do 
molho de tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaquecido por 
20 minutos.
Retire a casca das uvas 
e reserve a polpa.
Em uma panela, es-
quente o vinho e mistu-
re o anis estrelado.
Retire do forno e monte 
o prato.
Coloque a banana de-
sembrulhada sem o pa-
pel alumínio, mas com a 
casca aberta.
Regue o restante do 
molho de tomate e sir-
va.
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

PeiXe coM AçAÍ

200 g de filé de pescada 
/ sal a gosto / pimenta a 
gosto / 1 xícara de fari-
nha de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 1 xí-
cara 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 fari-
nha de rosca em reci-
pientes separados
em seguida, passe cada 
pedaço de peixe na fa-
rinha de trigo, nos ovos 
e na farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma fri-
gideira ou panela com 
óleo e frite os pedaços 
até que estejam doura-
dos
À parte, bata a polpa de 
açaí no liquidificador 
até que forme um cre-
me
transfira a polpa ba-
tida para o recipiente 
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 ro-
delas, sem casca)
1 pimentão (cortado 
em rodelas)
2 tomates (cortados 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 ca-
mada de batata, em 
seguida arrume os filés 
sobre a batata
acrescente a cebola, 
o tomate, o pimentão, 
orégano a gosto, regue 
com o molho de toma-
te (1/2 lata)
Cubra com o restante 
das batatas
Cubra com papel alu-
mínio e leve ao forno 
alto até que as batatas 
fiquem macias

ingredientes

Modo de preparo

soPA de lentilhA

1/2 kg de lentilha/ 
1/4 xícara (chá) de 
bacon picado/ 3/4 xí-
cara (chá) de cebola 
picada/ 1/2 dente de 
alho picado fino/ 3/4 
xícara (chá) de ce-
noura picada/ 3/4 xí-
cara (chá) de salsão 
picado/ 3/4 xícara 
(chá) de batata pica-
da/ 1 folha de louro/ 
2 cravos da índia/ 
Sal e pimenta do rei-
no a gosto/ /2 kg de 
salsicha

De véspera, escolha a 
lentilha, lave bem e po-
nha de molho em 2 1/2 
litros de água.
No dia seguinte, frite o 
bacon por 5 minutos, 
até que se desprenda 
toda a gordura.
Junte a cebola, o alho 
e os legumes e refogue 
durante 10 minutos, 
mexendo freqüente-
mente.
Acrescente à panela 
o louro e os cravos da 
índia.
Despeje a lentilha e a 
água em que ficou de 
molho na panela e tem-
pere com sal e pimenta 
do reino.
Abaixe o fogo e espere 
levantar fervura.
Depois, tampe a pane-
la e cozinhe, sempre 
em fogo brando, por 
50 minutos, quando a 
lentilha deverá estar 
macia.
Corte as salsichas em 
rodelas de 1,5cm de 
espessura.
Elimine o louro, os cra-
vos da índia.
Acrescente a salsicha 
à panela.
Misture bem e cozinhe 
por mais 15 minutos.
Polvilhe com salsa e 
sirva em seguida.

BuFete

1 kg de chicharros 
frescos (atum)
Molho
4 colheres (sopa) e 
vinagre/ 2 gindun-
gos/ Sal 

ingredientes

Modo de preparo

Lave, escame e tire as 
tripas do atum.
Leve a assar nas bra-
sas sem sal.
Depois de assados sir-
va com molho picante.
Molho
Pique a cebola muito 
miudinha.
Misture o sal e o gin-
dungo pisados e o vi-
nagre.
Misture bem e sirva.

