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Tiroteio em morro da 
Ilha do Governador 
acaba com três feridos 
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Caçada implacável 

Reestruturação 
da Segurança 
Pública nas 
mãos da Alerj 

Foram 67.627 doses em um único dia. A Secretaria 
Municipal de Saúde informa que quem ainda não to-
mou a vacina esse ano deve procurar a unidade mais 
próximo de sua casa, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h,  para se imunizar.
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Tropa do Grupamento de 
Ações Táticas (GAT) do 20º 
Batalhão de Polícia Mili-
tar (Mesquita) segue com 
ações intensificadas para 
frear criminalidade na Bai-
xada. Entre a sexta-feira da 
semana passada e a última 
quinta-feira, sob o comando 
do capitão Caldas, os guer-
reiros apreenderam armas, 
entre elas um fuzil, gran-
de quantidade de drogas e 
prenderam 11 criminosos. 

‘LoboS dA bAixAdA’ 

As propostas para a criação da Lei Orgânica da Polícia Civil e do Sistema de Proteção Social 
dos Militares do Estado foram entregues ao presidente da Assembleia Legislativa do RJ, deputa-
do André Ceciliano (PT), pelo governador Cláudio Castro. Os textos serão discutidos em audiên-
cias públicas. 
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Corpo encontrado 
no mar é de piloto

Família confirma identificação 
de Gustavo Carneiro. buscas 

por outras duas vítimas do 
avião bimotor que caiu no 
litoral do Rio continuam. 
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ÚLtimo voo 

Vacinação contra a gripe bate recorde

São João de meriti 
realiza mutirão do 
CadÚnico na Praça 
dos três Poderes 
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Taxista é executado 
em tentativa de 
assalto na Região 
Metropolitana
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Flu: Comissão por 
contratação de 
PH Ganso vira 
processo na Justiça
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Rio realiza ação 
para pessoas não 
binárias tirarem sua 
documentação civil
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biblioteca itinerante 
do Sesc-RJ volta às 
ruas da cidade do 
Rio nesta semana
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Festa: Torcida do 
Botafogo esgota
ingressos para partida 
contra o Guarani
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Final da 
Libertadores

Além da disputa pelo título entre Palmeiras 
e Flamengo, jogadores disputam o prêmio de 
melhor da Liberta. Rony, Raphael Veiga, We-
verton, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol 
já estão na briga pelo anel de diamantes.
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Considerado o 
oscar da lite-
ratura brasi-

leira, o Prêmio Ja-
buti 2021 anunciou 
na última quinta-
-feira os vencedores 
de sua 63ª edição. 
“Sagatrissuinora-
na”, de João Luiz 
Guimarães e Nelson 
Cruz, foi o escolhi-
do como Livro do 
Ano. 

A obra ilustrada 
é uma homenagem 
a Guimarães Rosa 
(1908-1967) ao usar 
seu estilo para recontar a 
fábula dos “Três Porqui-
nhos” como uma metáfo-
ra para o rompimento de 
barragens como em Ma-

riana e em Brumadinho. 
Além do troféu, os auto-
res ganham R$ 100 mil. 
“Esse livro virou uma 
coisa muito bonita, muito 
potente no final. É legal 

pensar que a gente 
está tocando as gera-
ções do futuro, para 
elas pensarem sobre 
o meio ambiente”, 
afirmou o escritor da 
obra, João Luiz Gui-
marães.

O ilustrador Nelson 
Cruz lembrou que se 
trata de uma homena-
gem também às víti-
mas dos rompimentos 
nas duas cidades mi-
neiras. O livro tam-
bém foi o escolhido 
na categoria literatura 
infantil.

Personalidade do ano 
Foram 20 categorias, 

divididas entre Litera-
tura, Ensaios, Livro e 

Inovação. Neste ano, o 
prêmio recebeu 3,4 mil 
inscrições, 31% a mais 
do que no ano passado.

Formado por especia-
listas de cada categoria, 
o júri foi indicado pelo 

Conselho Curador do 
Prêmio, composto por 
Marcos Marcionilo, Ana 
Elisa Ribeiro, Bel San-
tos-Mayer, Camile Men-
drot e Luiz Gonzaga Go-
doi Trigo.

Os primeiros colo-
cados recebem o troféu 
Jabuti e R$ 5 mil. Nesta 
edição, o homenageado 
como personalidade do 
ano foi Ignácio de Loyola 
Brandão.

‘Sagatrissuinorana’ 
ganha o prêmio 
de Livro do Ano

divuLGAção 

Obra de Nelson Cruz e João Luiz Guimarães venceu a 63ª 
edição da principal premiação de literatura do Brasil 
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Essa é a melhor definição para o sentimento de um calouro da política na Baixada Fluminense. O moço, 
que estava prestes a assumir um importante cargo no partido pelo qual se filiou, acabou levando uma rasteira 
daquelas, supostamente armada por um velho desafeto. Ele montou a arapuca e o alvo caiu fácil após uma 
inteligente estratégia somente digna de roteiros de novelas. 

Frustração total

o SombRA
horahmunicipios@gmail.com

Um passarinho contou ao Sombra que o calou-
ro em questão teria sido ‘convidado’ a integrar as 
fileiras do partido com a promessa de ocupar um 
cargo que poderia inflar as possibilidades de con-
correr a um cargo eletivo, pois trata-se de um tra-
balho de inclusão. Ocorre que o moço estava filia-
do a outra legenda e teria aceitado a proposta por 
trás da cortina, sem o conhecimento do presidente. 
E não deu certo. 

Passarinho está de olho 
Quantos políticos pulam de partido igual a prostituta 

e acabam sempre ficando com quem paga mais?Pois é, 
ele acabou pagando um alto preço pela pulada de cerca 
e parece ter ficado com uma mão na frente e outra atrás. 
Frustrações à parte, o rapaz não demonstra estar arra-
sado com o plano que não deu certo. Segundo a fonte, 
já estaria planejamento outra estratégia para conseguir 
um cargo, dessa vez numa prefeitura. Difícil missão, 
essa, não?

Não foi uma ideia original

Grupo ‘Nós do morro’ mostra ‘modus 
operandi’ no teatro Ruth de Souza 

O Teatro Municipal 
Ruth de Souza recebeu 
uma ocupação realizada 
pelo grupo teatral Nós do 
Morro, entre os dias 25 e 
26 de novembro. O proje-
to, que busca levar arte e 
cultura para pessoas que 
não têm acesso, disponi-
biliza oficinas e uma peça 

inédita para o público.
A peça teatral, que é 

uma colagem, conta três 
histórias sobre o cotidia-
no de pessoas da grande 
cidade passando por situ-
ações conturbadas que as 
fazem lutar pela sobrevi-
vência. 

No primeiro momento, 

retrata a prisão de um jo-
vem por carregar produtos 
de limpeza em sua mochi-
la. Em seguida, o público 
vivenciará a experiência 
de um bebê atingido por 
bala perdida ainda dentro 
do ventre de sua mãe.

As histórias, mesmo 
que fictícias, trazem a rea-

lidade de diversos jovens, 
crianças e trabalhadores 
da cidade do Rio. Essa é 
a proposta do grupo: tra-
zer diferentes expressões 
de cultura da comunida-
de para a comunidade. Os 
ingressos poderão ser ad-
quiridos de forma gratuita 
através do site Sympla

RePRodução 

O espetáculo Esperança 
de Natal, que trará ao pal-
co do Teatro Cesgranrio a 
história do nascimento de 
Jesus Cristo, com Maria, 
São José, os Reis Magos 
e a participação do Papai 
Noel, estreou ontem no 
espaço que estava fechado 
desde o início da pande-
mia. 

O roteiro e direção é de 

Carlos Alberto Serpa, fi-
gurinos de Beth Serpa e a 
regência do maestro Cyra-
no Sales, com a participa-
ção da Orquestra Sinfônica 
Cesgranrio. No repertório, 
canções natalinas e popu-
lares. O musical ficará em 
cartaz até 19 de dezem-
bro, às sextas e sábados, às 
19h30min, e aos domingos, 
às 20hs.

Teatro Cesgranrio reabre 
com Esperança de Natal

Ignácio de Loyola Brandão ganha homenagem como personalidade do ano 

Nelson Cruz e João Luiz Guimarães agradecem o Prêmio Jabuti 2021 

Capa de ‘Sagatrissuinorana’ 

O musical ficará em cartaz até 19 de dezembro, 
às sextas e sábados, e domingos 

RePRodução 

eNvie SuA 
deNÚNCiA ou eLoGio!
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SAÚde do Homem 

Policlínica Neuza brizola e ubS 
Santa marta no Novembro Azul 

RAFAeL bARReto/PmbR

Unidades realizaram ações de conscientização no mês mundial de prevenção ao câncer de próstata

A palestra na Policlínica Neuza Brizola abordou temas, como as causas do câncer de próstata

Todos pela vida em 
Belford Roxo. A Po-
liclínica Neuza Bri-

zola e a Unidade Básica de 
Saúde - UBS Santa Marta 
realizaram ações de cons-
cientização sobre o No-
vembro Azul, mês mundial 
de prevenção ao câncer de 
próstata. Durante o encon-
tro, médicos, enfermeiros 
e abordaram temas de au-
tocuidado com o público 
masculino e modos de pre-
venção como a alimentação 
saudável, prática de exercí-
cios físicos e exames con-
tínuos. Preservativos mas-
culinos e femininos foram 
distribuídos nos postos.

De acordo com o médico 
Mauro Reis, as palestras são 
estratégias de combate ao 
câncer de próstata para que 
os homens possam visitar 
uma unidade de saúde e tirar 
as dúvidas. “Pacientes com 
45 anos de pele negra que 

tenham histórico de câncer 
na família ou com mais de 
50 anos estão convidados 
para fazer o exame. Um dos 
testes é o PSA, realizado 
através de uma coleta pe-
quena de sangue. Em caso 
de alteração, encaminhamos 
para o urologista para que 
ele possa verificar a prósta-
ta”, explicou Mauro Reis.