prazo: 20 (vinte) dias.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.2041.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.36.0O
nOTA DE EMpEnHO: 918
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 17/11/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 62/SEMuS/2021 DE 25 DE nOVEMBRO DE 2021
Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Centro de Informações Estra-
tégicas de Vigilância em Saúde no Município de Belford Roxo.
Secretário de Saúde da Prefeitura do Município de Belford Roxo no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei,
Considerando o Regulamento Sanitário Internacional, Decreto Legislativo nº 395, 
acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de 
maio de 2005.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Na-
cional - ESPIN e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS, 
Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro de 2011.
Considerando a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde nº 588/2018.
Considerando a instituição do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância 
em Saúde que define suas atribuições, composição e coordenação, Portaria nº 30 
do Ministério da Saúde, de 7 de julho de 2005.
Considerando o Incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a 
execução de ações, de Vigilância, Alerta e Resposta à Emergência de COVID-19, 
Portaria nº2.624/GM/MS, de 28 de setembro de 2020.
Considerando o Decreto Municipal nº 5251 de 30 de setembro de 2021, que dis-
põe sobre a prorrogação das Medidas de Enfrentamento da propagação do novo 
coronavírus (COVID-19) em decorrência da situação de emergência em saúde do 
Município de Belford Roxo.
Considerando as mudanças relevantes no padrão de ocorrência das doenças in-
fecciosas e no processo de transmissão dos seus agentes, bem como ocorrência do 
aumento do número de agravos inusitados de emergências epidemiológicas, desas-
tres e desassistência à população.
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo necessita dis-
por    de um sistema oportuno de detecção, verificação e monitoramento de agravos, 
assim como, prover medidas de controle e prevenção para qualquer evento.

RESOLVE:
Art. 1º Instituir o CIEVS Belford Roxo (Centro de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde), com o propósito de estimular a captação de notificações, 
mineração, manejo e análise de dados e informações estratégicas importantes à 
prática da vigilância em saúde, bem como incorporar mecanismos de comunicação 
avançados.
Art. 2º Ao CIEVS, vinculado à Secretaria Executiva de Epidemiologia - SEMUS, 
compete:
I - Desenvolver atividades de manejo de crises agudas, incluindo o monitoramento 
de situações sentinelas e apoio para o manejo oportuno e efetivo das emergências 
epidemiológicas, sendo um elemento facilitador na formulação de respostas rápidas 
e integradas;
II - Integrar as ações das coordenações gerais da SVS, para o manejo de crises de 
desenvolvimento crônico responsáveis por expressiva morbimortalidade na popu-
lação de Belford Roxo, através de processos avaliativos com uso de metodologias 
simplificadas com foco em programas estratégicos e prioritários;
III - Atuar no monitoramento do sistema de vigilância em saúde, articulando diversas 
iniciativas existentes para o monitoramento do alcance de metas e análise de ten-
dências de indicadores estratégicos de pactuação em vigilância em saúde;
IV - Fortalecer a avaliação da situação de saúde, através do monitoramento de indi-
cadores epidemiológicos estratégicos, como mecanismo de transparência e de co-
municação e advocacia junto aos gestores, mídia e população em geral;
V - Atuar no monitoramento da acurácia das fontes de dados e informações de saú-
de que alimentam o CIEVS, em especial dos sistemas nacionais de informação em 
saúde - SIM, SINASC e SINAN - gerenciados pela Superintendência de Vigilância 
Epidemiológica.
Art. 3º - Determinar que o CIEVS contará com um Coordenador Técnico, e uma 
Equipe Técnica Capacitada, e apoio das Áreas Técnicas da Vigilância em Saúde.
Art. 4º - Viabilizar a articulação intersetorial com outras Secretarias (Defesa Civil, 
Educação e Assistência Social) nas Ações para Resposta Rápida nas Emergências 
em Saúde Pública.
parágrafo único. O CIEVS terá seu trabalho normatizado por Regimento Interno.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

COMiSSÃO ESpECiAL DE CREDEnCiAMEnTO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 
DA SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

AViSO RESuMiDO DO EDiTAL DE CHAMAMEnTO pÚBLiCO n.º 002/SE-
MuS/2021

processo Administrativo 08/518/2021

Chamamento público 002/SEMUS/2021

Objeto

CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DA ÁREA DA SAÚ-
DE, DE QUALQUER NATUREZA, PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS E 
TERAPÊUTICOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
EM CARDIOLOGIA INTERVENCVIONISTA, ÓRTESES E 
PRÓTESES CIRÚRGICAS, DE FORMA COMPLEMEN-
TAR, NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, SEDIADAS OU ESTA-
BELECIDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCE-
DIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO, CATE-
TERISMO CARDÍACO, ANGIOPLASTIA CORONARIANA 
COM IMPLANTE DE DOIS STENTS, ANGIOPLASTIA 
CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENTS, CATETER 
BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CATETER 
BALÃO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCU-
TÂNEA, CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TRANS-
LUMINAL PERCUTÂNEA, CATETER VENOSO CENTRAL 
DUPLO LUMEN, FIO GUIA DIRIGÍVEL PARA ANGIOPLAS-
TIA, STENT PARA ARTÉRIA CORONÁRIA, INTRODUTOR 
VALVULADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
PACIENTES REGULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - SEMUS DE BELFORD ROXO, CONFORME 
RELAÇÃO DETALHADA CONSTANTE DO ANEXO 2 DO 
PRESENTE PROCESSO.