Pontes de 
aprendizado 

O psicólogo Júlio Cezar 
é especialista em Psicologia 
Existencial e atende em di-
versas unidades do municí-

pio. O profissional ressaltou 
os pontos positivos dos mo-
mentos de conscientização 
para que os homens possam 
vencer o medo. “Cuidar é 
importante, principalmente 
criar pontes de aprendiza-
dos na sociedade para dimi-
nuir os preconceitos. Dessa 
forma, as pessoas recebe-
rão a oportunidade de estar 
mais à vontade, consciente 
da própria vida e saúde. O 
homem pode conhecer o seu 
corpo, que não é um objeto. 
A ideia de saúde preventiva 
ainda é um desafio”, afir-
mou Júlio.

anTonio CaRLos

horahmunicipios@gmail.com

Wildmark da Silva se preocupa com
 a saúde e mantém os exames em dia

Para o encanador Ne-
mias Moreira, 68 anos, 
perder o medo é a melhor 
alternativa para vencer a 
doença. “Eu faço os exa-
mes todo o ano. O homem 
precisa se cuidar, se preo-
cupar com a saúde porque 
o câncer é fatal. O trabalho 
da prefeitura é fundamen-
tal nesse sentido. As reco-
mendações e as palestras 
são essenciais, buscar as 

orientações também. Ano 
passado eu me descuidei, 
mas esse ano eu voltei, 
devemos buscar por me-
lhorias para o nosso bem-
-estar”, disse Nemias.

Quem também faz os 
exames com frequência 
é o funcionário público 
Wildmark da Silva, 63, 
que tem os exames em 
dia. “No ano retrasado 
eu fiz o exame, mas algo 

tem me incomodado. A 
Maioria dos homens não 
têm entendimento sobre 
o assunto, as explicações 
ajudam a melhorar a saú-
de da população masculi-
na para que todos sejam 
saudáveis. O meu conse-
lho é que os homens não 
tenham medo”, resumiu 
Wildmark, que participou 
da ação na UBS de Santa 
Marta. 

PeRdeR o medo é A meLHoR 
SAídA PARA veNCeR A doeNçA 

As propostas do Executi-
vo para a criação da Lei Or-
gânica da Polícia Civil e do 
Sistema de Proteção Social 
dos Militares do Estado fo-
ram entregues ao presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), deputado André 
Ceciliano (PT), pelo gover-
nador Cláudio Castro na 
abertura da sessão plenária 
da última quinta-feira. Os 
textos serão discutidos em 
audiências públicas. 

O projeto de lei da Secre-
taria de Estado de Polícia 
Militar, por exigência da 
legislação federal, deverá 
ser votado ainda este mês; 
e o da Secretaria de Polícia 
Civil, está previsto para a 
primeira quinzena de mar-
ço de 2022. “As duas men-
sagens já foram publicadas 
no Diário Oficial. Todas as 
propostas e as emendas se-
rão amplamente debatidas 
em audiências públicas e 
com grande participação da 
sociedade”, comentou Ceci-
liano. 

Orçamento próprio 
A mensagem da L.O es-

tabelece orçamento próprio 
para a Polícia Civil e vai ra-
cionalizar o sistema de pro-
moção interna com regras 
que determinam o tempo 
mínimo necessário para cada 
classe da categoria. O traba-
lho da Corregedoria também 
ficará mais célere com a 
simplificação dos processos 
de infrações administrativas 
menos graves, permitindo 
que o servidor tenha um 
ajustamento de conduta. De 
acordo com o Governo, a Lei 
Orgânica não causa impacto 
financeiro, logo não fere o 
Regime de Recuperação Fis-
cal. A criação da Lei Orgâ-
nica da Polícia Civil é uma 
demanda antiga da catego-
ria, como destacou o gover-
nador Cláudio Castro. “Essa 
é uma lei que gera garantias 
para os policiais civis. Ela é 
muito importante para a Po-
lícia Civil, que completa seu 
bicentenário e até hoje não 
tinha a sua Lei Orgânica. Vai 
servir para o policial saber 

melhor o que pode e o que 
não pode fazer, assim como 
para nós sabermos o que po-
demos cobrar da polícia. Ela 
gera mais segurança para a 
sociedade e para o policial”, 
comentou Castro. 

Proteção Social 
dos Militares 

A mensagem do Siste-
ma de Proteção Social dos 
Militares do Estado é uma 
exigência da Lei Federal 
13.954/19, que altera as re-
gras previdenciárias para as 
Forças Armadas e militares 
estaduais - policiais e bom-
beiros. “Todos os estados es-
tão aprovando essa lei. Aqui 
no Rio, essa medida vai ga-
rantir que o estado não per-
ca cinco mil policiais já no 
início do próximo ano. Não 
teríamos nenhuma condição 
de repor essa perda a curto 
prazo, principalmente com o 
Regime de Recuperação Fis-
cal. Por isso, solicitei ao pre-
sidente da Casa celeridade 
nessa votação”, comentou o 
governador. 

Cerimônia de entrega de duas mensagens  sobre os servidores da
 segurança pública pelo governador Cláudio Castro 

divuLGAção/ALeRJ 

Alerj recebe mensagens que 
reestruturam a Segurança Pública 

Prefeitura de São João de meriti 
realiza mutirão do CadÚnico 

A Prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, 
realizou na última quinta-
-feira, na Praça dos Três Po-
deres, em frente à Prefeitura, 
o Mutirão de CadÚnico para 
a realização do cadastra-
mento de pessoas agendadas 
no Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) 
e do recadastramento do Ca-
dÚnico. O evento realizou 
mais de 300 atendimentos.

“Estamos aqui para re-
alizar o cadastramento e o 
recadastramento do Auxílio 
Brasil e outros benefícios. 
Hoje temos um projeto do 
Governo Federal que diz 
que as pessoas serão benefi-
ciadas com o Auxílio Brasil. 
A demanda aumentou mui-
to, por isso resolvemos fa-
zer um mutirão para que as 
pessoas pudessem antecipar 
o seu cadastro e o seu reca-
dastramento”, disse a secre-
tária de Assistência Social, 

Almerinda de Carvalho.
Para se recadastrar no Ca-

dÚnico, o munícipe precisa 
entrar em contato, das 8h30 
às 16h, com a central do ca-
dastro único através dos nú-
meros 2652-4935 ou 2756-
0435.  Já o cadastramento é 
feito de forma presencial nas 
seguintes unidades: CRAS 
de São João de Meriti. To-

das as unidades funcionam 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h: CRAS 
Íris: Rua Copacabana, 50 – 
Jardim Íris. CRAS Vila São 
José: Avenida Comendador 
Telles, 3199 – casa 02 – Vila 
São José. CRAS Centro: 
atendimento temporário no 
endereço Rua Wilson Gil da 
Mata, Lote 11 – Centro.

Ação aconteceu na Praça dos Três Poderes 
e foram feitos mais de 300 atendimentos 

déboRA vitóRiA/divuLGAção/PmSJm

Ministério Público Federal recebe 
homenagem por ‘Mico Leão Dourado’

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) foi homenage-
ado pela Associação Mico 
Leão Dourado, mais especi-
ficamente aos procuradores 
que atuaram na ação civil 
pública que garantiu a exe-
cução das condicionantes 
ambientais no licenciamen-
to da duplicação da rodovia 
BR-101, em Macaé (RJ). 

Por causa do licencia-
mento, foi possível con-
solidar o mais importante 

complexo de estruturas de 
passagens de fauna no Bra-
sil, incluindo o primeiro 
viaduto vegetado em rodo-

vias federais no país. 
Durante evento realiza-

do pela associação, os pro-
curadores da República em 
Macaé Flávio de Carvalho 
Reis e Fábio Sanches e o 
procurador da República 
em São Pedro da Aldeia 
Leandro Mitidieri planta-
ram mudas nativas de Mata 
Atlântica na área do futuro 
Parque Ecológico do Mico 
Leão Dourado, em Silva 
Jardim.
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Leis de combate à 
violência contra mulher

Durante sessão solene 
do Congresso Nacional 
para comemorar o Dia 
Internacional pela Elimi-
nação da Violência con-
tra a Mulher, na última 
quinta-feira, debatedoras 
destacaram que as leis 
para combater a violên-
cia contra a mulher têm 
avançado, mas ainda 
não chegam às mulhe-
res negras e periféricas. 
A data é uma homenagem 
às irmãs dominicanas Mi-
rabal: Pátria, Minerva e 
Maria Teresa, assassina-
das em 25 de novembro 
de 1960, por serem con-
tra a ditadura de Rafael 
Trujillo, na República 
Dominicana. Presente ao 
evento, a embaixadora 
do país, Patrícia Villegas 
de Jorge, ressaltou que 
a ação das irmãs Mira-
bal foi essencial para ga-
rantir a democracia na 
República Dominicana. 
A data também inaugura 

uma campanha mundial, 
liderada pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU): “16 dias de ativis-
mo pelo fim da violência 
contra as mulheres”.

Procuradora da Mulher 
no Senado, a senadora Lei-
la Barros (Cidadania-DF) 
salientou que neste ano o 
tema da campanha são as 
boas práticas no enfrenta-
mento à violência contra 
a mulher. Segundo ela, a 
Lei Maria da Penha é um 
exemplo de boa prática de 
enfrentamento dessa vio-
lência. A parlamentar cha-
mou a atenção ainda para 
proposta recentemente 
aprovada pelo Senado 
que destina pelo menos 
5% dos recursos do Fun-
do Nacional de Segurança 
Pública para o combate à 
violência contra a mulher 
(PL 123/19). O projeto, da 
deputada Renata Abreu 
(Pode-SP), retorna à Câ-
mara para nova votação.

A Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida pro-
visória que cria o Auxílio Brasil. O programa, que substitui o 
Bolsa Família, muda alguns critérios para recebimento do be-

nefício.

Auditoria do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
apontou superfaturamento de quase R$ 2 milhões nas obras de 
ampliação da estação de metrô General Osório, em Ipanema, na 

Zona Sul do Rio.

O Congresso pode 
votar no dia 29o Proje-
to de Resolução 4/21, 
que amplia a transpa-
rência na apresentação, 
aprovação e execução 
de emendas de relator-
-geral do Orçamen-
to, classificadas como 
RP9.

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu 
suspender a execução 
dessa emenda por ale-
gar que é necessário dar 
publicidade e transpa-
rência à distribuição dos 
recursos com base em 
demandas de parlamen-
tares. 

tRANSPARêNCiA 

diStRibuição 

A suspensão de 
emendas de relator pode 
paralisar obras e servi-
ços já em andamento. 
O projeto de resolu-
ção foi apresentado na 
quinta-feira (25) pelas 
mesas diretoras do Se-
nado Federal e da Câ-
mara.

E deve especificar os limites financei-
ros e o rol de políticas públicas passível 
de emendas. O relator-geral do Orça-
mento poderá realizar indicações para 
execução das programações a partir de 
solicitações recebidas. 

PARALiSAção de obRAS 

PASSíveiS de emeNdAS 

editoRiAL

Pela proposta, as emendas devem 
ser autorizadas na votação do parecer 
preliminar do projeto de lei orçamen-
tária. E podem incluir programação 
ou acréscimo de valores a programa-
ções constantes do projeto.

PAReCeR PReLimiNAR 

O 20º Batalhão de Po-
lícia Militar (Mesquita) 
está de cara nova. Sob o 
comando do tenente-co-
ronel Ângelo, a corpora-
ção ganhou uma fachada 
de respeito. Nela está 

escrito um pensamento 
do filósofo irlandês Ed-
mund Burke: “Para que 
o mal triunfe basta ape-
nas que os homens de 
bem não façam nada”. 
Além da frase, um lobo 

segurando um fuzil per-
sonifica a coragem e a 
determinação da tropa 
em lutar incansavelmen-
te para que o mal jamais 
triunfe. Salve os lobos 
da Baixada!

Lobo ilustra nova fachada do 20º bPm

RePRodução 

Aproveitando a pa-
rada de manuten-
ção preventiva na 

Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Guandu, a 
Águas do Rio realizou na 
última quinta-feira, obras 
de instalação e manutenção 
na rede de abastecimen-
to dos bairros Valverde, 

Palhada e Prata, em Nova 
Iguaçu. O objetivo da ação 
foi aproveitar o momento 
da paralisação no abaste-
cimento para realizar os 
serviços e evitar perdas e 
transtornos para a popula-
ção.

A equipe da concessio-
nária realizou ao longo do 
dia a instalação de um hi-
drante nas proximidades 
do Reservatório Cabuçu 
Baixo, no bairro Valverde; 

a substituição de uma vál-
vula redutora de pressão, 
na Rua Caminho da Ma-
dureira, no bairro Palhada, 
e a troca de um registro, 
na Rua Joaquim Alves de 
Freitas, no bairro Prata.

Durante a paralisação 
do fornecimento de água, 
a concessionária trabalhou 
para garantir o forneci-
mento essencial e mini-
mizar possíveis prejuízos 
para a população. “Nos 

preocupamos em deixar os 
nossos reservatórios com-
pletamente cheios, além 
dos caminhões-pipa abas-
tecidos, para que os servi-
ços essenciais, tais como 
hospitais e casas de saúde 
e unidades de ensino, pu-
dessem ser atendidos”, 
afirmou o diretor executivo 
responsável pela operação 
em Nova Iguaçu e outras 
quatro cidades na Baixada 
Fluminense, Vitor Hugo.

anTonio CaRLos

horahmunicipios@gmail.com

Águas do Rio executa obras na baixada 
obRAS

divuLGAção

Foram feitas instalação de hidrante, substituição de válvula 
redutora de pressão e troca de registro em Nova Iguaçu

Os serviços foram realizados durante 
a paralisação do ETA Guandu

De acordo com o co-
ordenador Operacional, 
Revelin Ortiz, os serviços 
realizados durante a pa-
ralisação são favoráveis, 

tanto para companhia 
quanto para população. 
“Para realizar um traba-
lho eficaz de manutenção 
é fundamental o fecha-

mento de registros para 
que não ocorram perdas. 
Por este motivo, apro-
veitamos para substituir 
alguns equipamentos que 

nos demandariam mais 
tempo de serviço e cau-
sariam desconforto para 
a comunidade”, explicou 
Revelin.

Durante o período em 
que o abastecimento ficar 
prejudicado, é importante 
que a população econo-
mize água. A concessio-

nária reforça que está à 
disposição dos clientes 
através do WhatsApp e li-
gação gratuita pelo núme-
ro 0800 195 0 195.

PARALiSAção FAvoReCe eFiCÁCiA do tRAbALHo 

Juiz condena Nuzman e Cabral à prisão 
O ex-presidente do 

COB, Carlos Arthur Nuz-
man, o ex-governador 
Sérgio Cabral, e Leonar-
do Gryner, ex-diretor de 
operações do comitê Rio 
2016, foram condenados 
à prisão pelo juiz Marce-
lo Bretas, da 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio de 
Janeiro. A sentença foi di-
vulgada na última quinta-
-feira. 

O grupo é acusado de 
fraudes na compra de 
votos dos integrantes do 
Comitê Olímpíco Inter-
nacional (COI) para a 
eleição do Rio como sede 
da Olimpíada de 2016. 
Na sentença, a pena de 

Nuzman foi a mais alta e 
chega a 30 anos, 11 me-
ses e 8 dias de reclusão e 
pagamento de 1.344 dias-
-multa, ao valor unitário 
de um salário-mínimo, 
pelos crimes de corrup-
ção passiva, pertinência 
à organização criminosa, 
lavagem de ativos e eva-
são de em regime fecha-
do.

O magistrado conce-
deu, no entanto, que Nuz-
man recorra da sentença 
em liberdade, desde que 
mantidas eventuais medi-
das cautelares determina-
das em superior instância 
pelos fundamentos já ex-
postos.

Delação 
premiada cancelada
Já a pena do ex-gover-

nador Sérgio Cabral para 
o crime de crime de cor-
rupção passiva chega a 10 
anos e 8 meses, e 391 dias-
-multa em regime fechado. 
Segundo Bretas, um acor-
do de colaboração premia-
da a que Cabral tinha se 
submetido foi invalidado 
porque o STF decidiu pela 
impossibilidade de a Polí-
cia Federal firmar esse tipo 
de acordo sem a anuência 
do MPF.

O ex-diretor diretor de 
operações do comitê Rio 
2016, Leonardo Gryner, 
também foi condenado à 

prisão pelos crimes de cor-
rupção passiva e pertinên-
cia a organização crimino-
sa. Ele deverá cumprir 13 
anos e 10 meses de reclu-
são em regime fechado e 
pagar 625 dias-multa.

Marcelo Bretas ainda 
condenou o trio a pagar da-
nos morais coletivos como 
forma de reparação pelos 
danos decorrentes da cor-
rupção no valor de R$ 3,8 
milhões para os três réus. 
Eles também foram con-
denados à perda do cargo, 
função, emprego ou man-
dato eletivo e interdição 
para o exercício de cargo 
ou função pública pelo 
prazo de 8 anos.

ALEMANHA - De-
pois de registrar na últi-
ma quinta-feira um novo 
recorde diário de casos: 
75.961 novas infecções,  
a Alemanha se tornou o 
13º país a superar as 100 
mil mortes por Covid-19. 
O país enfrenta sua onda 
mais intensa da pande-
mia, mas até o momento 
o número de novos óbitos 
não tem acompanhado a 
disparada de casos devido 
à vacinação. Foram 351 
vítimas do vírus nas últi-
mas 24 horas (em janeiro 
foi registrado o recorde 
diário de 1,7 mil mortes 

no país).
Hospitais alertam que 

os leitos de UTI estão se 
esgotando e que quase 4 
mil estão ocupados por 
pacientes com Covid-19 
atualmente. Diante da si-
tuação, alguns hospitais 
no sul e no leste do país 
já começaram a transferir 
pacientes para outras re-
giões.

A pandemia é o princi-
pal desafio para o futuro 
governo, que deve assu-
mir o poder em dezembro 
e será formado por social-
-democratas, verdes e li-
berais.

muNdo
Novo recorde de casos de covid 
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Rony, Raphael Vei-
ga e Weverton, do 
Palmeiras, e Bru-

no Henrique, Arrascaeta 
e Gabigol, do Flamengo, 
disputam o prêmio de me-
lhor jogador da Copa Li-
bertadores 2021. O ven-
cedor levará para casa um 

anel de diamantes.
A votação está sendo 

feita na página da patro-
cinadora do evento e será 
encerrada amanhã (27), 
dia da final. O anúncio do 
vencedor acontecerá logo 
após a partida entre alvi-
verdes e rubro-negros.

Dos seis jogadores, 
apenas Bruno Henrique 
já conquistou o prêmio, 

em 2019, ano do título 
do Flamengo. Em 2020, 
mesmo com o Palmeiras 
campeão, o vencedor foi 
o atacante Marinho, do 
Santos, vice da Liberta-
dores. O anel de diaman-
tes entregue ao vencedor 
tem o desenho inspirado 
no estádio Centenário, 
palco da partida em Mon-
tevidéu.

Está tudo oficializado 
para a realização da pri-
meira edição do Baixada 
Champions League, ver-
são Nova Iguaçu. André 
de Souza se reuniu com 
alguns desportistas da 
cidade Maxambomba, 
e iniciou o projeto. O 
ex-lateral esquerdo Le-
andro Silva encabeça o 
projeto junto ao árbitro 
Ademilson Teixeira.

Na reta de capacitação 
de clubes, André acer-
tou com Edson Machado 
para promover a aproxi-
mação junto às agremia-
ções da cidade.

“Será uma honra muito 
grande poder participar 
dessa primeira edição. 
Acredito que teremos um 
evento a altura da cidade 
e um grande contingente 

de clubes estarão partici-
pando da competiçãoi”, 
disse Edson.

A chancela Champions 
League tem competições 
em Magé, Duque de Ca-
xias e São João de Me-
riti, com a possibilidade 
de chegar a Japeri, Gua-
pimirim e Petrópolis.

“A ideia é fazer gran-
des competições que 
engrandeçam o futebol 
amador. Todo o trabalho 
e dedicação para dar aos 
clubes a oportunidade de 
mostrar ainda mais seu 
potencial. Nova Iguaçu 
será a quarta Champions, 
e abre um caminho para 
outras mais”, comentou 
André de Souza, CEO da 
SportGol.