Órgão Requisitante Secretaria Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária
Programa de Trabalho: 10.302.028.2.010

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 16

Estimativa Orçamentária R$ 2.446.213,12 (Dois milhões, quatrocentos e quarenta e 
seis mil e duzentos treze reais e doze centavos)

Fundamentação Legal Lei Federal n° 8.080/1990 e Lei Federal n° 8.666/1993.

Local e prazo
para retirada do Edital

As interessadas em participar do procedimento de Cha-
mamento Público n° 002/SEMUS/2021 poderão obter uma 
via integral do Edital no Protocolo do Fundo Municipal de 
Saúde, situado na Av. Benjamin Pinto Dias, n° 610, 1° An-
dar, Centro, Belford Roxo/RJ, de 29/11/2021 a 04/12/2021, 
no horário de 09h às 16h, exceto aos sábados, domingos e 
feriados, mediante entrega de 01 (uma) Resma de papel A4 
e de apresentação de pen-drive ou mídia gravável para reti-
rada do presente em via digital, e apresentação do carimbo 
com CNPJ da entidade.

prazo para entrega dos envelopes 
contendo os documentos de habilita-

ção e as propostas de trabalho 06/12/2021 a 09/12/2021

Data prevista da Sessão da abertura 
dos envelopes contendo os documen-
tos de habilitação e as propostas de 

trabalho
13/12/2021

prazo para 
apresentação de Recursos 14/12/2021 a 16/12/2021

prazo previsto para visita 
técnica das interessadas considera-

das habilitadas
20/12/2021 a 21/12/2021

Data prevista do resultado 
final do procedimento 27/12/2021

Data prevista da publicação do resul-
tado final do procedimento 30/12/2021

Observação
O presente aviso resumido do Edital de Chamamento Pú-
blico n° 002/SEMUS/2021 tem permissiva no art. 21, § 1°, 
da Lei Federal n° 8.666/1993, aplicável subsidiariamente a 
este procedimento. 

Belford Roxo, 25 de novembro de 2021.

CLÁuDiO LuiZ DAnTAS pEREiRA
presidente da Comissão

(Conforme portaria n° 51/SEMuS/2021)
Mat.: 60/79.909 

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SOCiAL, CiDADAniA E DA Mu-
LHER - SEMASCM

pORTARiA nº 035/SEMASCM/2021, DE 25 DE nOVEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre a designação de servidor para a fiscalização da execução da parceria 
resultante do Acordo de Cooperação Técnica nº 002/SEMASCM/2021.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores TAMIRIS ALMEIDA DA SILVA – Matrícula nº 60/81.975 
e LUANA NATAL DOS SANTOS - Matrícula nº 60/81.435, respectivamente, para 
exercerem a fiscalização da execução do plano de trabalho vinculado ao Acordo de 
Cooperação Técnica nº 002/SEMASCM/2021, referente ao processo administrativo 
nº 56/230/2021.
Art. 2º Esta Portaria revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de 
sua publicação.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

Matrícula n.º 60/70.862

ExTRATO DE ACORDO DE COOpERAÇÃO TÉCniCA

PROCESSO: 56/230/2021
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: 002/SEMASCM/2021.
PARTÍCIPES: Município de Belford Roxo e Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Belford Roxo.
OBJETO: Execução de ações socioeducativas, de reabilitação, capacitação e inte-
gração social de crianças e adolescentes com deficiência.
PRAZO: 10 (dez) meses.
FUNDAMENTO: Lei Nacional nº 13.019/2014.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