Segundo foi apurado, a 
possibilidade da competi-

ção começar em Janeiro. 
Vai depender muito da 
demanda de clubes parti-
cipantes. A ideia é ter 20 
clubes inscritos para que 
a bola possa rolar.

Em relação a decisão 
do próximo domingo 

dia 5 de dezembro pelo 
Baixada Champions Le-
ague, Pombal x Baile de 
Mesquita já promete ser 
o primeiro confronto de 
uma final da Champions 
Baixada que poderá ter 
venda de ingressos. 

FuRANdo 
A Rede .Com

Champions Nova iguaçu vem aí 
ANdeRSoN Luiz

divuLGAção

Anel tem desenho inspirado no estádio Centenário

Rony, Raphael Veiga, Weverton, 
BH, Arrascaeta e Gabigol estão 
na briga pelo anel de diamantes

Jogadores disputam o prêmio 
de melhor da Libertadores

Com placares apertados 
nos jogos válidos pela se-
mifinal do Arena Sporting, 
não se pode apontar qual 
clube é o favorito para 
chegar a grande final da 
competição.

Com o apertado 1 a 0 

sobre o V10, o Galácti-
cos de Inhoaíba joga pelo 
empate, mas sabe que não 
será o suficiente para se-
gurar o ímpeto do adversá-
rio. Não muito diferente, o 
Onze Amigos venceu por 
um gol de diferença, mas 

foi por 2 a 1 sobre o R20.
Com isso, o Onze Ami-

gos também joga pelo em-
pate para carimbar a vaga. 
Teremos, então, no próxi-
mo domingo, dois grandes 
jogos.

A semifinal, confron-

tos de volta serão realiza-
dos no próximo domingo 
com Onze Amigos x R20 
se enfrentando às 11h. Às 
12h30m, será a vez de V10 
x Galácticos de Inhoaíba. 
Os jogos terão a transmis-
são do Furando a Rede.

SemiFiNAL em AbeRto PeLA AReNA SPoRtiNG 

Edson Machado e André de Souza se reuniram 
para tratar sobre a Champions Nova Iguaçu

Comissão por contratação de 
Ganso vira processo na Justiça

A contratação de Gan-
so gerou mais um proces-
so para o Fluminense en-
frentar na Justiça. A “GD 
Sport”, empresa dos agen-
tes que intermediaram a ne-
gociação para a chegada do 
camisa 10 tricolor em 2019, 
entrou nas últimas semanas 
com uma ação na 13ª Vara 
Cível da comarca do Rio 
de Janeiro, cobrando R$ 

1.404.121,92 de comissão 
não paga pelo clube. 

Segundo a “GD Sport”, 
o Fluminense firmou em 
fevereiro de 2019, ain-
da na gestão Pedro Abad, 
um contrato de comissão 
se comprometendo a pa-
gar R$ 1.585.500,51 em 
59 parcelas mensais de R$ 
26.872,89. Porém, o docu-
mento afirma que o clube só 

honrou com as sete primei-
ras prestações, totalizando 
R$ 188.110,23, e está com 
as demais atrasadas desde 
outubro de 2019, já na ad-
ministração de Mário Bit-
tencourt. O valor em aber-
to é de R$ 1.397.390,28, 
mas na ação a “GD Sport” 
cobra também juros e cor-
reção monetária, multa de 
15% e 10% de honorários 

advocatícios, totalizan-
do o valor da ação de R$ 
1.404.121,92. Além disso, 
os agentes pedem que o 
Fluminense seja condenado 
a assumir as custas e despe-
sas processuais. Ainda não 
há data prevista para julga-
mento. Há quase três anos 
nas Laranjeiras, Ganso acu-
mula 103 jogos, nove gols 
e cinco assistências com 

a camisa do Fluminense. 
Apesar de começar bem 
na primeira temporada, o 
camisa 10 tricolor perdeu 
espaço para Nenê entre 

2020 e 2021 e atualmente 
se recupera de uma cirurgia 
no braço direito, que o tirou 
das últimas 22 partidas do 
time.

divuLGAção

Ganso em sua apresentação no Fluminense em 2019

O Botafogo anunciou na 
desta sexta-feira (26), em 
suas redes sociais, que to-
dos os ingressos para a des-
pedida da Série B, contra o 
Guarani, estão esgotados.

Dos 39.999 ingressos 
colocados à venda, 35.991 
foram vendidos para a tor-
cida do alvinegro. A torcida 
visitante ainda tem direito 
a 10% da carga total, 3.999 

ingressos, e comprou até o 
momento 350 ingressos.

O Botafogo enfrenta o 
Guarani no jogo que mar-
ca a despedida do Glorioso 
da Série B, com o título e o 
acesso já garantidos. A par-
tida será no domingo (28), 
às 16h, no estádio Nilton 
Santos, e o time carioca re-
ceberá a taça do Campeona-
to com festa da torcida.

Torcida do Botafogo 
esgota ingressos para 

partida contra o Guarani

Depois de 15 dias de de-
bate interno e reuniões com 
possíveis alvos, o Vasco já 
vislumbra a nova estrutura 
do comando do futebol e 
está mais perto das primei-
ras definições. Ricardo Go-
mes é nome de consenso, e 
o acerto parece ser questão 
de tempo. Para o cargo de 
diretor-executivo, o clube 
aguarda uma definição so-
bre o futuro de Anderson 
Barros, que tende a sair do 
Palmeiras. Alexandre Mat-
tos era outra nome na mesa 
de Jorge Salgado, principal-
mente agradar boa parte dos 
conselheiros, porém o mi-
neiro está em vias de acer-
tar sua volta ao Cruzeiro. 
O Vasco planeja ter um trio 

à frente do futebol, com a 
pasta sendo tocada por exe-
cutivo, um coordenador 
(que também pode ter o tra-
tamento de CEO) e o trei-
nador. Ricardo Gomes che-
garia para ocupar a função 
de CEO/coordenador, uma 
vez que tem experiência 
como dirigente, mas tam-
bém é alguém que conhece 
muito bem o campo e bola. 
Some-se a isso o fato de ter 
convivido com as duas situ-
ações em São Januário, onde 
conquistou a Copa do Brasil 
em 2011 como treinador e 
foi diretor técnico dois anos 
depois. Ele trabalharia ao 
lado de um executivo com 
conhecimento de mercado 
na busca por contratações.

Vasco fica mais perto 
de Ricardo Gomes e 

aguarda Anderson barros
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vacinação contra a gripe bate 
recorde com a aplicação no Rio

izabELLE RodRigUEs 

izabellejornalista@outlook.com

A adesão dos cariocas 
à campanha de vaci-
nação contra a gripe 

bateu recorde na quinta-fei-
ra (25), com a aplicação de 
67.627 doses em um único 
dia. 

A  Secretaria Municipal 
de Saúde informa que quem 
ainda não tomou a vacina 
esse ano deve procurar uma 
unidade mais próxima de 
sua casa (clínicas da famí-
lia ou centros municipais de 
saúde), de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h,  para se 

imunizar. Não há necessida-
de de intervalo entre as do-
ses da Covid-19 e da gripe.

A aplicação da vacina é 
destinada a pessoas a par-
tir de seis meses de idade, 
especialmente os grupos 
prioritários: idosos, crian-
ças, trabalhadores da Saúde, 
gestantes e puérperas.

“O número de casos de 
Influenza, da gripe sazonal, 
está aumentando muito na 
cidade do Rio de Janeiro. 
Precisamos que as pessoas 
procurem uma unidade de 
saúde para se vacinar. Todo 
mundo pode tomar a vacina 
e não precisa mais esperar 
pela vacina da Covid, pode 

tomar as duas juntas, não 
tem necessidade mais de 
esperar 14 dias de interva-
lo”, explicou o secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz.

Na última semana, a Se-
cretaria Municipal de Saúde  
constatou um aumento de 
resultados positivos para In-
fluenza A nas amostras cole-
tadas em unidades de saúde 
na cidade.

Vale ressaltar que a pes-
soa que estiver com sinto-
mas de gripe ou Covid-19 
não deve tomar a vacina. Os 
locais de vacinação podem 
ser consultados em prefeitu-
ra.rio/ondeseratendido.

Aplicação da vacina é destinada a pessoas a partir de seis meses de idade, especialmente grupos prioritários
divuLGAção

Recorde foi com a aplicação de 67.627 doses

biblioteca itinerante do Sesc-RJ volta às ruas do Rio
Em parceria com a Sub-

prefeitura de Jacarepaguá, 
a unidade móvel do Sesc-
-RJ vai estacionar em oito 
bairros, de segunda a quin-
ta, das 10h30 às 17 horas, 
neste fim de novembro, em 
dezembro e durante todo o 
ano de 2022.

Leitores podem ter aces-
so a um acervo de mais 
de 4 mil livros e revistas 
para fazer consulta local 
ou pegar emprestado por 
14 dias. Basta comparecer 
à unidade móvel, com car-
teira de identidade, CPF e 
comprovante de residência 

para ter acesso.
“É muito gratificante 

poder oferecer cultura à 
população, em parceria en-
tão, nem se fala. Esse pro-
jeto do Sesc é um sucesso 
e a Prefeitura não poderia 
deixar de ajudar a colocá-
-lo em prática, benefician-
do todos os cariocas”, afir-
mou a subprefeita Talita 
Galhardo.

Nesta semana, o Biblio-
Sesc esteve na Praça Seca, 
ao lado do coreto e da 
Guarda Municipal.Visita 
será realizada quinzenal-
mente, sempre às quintas-

-feiras. Neste primeiro 
dia, turmas de alunos das 
Escolas Municipais Hon-
duras, Sobral Pinto e Dom 
Armando Lombardi esti-
veram presentes para co-
nhecer o projeto.

A professora Luciana 
Toledo, da turma 1402, da 
Dom Armando, elogiou 
a iniciativa, uma vez que 
muitas escolas não têm bi-
blioteca e os pais dos alu-
nos, nesta época de pan-
demia, não têm condições 
de comprar livros para 
estimular a leitura. Uma 
das primeiras visitantes, a 

advogada Carolina Aragão 
ficou surpresa com a pre-
sença do ônibus do Sesc 
com os livros.

“Projeto excelente! A 
leitura é muito importan-
te e eu gosto mesmo é de 
papel. A leitura digital não 
tem o mesmo gosto e me 
distrai”, disse, enquanto 
escolhia um livro.