Matrícula n.º 60/70.862

ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS nº 42

ATOS OFICIAIS SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 202114
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

cARAPeBA 
GRelhAdA

1 carapeba limpa e 
sem vísceras/ Suco 
de 1 limão/ Sal a gos-
to/ 3colheres (sopa) 
de azeite/ 1 folha de 
alface para decorar

Tempere a carapeba 
com o suco de limão 
e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada com 
o azeite por 20 minu-
tos.
Na metade do tem-
po, vire o peixe, para 
grelhar por igual.
Arrume a folha de al-
face em uma traves-
sa e coloque o peixe 
sobre ela.

ingredientes

Modo de preparo

ARRoz de FoRno

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de queijo 
mussarela ralada 
100 gramas de açaí 
cortado em cubos 
pequenos 1 cenou-
ra ralada 2 colheres 
(sopa) de salsa (ou 
salsinha) picada 2 
unidades de ovo 1 
xícara (chá) de leite 
1/2 copo de requei-
jão 1 xícara (chá) 
de queijo parmesão 
ralado • sal a gosto 
• pimenta-do-reino a 
gosto

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, a 
cenoura e a salsa.
Coloque em um re-
fratário untado com 
margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o leite, 
o requeijão, o queijo 
ralado, o sal e a pi-
menta.
Despeje sobre o ar-
roz e asse no forno, 
preaquecido, a 200 
°C durante 30 minu-
tos ou até dourar.

ARRoz de tAcAcÁ

1 xícara (chá) de ar-
roz arbóreo cozido/ 1 
xícara (chá) de tucupi/ 
50g de camarões se-
cos/ 1/4 xícara (chá) 
de jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

Em uma frigideira, co-
loque o arroz e acres-
cente o tucupi e os 
camarões, mexendo 
sempre.
Deixe cozinhar até re-
duzir o volume à me-
tade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu 
picado, misture bem e 
sirva.

ATOS OFICIAISSEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 15
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

PeiXe coM AçAÍ

200 g de filé de pescada 
/ sal a gosto / pimenta a 
gosto / 1 xícara de fari-
nha de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 1 xí-
cara 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 fari-
nha de rosca em reci-
pientes separados
em seguida, passe cada 
pedaço de peixe na fa-
rinha de trigo, nos ovos 
e na farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma fri-
gideira ou panela com 
óleo e frite os pedaços 
até que estejam doura-
dos
À parte, bata a polpa de 
açaí no liquidificador 
até que forme um cre-
me
transfira a polpa ba-
tida para o recipiente 
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 ro-
delas, sem casca)
1 pimentão (cortado 
em rodelas)
2 tomates (cortados 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 ca-
mada de batata, em 
seguida arrume os filés 
sobre a batata
acrescente a cebola, 
o tomate, o pimentão, 
orégano a gosto, regue 
com o molho de toma-
te (1/2 lata)
Cubra com o restante 
das batatas
Cubra com papel alu-
mínio e leve ao forno 
alto até que as batatas 
fiquem macias

ingredientes

Modo de preparo

PicAdinho de AVestRuz

400g de filé de aves-
truz picado/ 1 cenou-
ra média cortada em 
fatias finas/ 1 batata 
média cortada em fa-
tias finas/ 10 vagens 
cortadas em fatias fi-
nas/ 1 cebola peque-
na cortada em fatias 
finas/ 2 colheres de 
sopa de alho poró 
cortado em fatias fi-
nas/ 1 colher de sopa 
rasa de manteiga com 
sal/ 1 colher de sopa 
de azeite/ 2 colheres 
de sopa de sumo de 
limão
1/3 xícara de aceto 
balsâmico de fram-
boesa/ 1/2 xícara de 
água/ Sal e páprica 
picante a gosto

Em uma panela co-
loque a manteiga e o 
azeite, leve ao fogo 
alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, frite 
um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa para 
doura-los um pouco
Coloque a água, ace-
to balsâmico, páprica, 
limão e o sal
Cozinhe em fogo bai-
xo até secar toda a 
água
Sirva bem quente

JAcARé À ModA Rio 
neGRo

2 kg de rabo de jacaré/ 
2 copos de vinagre/ 4 
limões do tipo rosa/ 2 
cebolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de fa-
rinha de trigo/ Sal a 
gosto/ 1/2 litro de óleo

ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fresca 
do jacaré em tiras
Coloque em uma va-
silha refratária com vi-
nagre e 2 limões
Reserve por aproxi-
madamente 12 horas 
para aliviar o cheiro 
da carne
Tempere com sal, ce-
bola e alho batidos no 
liquidificador, misture 
os ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha de 
trigo para “empamo-
na-los”
Leve ao fogo o óleo e 
frite as tiras empamo-
nadas de jacaré
Por fim acrescente 1 
limão e sirva
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Bolinho de
BAcAlhAu

1,5 kg de bacalhau/1,5 
kg de batata/1 gema/
Bastante salsa e ceboli-
nha (picados)/1 dente de 
alho amassado/2 colhe-
res de sopa de farinha de 
mesa/5 colheres de sopa 
de azeite/Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo e 
desfiar, reserve o para 
esfriar.

Cozinhe as batatas 
e amasse-as, faça um 
purê, espere esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfiado, 
acrescente os outros 
ingredientes, (salsa e 
cebolinha, alho, azeite 
e a farinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para tempe-
rar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

toRtA inteGRAl 
de AtuM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xícara 
de leite/1/2 xícara de 
óleo de girassol/1 xíca-
ra de aveia fina/1 co-
lher (sopa) de fermen-
to/sal a gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 to-
mate picado/2 ovos co-
zidos picados/2 lata de 
atum natural moído/1 
colher de cheiro-verde/
sal e pimenta a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no liqui-
dificador menos o fer-
mento e bata tudo até 
ficar bem homogêneo

Depois acrescente o 
fermento e bata rapi-
damente só para mis-
turar a massa com o 
fermento

RECHEIO:

Misture todos os in-
gredientes numa tigela 
e mexa ate todos se 
encorporarem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite co-
loque metade da mas-
sa espalhe o recheio 
todo por ela, acrescen-
te o restante da mas-
sa, polvilhe se quiser 
orégano por cima para 
dar um gostinho espe-
cial

Leve ao forno médio 
por mais ou menos 40 
a 45 minutos

Bom apetite!
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogumelo 
shimeji limpos10 colhe-
res (sopa) de molho de 
soja (shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mirin 
(para cozinha)3 dentes 
de alho bem picados3 
pimentão vermelho cor-
tados em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 co-
lheres (sopa) de man-
teiga3 dentes de alho 
bem picados1 litro de 
leite4 colheres (sopa) 
de amido de milho200 
gramas de queijo pro-
volone ralado1 copo de 
requeijão500 gramas 
de queijo mussarela300 
gramas de champignon 
fatiado

Aqueça a manteiga e 
junte o shimeji, mexen-
do sempre.
Regue com o shoyu e o 
saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamente 
metade do alho e o pi-
mentão em 3 colheres 
do azeite.
Aqueça a manteiga e 
doure o restante alho.
Junte o leite com o ami-
do dissolvido, mexendo 
até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, al-
terne camadas de mo-
lho branco, folhas da 
lasanha pré-cozida, shi-
meji, pimentões, mus-
sarela e os cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-alu-
mínio e leve ao forno, 
preaquecido, em tem-
peratura média (170 ºC 
190 ºC), até cozinhar e 
borbulhar.

500 gramas de feijão 
preto2 cebola picadas2 
dentes de alho4 colhe-
res (sopa) de molho de 
soja (shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo de 
legumes2 cenoura pica-
das500 gramas de abó-
bora japonesa picada1 
chuchu300 gramas de 
mandioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida• repolho 
picado a gosto• salsa 
(ou salsinha) a gosto• 
ervilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Reser-
ve os grãos, deixando o 
caldo na panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, a 
mandioca, o caldo de 
legumes, o shoyu e o 
louro. Cozinhe por 10 
minutos.
Devolva os grãos e jun-
te o restante dos vege-
tais e o sal. Ferva até 
as folhas estarem ligei-
ramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sirva.

lAsAnhA 
VeGetARiAnA

FeiJoAdA 
VeGetARiAnA

Modo de preparo
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

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 pe-
daços.

Coloque em uma pa-
nela de pressão o frango 
e os ingredientes, menos 
o colorau e cozinhe por 
20 minutos em fogo alto.

Abra a panela com cui-
dado (não esqueça de ti-
rar a pressão), coloque o 
colorau e uma pitada de 
sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo do 
seu fogão em fogo mé-
dio.