O BiblioSec vai esta-
cionar durante um ano 
em oito locais de Jacare-
paguá,  com visitas de 15 
em 15 dias, nos seguintes 
locais: na Praça Barão da 
Taquara (Praça Seca, ao 

lado do coreto); na Praça 
Ludovia (Gardênia Azul); 
na Estrada Curipós (Jar-
dim Anil), Rua Nova (Rio 
das Pedras), Praça Albert 
Sabin (Taquara), Praça 

Adão Pereira Nunes (Pre-
guiça, na Curicica), Praça 
Roberto V Pequeno (Cida-
de de Deus), e em frente à 
Escola Municipal Juliano 
Moreira (Colônia).

divuLGAção

bolsonaro participa de comemoração 
dos 76 anos da brigada Paraquedista

O presidente Jair Bolso-
naro participou do evento de 
comemoração dos 76 anos 
da Brigada Paraquedista, na 
Vila Militar, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro.

“Retornar a esse ambien-
te, a essa casa, é de uma 
emoção incomensurável. Eu 
me sinto como aquele jovem 
tenente que aqui chegou em 
1982, com muito sonho, 
com muita vontade e vonta-
de de servir à pátria”, disse 
o presidente em seu discurso 
de abertura.

Bolsonaro deu um tom 
político ao discurso ao dizer 
que ele, enquanto paraque-

dista, já tinha saltado muito 
da rampa, mas que pensava 
um dia em subir a rampa do 
Planalto Central.

“Chegamos à Presidên-
cia da República. Proble-

mas aconteceram ao longo 
dos últimos três anos, mas 
permanecemos firmes na 
vontade de acertar e fazer 
o melhor para a nossa pá-
tria. Juntos trabalhamos para 

entregar um um futuro, um 
Brasil melhor do que rece-
bemos em janeiro de 2019. 
Temos tudo para ser uma 
grande nação”, disse Bolso-
naro.

Além do presidente, esti-
veram presentes ao evento 
o vice-presidente, Hamilton 
Mourão, o general Paulo 
Sérgio Nogueira de Olivei-
ra, comandante do Exército, 
o general Luiz Eduardo Ra-
mos, o ministro da Defesa, o 
general Braga Neto, o vere-
ador Carlos Bolsonaro (Re-
publicanos), filho do presi-
dente, e a deputada estadual 
Alana Passos (PSL). 

Evento foi realizado na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio 

divuLGAção Equipes da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, do Nudiversis (Nu-
cleo de Defesas do Direito 
Homoafetivo e Diversidade 
Sexual da Defensoria Pú-
blica), do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro e da 
Coordenadoria Executiva 
da Diversidade Sexual da 
Prefeitura do Rio estive-
ram juntos na sexta-feira 
(26), para oferecer ao pú-
blico LGBTQIA+, inscrito 
previamente, todas as con-
dições de regularização de 
documentos, com profundo 
respeito às suas identidades.

Estiveram integrados 

os programas Assistência 
em Movimento e Justiça 
Itinerante, possibilitando 
que pelo menos 40 pessoas 
não binárias conquistassem 
em um dia a mudança para 
gênero neutro. No restante 
do Brasil, até hoje, apenas 
cinco pessoas consegui-
ram isso. Também have-
rá requalificação civil de 
transgêneros. A equipe da 
Assistência Social também 
realizou novas inscrições 
e atualizações de dados no 
sistema do Cadastro Único 
(CadÚnico), além de enca-
minhamento para projetos 
de Inclusão Produtiva.

Município realiza ação integrada 
para pessoas não binárias 

tirarem sua documentação civil

Após término da manutenção no Guandu, algumas regiões permanecem sem água no Rio
Após a manutenção anu-

al na Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Guan-
du, que abastece o Rio de 
Janeiro e parte da Baixada 
Fluminense, moradores de 
algumas regiões da capital 
fluminense permanecem 
sem água.

De acordo com a Cedae, 
a manutenção terminou na 
quinta (25) e a previsão é 
que o abastecimento seja 
normalizado em até 72 ho-
ras após a conclusão do re-

paro.
O problema começou 

quando a Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae) 
começou a reduzir o forne-
cimento de água às 4h30 da 
manhã de quinta-feira (25), 
3h30 antes do previsto.

“Começou a faltar água 
na minha casa nesta quinta-
-feira (25), por volta de 4h 
da manhã. Eles disseram 
que só ia faltar água por vol-
ta das 8h. Estamos até agora 

nessa situação. (...) Se eles 
tivessem cumprido com o 
que falaram, nós teríamos 
nos preparado e enchido 
alguns baldes com água”, 
contou o Seu Zeca, mora-
dor da Tijuca, Zona Norte 
do Rio. Em Paquetá, que 
está no período de transição 
da Cedae para a Águas do 
Rio, a falta d’água persiste 
há cerca de 3 semanas.

“Pia suja, torneira aberta 
e nada de água. (...) A roupa 
fica aqui porque eu não te-

nho como lavar. Sem água 
no chuveiro”, mostrou Ana 
Késia Maria, moradora da 
Ilha de Paquetá.

Trata-se de um problema 
recorrente na tubulação que 
abastece a Ilha, visto que os 
ramais de distribuição são 
de difícil acesso. Portanto, 
os moradores nunca sabem 
se serão horas, semanas ou 
meses sem fornecimento de 
água. A Águas do Rio in-
formou que identificou um 
vazamento não aparente na 

rede de distribuição de água 
em Paquetá. Dessa forma, 
o abastecimento foi inter-
rompido temporariamente 
para o reparo. Entretanto, o 
trabalho já foi concluído e o 
fornecimento de água está 
sendo retomado de forma 

gradativa.
Disse também que as re-

des de abastecimento de Pa-
quetá são antigas, e que os 
técnicos da Águas do Rio 
continuam realizando estu-
dos para melhorar a distri-
buição de água no local.

Companhia diz que abastecimento será normalizado 

divuLGAção
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Incansáveis na caçada 
implacável a bandi-
dos na Baixada Flu-

minense, equipes do Gru-
pamento de Ações Táticas 
(GAT) do 20º Batalhão de 
Polícia Militar (Mesqui-
ta) seguem intensificando 

ações para inibir e sufocar 
a atuação dos criminosos. 

Sob o comando do ca-
pitão Caldas, os agentes 
realizaram diversas apre-
ensões de armas e drogas, 
e prisões entre a sexta-
-feira da semana passada 
e a última segunda-feira. 
Em um levantamento 
feito pelo Hora H, fo-

ram tiradas das mãos dos 
bandidos oito armas, en-
tre pistolas e revólveres, 
e um fuzil, além de uma 
réplica de fuzil. Um to-
tal de 11 marginais foram 
presos por envolvimento 
com o tráfico de drogas e 
assaltos. 

Na sexta-feira (19), 
numa operação conjunta 

com o 15º BPM (Duque 
de Caxias), os policiais 
do GAT prenderam dois 
criminosos que portavam 
um fuzil com alto poder 
destrutivo. Os agentes re-
alizavam uma incursão na 
comunidade Parada An-
gélica, em Caxias, quan-
do se depararam com a 
dupla. 

Além da arma,  foram 
apreendidos uma granada 
e farto material entorpe-
cente. Segundo o capitão 
Caldas, um dos presos é 
suspeito de gerenciar o 
tráfico na região. 

As ações continuaram 
no sábado (20), dessa vez 
em Nova Iguaçu. Na co-
munidade Inferninho, em 

Comendador Soares, os 
PMs prenderam um sus-
peito, apreenderam uma 
pistola e drogas. No do-
mingo, enfrentamento ao 
tráfico de drogas resultou 
na prisão de marginal e na 
apreensão de uma pistola 
próximo à linha férrea no 
bairro BNH, em Mesqui-
ta. 

Tropa do GAT do 20º BPM segue com ações intensificadas para frear criminalidade na Baixada 

Caçada implacável a bandidagem 
divuLGAção 

O fuzil e o material entorpecente 
apreendido em Caxias Arma e prisão de traficante na comunidade do Cebinho, em Mesquita 

Na Coreia, em Mesquita, os policiais 
apreenderam um revólver e

 grande quantidade de drogas

Ainda no domingo, 
quatro criminosos aca-
baram presos após rea-
lizarem um arrastão no 
bairro Santa Eugênia, em 
Nova Iguaçu. 

Com os bandidos, os 
policiais apreenderam 
uma réplica de fuzil e 
uma pistola (foto), e re-
cuperaram dois veículos 
roubados, além de per-

tences das vítimas. Nas 
redes sociais circula um 
vídeo onde duas pessoas 
que foram alvos do quar-
teto agradecem a ação 
rápida dos policiais que 
resultou na prisão dos as-
saltantes. 

Também no domingo, 
a guarnição do GAT, a 
comando do subtenente 
Paulo Henrique, pren-

deu um suspeito em um 
dos acessos da comuni-
dade Cebinho. Com ele, 
os agentes apreenderam 
uma pistola e farto mate-
rial entorpecente  

Na última quinta-feira, 
os policiais detiveram 
um bandido com um re-
vólver calibre 38 mm e 
farto e uma grande quan-
tidade de entorpecentes. 

A ação aconteceu 
na comunidade Co-
reia, em Mesquita. 
O comando do 20º 
BPM informa que 
o enfrentamento à 
criminalidade não 
vai cessar e garantir 
a sensação de segu-
rança da população 
é uma das priorida-
des. 

bANdidoS bAtem de FReNte Com A PoLíCiA 

Vítimas fazem vídeo onde agradecem ação rápída da polícia 

Tiroteio deixa 3 feridos no Dendê 
Um tiroteio na tarde da 

última quinta-feira deixou 
três feridos no Morro do 
Dendê, na Ilha do Gover-
nador, Zona Norte do Rio. 
A Polícia Militar informou 
que o confronto foi moti-
vado por uma guerra entre 
facções rivais da região. Os 
três baleados foram socor-
ridos ao Hospital Estadual 
Getúlio Vargas. Entre eles, 
um adolescente de 14 anos, 
que levou um tiro de ras-
pão na cabeça. A polícia 
investiga se eles têm envol-
vimento com o tráfico.