Bom apetite!

FRAnGo de PAnelA de 
PRessão seM ÁGuA

ingredientes

Modo de preparo

cARne MoÍdA coM 
BAtAtA siMPles

500 g de carne moída/3 
colheres de óleo/2 den-
tes de alho/1 cebola mé-
dia picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha ou 
carne/4 batatas cortadas 
em cubo/tempero ver-
de/1 colher de colorau.

Coloque o óleo e a cebola até 
a cebola murchar e perder 
um pouco de água
Em seguida o alho e colorau.
Coloque a carne até ela se 
soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o table-
te de tempero.
Assim que estiver dissolven-
do o tablete, coloque a batata 
com um pouco de água, tam-
pe a panela
Logo em seguida, veja se a 
batata está mole e acrescen-
te o tempero verde.

ingredientes

Modo de preparo

GAlinhA coM QuiABo

680 g de molho de toma-
te/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada 
em pedaços/1 cebola in-
teira picada/3 dentes de 
alho/4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g de 
quiabo picado em rode-
las/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

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

ingredientes

Modo de preparo

BAtAtA doce FRitA

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as bata-
tas, e corte em rode-
las finas ou em pali-
tos, como se tratasse 
das outras batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acompa-
nhamento de carne 
de porco.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de PuBA 
AMAnteiGAdo

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou marga-
rina/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 4 ovos/ 
3 xícaras (chá) de 
massa de puba/ 1 xí-
cara (chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de sal/ 
1 colher (chá) de fer-
mento

Bata bem o açúcar 
com a manteiga e as 
gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos as 
claras que são bati-
das em neve.
Junte as claras deli-
cadamente.
Coloque em assadei-
ra untada e polvilha-
da e leve para assar 
em forno forte.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de Milho
 VeRde 

5 espigas de milho 
verde (não muito du-
ras)/ 2 copos de lei-
te/ 3 ovos inteiros/ 2 
xícaras (chá) de açú-
car/ 1 xícara (chá) 
de farinha de trigo/ 
1 1/2 colher (sopa) 
de manteiga/ 1 xí-
cara (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 1 
colher (sopa) de fer-
mento em pó

Bata no liquidificador 
todos os ingredien-
tes.
Coloque numa assa-
deira untada e leve 
para assar em fogo 
médio.
Sirva em seguida.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

Matrícula n.º 60/70.862
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ingredientes

Modo de preparo

cRePe de tAPiocA 
(cRePiocA)

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

Bata todos os ingredientes 
em um mixer até obter uma 
consistência cremosa.
Despeje uma concha da mas-
sa numa frigideira levemente 
untada com margarina, tam-
pe 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 ce-
bola/3 dentes de alho/2 
tomates/sal/caldo de 
frango/salsinha e ceboli-
nha/farinha de mandioca.

Desfie os frangos depois de 
cozidos.
Não jogue a água que cozi-
nhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, co-
loque o frango e faça o mo-
lho com os tomates, tempere 
com o caldo de frango, sal, 
cebolinha e salsinha.
Coloque a água que está se-
parada para ferver.
Em um recipiente coloque a 
farinha de mandioca com um 
pouco de água.
Acrescente o molho de fran-
go 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 cebola/
pimenta-do-reino (a gosto)/
cebolinha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela de 
pressão o frango e os ingredien-
tes, menos o colorau e cozinhe 
por 20 minutos em fogo alto.
Abra a panela com cuidado (não 
esqueça de tirar a pressão), co-
loque 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 xícaras de 
farinha de trigo/1 colher de 
sopa de fermento/2 xícaras 
de açúcar

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

ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS nº 43
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ingredientes

Modo de preparo

toRtA de MARAcuJÁ

MASSA

12 colheres (sopa) de fa-
rinha/2 a 3 colheres (sopa) 
de açucar/1 colher (cha) de 
fermento em pó/5 colheres 
(sopa) de margarina/2 colhe-
res de creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite condensa-

do/1 lata de creme de lei-
te/200 ml de suco concen-
trado de maracuja sem as 
sementes (3 a 4 maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de milho/3 
colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa ho-
mogênea.