Criminosos do Morro do 

Barbante, integrantes do 
Comando Vermelho, esta-
vam escondidos em uma 
casa no Dendê, esperando 
para a noite cair para tomar 
a comunidade, que é domi-
nada por outra organização 
criminosa - Terceiro Co-
mando Puro.

Os invasores teriam sido 
descobertos pela facção ri-
val e houve confronto. Se-
gundo moradores, um carro 
do grupo invasor capotou e 
foi pichado por traficantes 
da região com as siglas da 
facção.

A Polícia Militar infor-

mou ainda que equipes do 
Batalhão de Ações com 
Cães (BAC), do Batalhão 
de Polícia de Choque (BP-
Chq) e do Batalhão de Ope-
rações Policiais Especiais 
(BOPE) foram deslocadas 
para conter a ação dos cri-
minosos.

Investigadores suspei-
tam que a tentativa de in-
vasão ao Morro do Den-
dê tenha sido comandada 
Marcelo Soares de Medei-
ros, que ganhou o benefí-
cio de prisão domiciliar em 
agosto deste ano, depois de 
ficar 14 anos na cadeia.

 Carro capotado após 
o tiroteio no Dendê 

divuLGAção

Um taxista foi morto em 
uma tentativa de assalto na 
tarde da última quinta-feira 
na Rua Osório Costa, no 
Bairro Colubandê, em São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio. Francisco 
Moreira da Costa Filho, de 
53 anos, foi socorrido ao 
Hospital Estadual Alberto 
Torres, mas não resistiu. A 
Delegacia de Homicídios de 

Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí (DHNSGI) investiga 
o caso. Parentes estiveram 
ontem no Instituto Médico 
Legal (IML) de Tribobó, 
em São Gonçalo, para rea-
lizar a liberação do corpo. A 
vítima não tinha filhos. Os 
familiares, emocionados, 
contaram que ele trabalhava 
há 15 anos no táxi e morava 
com a mãe. 

taxista é morto em 
tentativa de assalto 

RePRodução/RedeS SoCiAiS 

Queda de avião: família diz que 
corpo encontrado no mar é de piloto

O corpo encontrado no 
local da queda do avião no 
litoral do Rio de Janeiro 
é do piloto Gustavo Car-
neiro, natural de Corumbá 
(MS). A informação, ainda 
não confirmada pelo Insti-
tuto Médico-Legal (IML), 
é da família da vítima. A 
mãe do piloto, Leila Car-
neiro, disse que optou pela 
cremação.

O IML do Rio, no entan-
to, explicou que os agentes 
ainda tentavam meios para 
confirmar a identificação. 
Por conta do tempo em 
que o corpo ficou no mar, o 
exame papiloscópico, pelas 
impressões digitais, acabou 

inviabilizado.
A corporação fluminense 

participa do resgate porque 
o local onde caiu a aeronave 

fica próximo da divisa entre 
o RJ e São Paulo. Na última 
quinta-feira, a Força Aérea 
Brasileira (FAB) informou 

que o corpo foi encontrado 
no mar, a cerca de 16 quilô-
metros da Ilha das Couves.

Militares da Força Aérea 
Brasileira (FAB) e do Cor-
po de Bombeiros retoma-
ram ontem as buscas com 
o avião bimotor que caiu 
entre os litorais do Rio e de 
São Paulo. Além, do piloto 
e do co-piloto, a aeronave 
levava um passageiro. 

O avião saiu de Campi-
nas com destino ao Rio de 
Janeiro na última quarta-
-feira. O acidente aconteceu 
em Ubatuba, litoral de São 
Paulo. O corpo foi encon-
trado em Paraty, já em ter-
ritório fluminense.

Gustavo Carneiro pilotava o bimotor que cai no mar 

divuLGAção
Roubos de rua caíram 

17% em outubro no Rio 
Os roubos de rua caíram 

17% no Rio de Janeiro em 
outubro deste ano na com-
paração com o mesmo mês 
de 2020. No acumulado do 
ano, o recuo no indicador é 
de 7%, informou ontem (26) 
o Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP). Segundo o ISP, 
o resultado é o menor para o 
mês e para o período desde 
2012. No mês passado, os 
roubos a pessoas na rua, os 
roubos de celular e os rou-
bos em coletivos somaram 
4.984 e, de janeiro a outu-
bro, totalizaram 56.472., 
Os roubos de carga tam-

bém caíram de janeiro a 
outubro no estado do Rio. 
Nesse período, o indicador 
recuou 12% e, no mês pas-
sado, 10%. Conforme a sé-
rie histórica do ISP, desde 
2013, não havia resultado 
menor para o mês e para o 
acumulado anual. Foram 
3.676 casos de janeiro a 
outubro e 323 em outubro. 
Os roubos de veículo perma-
neceram nos patamares do 
ano passado e com o menor 
número de registros desde 
2012. Ocorreram 20.999 ca-
sos no acumulado até outu-
bro e 1.892 no mês passado.
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ingredientes

modo de preparo

FiLé de Peixe ASSAdo

500 g de filé de peixe (tilá-
pia, saint peter ou outro) / 
4 batatas grande descas-
cada em rodelas de 0,5 
centímetro de espessura / 
2 tomates picadinhos / 1/2 
pimentão(se ele for grande)
1 cebola média picada em 
cubos / 1 colher (sopa) 
cheia de alcaparras / cheiro-
-verde a gosto / coentro a 
gosto (opcional) / 1/2 colher 
(sopa) de sal / 1 dente de 
alho (pequeno) bem espre-
mido / azeite a gosto

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

4 postas de cação ou garou-
pa (700 gramas) / suco de 1 
limão / 1 cebola grande cor-
tada em rodelas / 1 pimen-
tão vermelho cortado em 
rodelas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 toma-
tes maduros cortados em 
rodelas / 2 colheres (sopa) 
de coentro picado / 200 ml 
de leite de coco / 1 colher 
(sopa) de azeite de dendê 
/ 2 tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

modo de preparo

Lave bem o peixe, regue 
com o suco de limão e dei-
xe descansar por cerca de 
1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a cebola, 
os pimentões, os tomates 
e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de cal-
do de camarão, misture-os 
ao leite de coco e regue o 
peixe
Leve ao fogo baixo, com a 
panela parcialmente tam-
pada, por 20 minutos
Mexa algumas vezes até 
que esteja cozido
Junte o azeite de dendê e 
adicione sal
Retire do fogo e sirva

moQueCA de Peixe

ADJUDICAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO 

HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Seropédica, adjudico e homologo, de acordo com a  Procuradoria e 
Controle Interno, para  produzir efeitos legais , referente  ao presente  processo de 
prestação de serviços e seus parâmetros, os fornecedores descriminados abaixo, 
para  atender a justificativa  inicial.

Descrição  do Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço continuados de manutenção 
predial civil, elétrica e hidráulica junto a Câmara Municipal de Seropédica, com fornecimento de equi-
pamentos, equipamentos de proteção individual - EPI, material de consumo, ferramental e de mão de 
obra especializada.

Justificativa: Para atender as necessidades da Câmara Municipal

PROCESSO Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

Fornecedor:

1) CONSTRUFLEX SOLUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ N. 18.893.582/80001-48
R$ R$ 603.513,34 (seiscentos e três mil e quinhentos e treze reais e trinta e quatro 
centavos).

Seropédica, 12 de novembro de 2021.

HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR 
- Presidente -

ExTRATO DE COnTRATO pREGÃO pRESEnCiAL nº 004/2021:

1) CONSTRUFLEX SOLUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ N. 18.893.582/80001-48
R$ R$ 603.513,34 (seiscentos e três mil e quinhentos e treze reais e trinta e quatro 
centavos).
Início do Contrato: 18/11/2021
Validade do Contrato: 12(doze) meses

ADJUDICAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO 

HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Seropédica, adjudico e homologo, de acordo com a  Procuradoria e 
Controle Interno, para  produzir efeitos legais , referente  ao presente  processo de 
prestação de serviços e seus parâmetros, os fornecedores descriminados abaixo, 
para  atender a justificativa  inicial.

Descrição  do Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços Locação, im-
plantação, manutenção e operação de Sistema de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso, pelo 
período de 12(doze) meses.

Justificativa: Para atender as necessidades da Câmara Municipal

PROCESSO Nº 0238/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

Fornecedor:

1) EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N. 38.403.980/0001-46
R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).

Seropédica, 12 de novembro de 2021.

HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR 
- Presidente -

ExTRATO DE COnTRATO pREGÃO pRESEnCiAL nº 006/2021:

1) EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N. 38.403.980/0001-46
R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).
Início do Contrato: 18/11/2021
Validade do Contrato: 12(doze) meses

ADJUDICAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO 

HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Seropédica, adjudico e homologo, de acordo com a  Procuradoria e 
Controle Interno, para  produzir efeitos legais , referente  ao presente  processo de 
prestação de serviços e seus parâmetros, os fornecedores descriminados abaixo, 
para  atender a justificativa  inicial.

Descrição  do Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia 
da informação, visando a Informatização do Poder Legislativo de Seropédica

Justificativa: Para atender as necessidades da Câmara Municipal

PROCESSO Nº 014/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

Fornecedor:

1) EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N. 38.403.980/0001-46
R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil e quatrocentos reais).

Seropédica, 12 de novembro de 2021.

HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR 
- Presidente -

ExTRATO DE COnTRATO pREGÃO pRESEnCiAL nº 005/2021:

1) EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N. 38.403.980/0001-46
R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil e quatrocentos reais).
Início do Contrato: 18/11/2021
Validade do Contrato: 12(doze) meses

DECRETO LEGiSLATiVO nº 4289 DE 23/11/2021.
“Concede MEDALHA EnGEnHEiRO BELFORT AO  

ILMO. 
SR. iVOnELiO ABRAHÃO DA SiLVA.”

Autoria: Ver. RODRiGO COM A FORÇA DO pOVO
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 

Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
  Art. 1º - Fica concedida a MEDALHA 

EnGEnHEiRO BELFORT ao  ILMO. 
SR. iVOnELiO ABRAHÃO DA SiLVA.
  Art.  2º - Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2021.

SiDnEY CAnELLA                       
pRESiDEnTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo

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

26 DE nOVEMBRO DE 2021 puBLiCADO EM 
27/11/2021

DECRETO nº 5303, DE 26 DE nOVEMBRO DE 2021
 “Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Mu-
nicipal.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º - A exclusão da matrícula nº 25/090722, do De-
creto nº 5.290 de 09 de Novembro de 2021, publicado 
em 10/11/2021.
Art. 2º - A exclusão da matrícula nº 25/090542, do De-
creto nº 5.264 de 15 de Outubro de 2021, publicado 
em 16/10/2021, republicado em 20/10/2021.
Art. 3º - A exclusão das matrículas nº 25/080781 e 
25/083575, do Decreto nº 5.273 de 22 de Outubro de 
2021, publicado em 23/10/2021
Art. 4º - A exclusão da matrícula nº 25/081128, do De-
creto nº 5.264 de 15 de Outubro de 2021, publicado 
em 16/10/2021:
Art. 5º - A exclusão da matrícula nº 25/089049, do De-
creto nº 5.239 de 17 de Setembro de 2021, publicado 

em 18/09/2021
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO

Prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº3605/SEMAD/2021 DE 26 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ELY CARVALHO DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-8, no 
Gabinete do Prefeito.

ERRATA:
nA pORTARiA nº3582/SEMAD/2021 DE 16 DE nO-
VEMBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 17 
/11/2021.
Onde se lê: na Secretaria Municipal de Educação
Leia-se: na 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 041/2021

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, Proje-
tos 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 ExECuÇÃO 
DE OBRA DE COnSTRuÇÃO DO HOSpiTAL ESpE-
CiALiZADO nA SAÚDE DA MuLHER, SiTuADA nA 
AV. JOAQuiM DA COSTA LiMA, S/nº – pARQuE 
VEnEZA – LOTE xV - BELFORD ROxO/RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 29 de Dezembro de 2021 às 10:00 
horas. PROCESSO: 52/00319/2021.
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 
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ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) de 
açúcar• 1 colher (sopa) 
de manteiga• 2 gemas• 
1 copo americano de 
nata• 1 colher (café) 
de sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Raspas 
de limão (ou de laranja 
ou canela em pó)

modo de preparo

Em uma tigela, bata o 
açúcar e a manteiga 
até obter um creme.
Junte as gemas baten-
do.
Acrescente a nata e o 
sal e mexa até obter 
uma mistura homogê-
nea.
Adicione o amido aos 
poucos, amassando 
bem, até que a massa 
desgrude das mãos.
Junte raspas de limão 
(ou o sabor de sua pre-
ferência) e misture.
Abra a massa e enrole 
formando anéis ou use 
cortadores de formatos 
diversos e pressione de 
leve com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno preaque-
cido a 180°C por 15 
minutos ou até que os 
biscoitos comecem a 
dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em recipien-
tes bem fechados para 
manter a textura.

modo de preparo

• 1 abacaxi cortado em 
rodelas (ou picado)• 1 
pau de canela• 5 cra-
vos-da-índia• 3 xícaras 
de açúcar

Retire o miolo do abaca-
xi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar me-
lhor acabamento (use 
as aparas no preparo de 
suco ou geleia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e o 
açúcar por cerca de cin-
co minutos, mexendo 
sempre.
Junte o abacaxi e cozi-
nhe até a calda ferver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vidro 
esterilizados (com cui-
dado, ferva-os por dez 
minutos, retire com uma 
pinça e coloque sobre 
papel absorvente ou 
pano de prato).
Espere esfriar completa-
mente, feche bem e con-
serve na geladeira.

ingredientes

biSCoitiNHoS 
de NAtA

AbACAxi em CALdA
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de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 26 de Novembro de 2021.
JEROniMO CORREiA RAMOS

Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 122/2021

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 DALVA DE OLi-
VEiRA, nº78 - BAiRRO JARDiM LiSBOA- BELFORD 
ROxO – RJ. Podem participar do Processo licitatório to-
das as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 14 de Dezembro 
de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000390/2021. 
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reu-
nião 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 sá-
bados, 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, 26 de Novembro de 2021.
JEROniMO CORREiA RAMOS

Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 123/2021

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 pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como 
objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiA-
LiZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA 
COnSTRuÇÃO DO OBSERVATÓRiO MuniCipAL, 
SiTuADO nA pRAÇA DE HELiÓpOLiS (CAiO ViAnA 
MARTinS) - BAiRRO HELiÓpOLiS- BELFORD ROxO 
– RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas as 
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E 
HORÁRIO DE ABERTURA: 14 de Dezembro de 2021 
às 14:00 horas. PROCESSO: 52/000323/2021. 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 carim-
bo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 26 de Novembro de 2021.
JEROniMO CORREiA RAMOS

Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 124/2021

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 
LuÍZ DELFinO, nº14 - BAiRRO pARQuE SÃO JOSÉ- 
BELFORD ROxO – RJ.  Podem participar do Proces-
so licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 14 
de Dezembro de 2021 às 16:00 horas. PROCESSO: 
52/000380/2021. Maiores informações e retirada do 

Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Flo-
ripes 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 apre-
sentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da 
empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 26 de Novembro de 2021.
JEROniMO CORREiA RAMOS

Presidente da CPLMS

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

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0265/2021
COnTRATO n°: 097/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: N.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE ALAMBRADO NA RUA DILERNANO COUTO C/ 
RUA JAIRO, NO BAIRRO SANTA TEREZA, NO MUNI-
CÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 158.821,90 (CENTO E CINQUENTA E 
OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E 
NOVENTA CENTAVOS).
pRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1004
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00.
nOTA DE EMpEnHO: 937/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSinATuRA: 19 de NOVEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

ExTRATO DE TERMO ADiTiVO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52.0172/2019
TERMO ADiTiVO: 003
COnTRATO: 07/SEMOCAP/2020
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: MONTSERV SERVIÇOS INDUS-
TRIAIS EIRELLI.
DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO NA 
ESCOLA JOSÉ MARIANO DOS PASSOS, SITUADO 
NA ESTRADA VARZEA DO CAMPO, S/Nº, BAIRRO 
SANTA AMÉLIA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
DA pRORROGAÇÃO DE pRAZO: FICA PRORROGA-
DO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 07/
SEMOCAP/2020 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A CON-
TAR DE 22/11/2021.

DATA DA ASSinATuRA: 19 de NOVEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

Despacho do Processo nº 07/0457/2019 - AUTORIZO e 
RATiFiCO a presente DiSpEnSA DE LiCiTAÇÃO, com 
base no inciso X, artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
cujo objeto é LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PELO PERÍ-
ODO DE 36 MESES, PARA ATENDER A ESCOLA MU-
NICIPAL PAULO FREIRE, SITUADO NA RUA JOÃO 
SOARES DE MEDEIROS, Nº 30, BAIRRO SANTA MA-
RIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO - RJ, e adju-
dico seu objeto, em favor de GEORGINA MANGIFESTE 
GONÇALVES  no valor de R$ 324.000,00 (Trezentos e 
vinte e quatro mil reais) conforme pareceres da Douta 
Procuradoria Geral as fls 141 a 151, e da Controladoria 
Geral do Município as fls. 152.

DEniS DE SOuZA MACÊDO
Secretário Municipal de Educação

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

pORTARiA nº 036/SEMASCM/2021, DE 26 DE nO-
VEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre a designação de servidor para a fisca-
lização da execução da parceria resultante do Acordo 

de Cooperação Técnica nº 001/SEMASCM/2021.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores VANESSA DA SILVA 
FRANCISCO SALES DOS SANTOS – Matrícula nº 
60/81.792 e THAIS ALVES FERREIRA PAIVA - Matrí-
cula nº 60/81.743, respectivamente, para exercerem 
a fiscalização da execução do plano de trabalho vin-
culado ao Acordo de Cooperação Técnica nº 001/SE-
MASCM/2021, referente ao processo administrativo nº 
04/3758/2021.
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, Cidada-

nia e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

ExTRATO DE ACORDO DE COOpERAÇÃO TÉCni-
CA

pROCESSO: 04/3758/2021
ACORDO DE COOpERAÇÃO TÉCniCA: 001/SE-
MASCM/2021.
pARTÍCipES: Município de Belford Roxo e Hospital 
Central da Baixada Fluminense.
OBJETO: Execução do Projeto Estação Mulher, que 
visa a oferta de serviços médicos gratuitos ao público 
feminino do município de Belford Roxo em unidade mó-
vel de atendimento (ônibus caracterizado), que ficará 
próximo aos equipamentos vinculados à Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, 
conforme especificações estabelecidas no plano de tra-
balho da parceria.
pRAZO: 12 (doze) meses.
FunDAMEnTO: Lei nº 8.666/1993.
DATA DA ASSinATuRA: 24/09/2021.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidada-

nia e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

COnSELHO MuniCipAL DOS DiREiTOS DA CRiAn-
ÇA E DO ADOLESCEnTE DE BELFORD ROxO – 

CMDCA

RESOLuÇÃO nº 10/CMDCA/2021, DE 26 DE nO-
VEMBRO DE  2021
 Dispõe sobre a relação das inscrições deferidas e in-
deferidas no processo de escolha das entidades não-
-governamentais que irão compor a representação da 
sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Belford Roxo – CMDCA 
para o biênio 01 de Janeiro 2022 a 31 Dezembro 2023 
e dá outras providências.  PUBLICADA NO
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELFORD ROXO 
– CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consultivo e fis-
calizador das políticas de atendimento a criança e ao 
adolescente, no uso das atribuições legais estabeleci-
das no art. 8º e art.9º da Lei Municipal nº 1.382, de 08 
de outubro de 2010, dispõem a relação das entidades 
deferidas e indeferidas inscritas para concorrer e sendo 
eleita indicar membros para assento da sociedade civil 
no CMDCA-BR.

RESOLVE:
Art.1º. A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo, 
criada pela Resolução 08/CMDCA/2021 publicada em 
09 de outubro de 2021 torna público todas as entidades 
inscritas para concorrerem, e sendo eleita, indicar mem-
bros do CMDCA Titulares e Suplentes. 

REpRESEnTAnTES DE MOViMEnTOS E EnTiDADES nÃO 
GOVERnAMEnTAiS DE DEFESA Ou ATEnDiMEnTO DOS 

DiREiTOS DA CRiAnÇA E DO ADOLESCEnTE.