Abra a massa e coloque 
em uma forma redonda de 
fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidificador 

por alguns minutos e despeje 
sobre a massa ja assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture bem 
e leve ao fogo mexendo até 
as sementes se separarem, 
espalhe por cima do recheio 
e leve a geladeira.

Fica uma torta muito boni-
ta e gostosa.

chuRRos

1 e 1/2 xícara de leite/1/2 
xícara de água/2 colheres de 
margarina ou manteiga/2 xí-
caras de farinha de trigo/sal 
a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma panela o 
leite, a água, a manteiga e o 
sal.

Quando o leite ferver, co-
loque a farinha e mexa bem, 
até soltar do fundo da panela 
(mexa bem rápido).

Coloque a massa em um 
saco de confeiteiro, com o 
bico pitanga.

Faça tirinhas com a massa 
e frite.

Passe na canela com açú-
car e sirva.

GelAtinA cReMosA
ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas de 
creme de leite/3 colheres 
de sopa de açúcar.

Modo de preparo
Prepare as caixinhas de 

gelatina todas juntas, mas 
com menos água para ficar 
mais firme, com a açúcar

Depois coloque as caixi-
nhas de creme de leite junto 
com a gelatina e bata por 
uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 a 
5 horas

A gelatina separa do cre-
me e ficam 2 camadas.
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ingredientes

Modo de preparo

cARne RÁPidA

1/2 kg de patinho moído/1 pi-
tada de cominho/3 dentes de 
alho amassados/1 colher de 
sopa de óleo/3 tomates pica-
dos sem pele e sementes/10 
azeitonas/2 colheres de sopa 
de salsa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a gos-
to.

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

ingredientes

Modo de preparo

Filés Ao cReMe

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

Tempere os bifes com sal a 
gosto.
Frite-os em uma frigideira 
grande com metade da man-
teiga, até que estejam doura-
dos.
Retire e reserve em local 
aquecido.
Na mesma frigideira, junte o 
restante da manteiga e junte 
a cebola também.
Deixe refogar por cerca de 
3 minutos ou até que tenha 
murchado levemente.
Junte o creme de leite, mis-
ture bem e deixe no fogo até 
aquecer.
Sirva sobre os bifes reserva-
dos.

BiFe A Rolé

5 bifes pequenos passados 
na máquina/5 fatias de bai-
con/1 cenoura cortada em 
tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os bifes a seu gosto.
Coloque no centro de cada 
um uma fatia de baicon, ce-
bola e uma tira de cenoura.
Enrole e amarre com barban-
te grosso.
Aqueça o azeite em uma pa-
nela de pressão e coloque os 
bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresentan-
do um pouco de água para 
que amoleça e se transforme 
em um molho delicioso.

BeiJinho de coco

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

ingredientes

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

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

Matrícula n.º 60/70.862

COnSELHO MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SOCiAL

RESOLuÇÃO nº 022 CMAS-BR/2021

“Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao 3° trimestre, julho a setembro, do 
exercício de 2021”.

COnSiDERAnDO a documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo – SEMASCM/BR;

COnSiDERAnDO a aprovação da prestação de contas realizadas pela Plenária do 2º 
trimestre, referente aos meses de Abril a Junho de 2021, que emitiu o parecer favorável, 
através da resolução nº 009/ CMAS-BR/21;

COnSiDERAnDO a análise da documentação apresentada pela SEMASCM-BR, realizada 
pela Comissão de Fiscalização do Fundo Municipal de Assistência Social do CMAS-BR, 
em reunião no dia 24 de novembro de 2021, que emitiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, 
deliberativo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso das competências e 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.068, de 27 de outubro de 2005 
e pelo Regimento interno, em Reunião Extraordinária realizada no dia 24 de novembro de 
2021;

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a da Prestação de Contas da aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
de Assistência Social - FMAS, do 3º trimestre, referente aos meses de julho a setembro, 
do exercício de 2021.

Art. 2º - A documentação referente à Prestação de Contas ficará arquivada na Sede do 
CMAS para vistas dos Conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Belford Roxo, 25 de 
novembro de 2021.

MAnuEL MARTinS GuEDES
Vice. Presidente do CMAS BR
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LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM 
DIREÇÃO A UM

 FUTURO 
MELHOR!