HELIOPOLIS ATLETICO CLUBE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 
BELFORD ROXO
CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO NOVA AURORA – CER-
NA
INSTITUTO ESTRELA AZUL

REpRESEnTAnTES DE MOViMEnTOS E EnTiDADES DE 
DEFESA DE MELHORiA DE COnDiÇÕES DE ViDA DA pOpu-

LAÇÃO.

FEDERAÇÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADO-
RES E ENTIDADES AFINS DE BELFORD ROXO – FEMAB
CASA LAR VIVA RIO - CALVI RIO
INSTITUTO LUZ E VIDA 
INSPETORIA NOSSA SENHORA DA PENHA - PROJETO CRES-
CENDO JUNTOS

Parágrafo único: Entidade indeferida  
Não cumpriu o artigo 1º, parágrafo único item III da 
Resolução 009/CMDCA-BR/COMISSÃO ELEITORAL 
2021, publicada em 23/10/2021
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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.

COMUNIDADE AMIGA EMPREENDEDORA DE BELFORD ROXO 
- CAEB

Art.2º A listagem com as inscrições deferidas será pu-
blicada no diário oficial no dia 30/11/2021 e afixada na 
sede do CMDCA.
Art.3º Fica alterado a data da eleição da Sociedade ci-
vil do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do 
Adolescente do dia 10/12/2021 para o dia 13/12/2021 
as 10hs na sede dos Conselhos Municipais sito Av. Re-
tiro da imprensa s/n Praça do Farrula – Heliópolis – Bel-
ford Roxo.
Art.4º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Célio Davi de Souza Calado                                Wag-
ner Francisco Devens Santos

Conselheiro Governamental                                 Con-
selheiro Governamental

Gilvan Gorgonho de Medeiros                              Enock 
Alves de Oliveira.

Conselheiro Não-Governamental                         Con-
selheiro Não-Governamental

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 063/SEMuS/2021, DE 26 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Designar, a contar de 19 de novembro de 2021, os 
servidores abaixo relacionados para atuarem na fisca-
lização do contrato n°034/SEMUS/2021 cujo objeto é a 
contratação de pessoa jurídica de direito privado, para 
futura e eventual contratação de empresa especializa-
da em serviços de locação de veículos automotores,  
decorrente da adesão a Ata de Registro de Preços, do 
pregão presencial N°018/2021.
•	 CICERO RENALDO PAULINO DE ALMEIDA
MATRÍCULA N° 45/19780
•	 TIAGO CORREA DE MEDEIROS 
MATRÍCULA N° 60/81838

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

pORTARiA nº 064/SEMuS/2021, DE 26 DE nOVEM-
BRO DE 2021

“INSTITUI a Comissão Especial de Credenciamento 
de Serviços de Saúde para Contratação de Prestado-
res de Serviços de Saúde para Secretaria Municipal de 
Saúde de Belford Roxo e revoga a Portaria n° 051/SE-
MUS/2021, de 29 de setembro de 2021”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BEL-
FORD ROXO, no uso das suas atribuições, conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, e: 

Considerando o disposto no inciso VII do art. 30 da 
Constituição Federal, segundo o qual compete aos 
municípios s a prestação de serviços de atendimento à 
saúde da população, com a cooperação técnica e finan-
ceira da União e do respectivo Estado;

Considerando o “caput” do art. 37 da Constituição Fe-
deral, o qual determina à administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, o respeito aos princípios da legalidade, impessoa-
lidade, moralidade, publicidade e eficiência;

Considerando o “caput” e o § 1º do art. 199 da Consti-
tuição Federal, segundo os quais a assistência à saúde 
é livre à iniciativa privada, que poderá participar de for-
ma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades fi-
lantrópicas e as sem fins lucrativos;

Considerando a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, que dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências;

Considerando a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti-
tuição Federal, institui normas para licitações e contra-
tos da Administração Pública e dá outras providências;

Considerando a Lei Federal n° 12.101, de 27 de no-

vembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes de assistência social; regula os 
procedimentos de isenção de contribuições para a se-
guridade social; altera a Lei Federal n° 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis Fede-
rais n°s 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de 
dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 
10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisó-
ria n° 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, e dá outras 
providências;

Considerando o Decreto Federal n° 7.508, de 28 de ju-
nho de 2011, que regulamenta a Lei Federal n° 8.080, 
de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a arti-
culação Inter federativa;

Considerando a Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de 
setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e 
a transferência dos recursos federais para ações e os 
serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Seção IV, Capítulo II, Título III, da Por-
taria de Consolidação n° 6 de 28 de setembro de 2017, 
que estabelece prazo para o pagamento de incentivos 
financeiros aos estabelecimentos de saúde que pres-
tam serviços de forma complementar ao SUS;

Considerando o Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de 
Consolidação n° 2, de 28 de setembro de 2017, que 
estabelece as diretrizes para a contratualização de hos-
pitais no âmbito do SUS em consonância com a Política 
Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP); e 

Considerando o Capítulo I, Título VI, da Portaria de 
Consolidação n° 1, de 28 de setembro de 2017, que 
dispõe sobre a participação complementar da iniciativa 
privada na execução de ações e serviços de saúde e o 
credenciamento de prestadores de serviços de saúde 
no Sistema Único de Saúde (SUS);

RESOLVE:

Art. 1°. INSTITUIR a Comissão Especial de Creden-
ciamento de Serviços de Saúde para Contratação de 
Prestadores de Serviços de Saúde para Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Belford Roxo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Credenciamento é o procedi-
mento administrativo pelo qual a Administração convo-
ca interessados para, segundo condições previamente 
definidas e divulgadas, credenciarem-se como presta-
dores de serviços ou beneficiários de um negócio futuro 
a ser ofertado, quando a pluralidade de quantidade de 
potenciais interessados for superior à do objeto a ser 
ofertado e por razões de interesse público a licitação 
não for recomendada.

Art. 2° - O credenciamento de prestadores de serviços 
de saúde deverá obedecer às seguintes etapas:

I – Analisar, deliberar, enviar para análise do órgão de 
assessoria jurídica para exame e aprovação prévios e, 
por fim, aprovar o Termo de Referência e o Edital de 
Chamamento Público elaborados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde;

II – Promover reuniões periódicas para deliberar acerca 
do trâmite do Chamamento Público, inclusive quanto ao 
Cronograma de Atividades;

III – Publicar o chamamento público, promovendo as in-
clusões necessárias no Edital;

IV – Receber, supervisionar, analisar e decidir sobre as 
propostas e os documentos de habilitação, operaciona-
lizando a tramitação do processo;

V – Emitir parecer final quanto ao credenciamento, in-
clusive decidindo sobre recursos interpostos, efetivan-
do o cadastro (Certificado de Registro Cadastral – CRC) 
das entidades privadas interessadas que participarem 
do chamamento;

VI – Acompanhar a assinatura do termo contratual;

VII – Acompanhar a publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial do Município.

Art. 3° - DESIGNAR os seguintes servidores para com-
por esta Comissão:

a) Claudio Luiz Dantas Pereira - Matrícula 60/79.909;
b) Ricardo da Penha Sigolo - Matrícula 11/20095;

c) Lucas Duarte Nunes - Matrícula 60/82000;
d) Débora Kehdy Quaresma - Matrícula 60/80995;
e) Matheus Vinícius Rodrigues da Silva - Matrícula 
60/80286;
f) Erica Lima Couto - Matrícula 60/80734;
g) Luiz Soares da Silva - Matrícula 10/20239;
h) Celio Davi de Souza Calado - Matrícula 60/60783.

PARÁGRAFO ÚNICO: A presidência da Comissão será 
exercida pelo servidor Claudio Luiz Dantas Pereira - 
Matrícula 60/79.909;

Art. 4° - A Comissão de que trata o artigo anterior terá o 
prazo de duração de 01 (um) ano, sob coordenação do 
Presidente da Comissão.

§ 1°. A Comissão poderá ser revogada antes do prazo 
previsto no caput deste artigo, desde que analisadas a 
conveniência e oportunidade da Administração Pública.

§ 2°. Os membros da Comissão poderão ser substituídos 
no período mencionado no caput  deste artigo, ressal-
vado o disposto no § 2°, nos casos de:

I -  desligamento a pedido , este fundamentado somente 
nos casos de motivos de foro íntimo, motivos de saúde 
ou por incompatibilidade ou impedimento para o exercí-
cio da função;

II - desligamento por questões técnicas ou que não se 
adequem às atividades previstas nesta Portaria, com ci-
ência prévia ao Chefe do Executivo Municipal;

III – desligamento por eventual exoneração ou demis-
são do respectivo servidor componente da Comissão 
dos quadros da Administração Pública do Município de 
Belford Roxo;

§ 3°. A inclusão, exclusão ou substituição de membro 
da Comissão será realizada mediante Portaria emitida 
pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 5° - Os membros participantes desta comissão 
exercerão as atividades sem prejuízo das funções que 
ocupam e será́ considera da prestação de serviço pú-
blico relevante e não farão jus a qualquer espécie de 
gratificação ou remuneração especial.

Art. 6º - Sempre que entender necessário técnica ou ad-
ministrativamente, o Presidente da Comissão Especial 
de Credenciamento poderá designar servidores para 
compor a Comissão como membros temporários.

Art. 7° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando assim o disposto na Portaria 
051/SEMUS/2021, de 29 de setembro de 2021.

Belford Roxo, 26 de novembro de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

pORTARiA nº 005/COMiSSÃO DE pROCESSO SE-
LETiVO SiMpLiFiCADO DO EDiTAL nº 004/2021 DE 
18 DE MAiO DE 2021

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

Considerando que o presente edital tem como objeto 
contratação temporária por tempo determinado, confor-
me o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Fede-
ral e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, 
para as funções constantes do ANEXO I do edital, para 
compor o quadro funcional em realização a assistência  
prestada ao caps II, caps ad, caps infantil e residências 
terapêuticas, conforme as diretrizes da portaria nº 336 
de 19 de fevereiro de 2002 do ministério da saúde, do 
município de Belford Roxo.

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

Considerando a necessidade de manter a promoção da 
eficiência no atendimento aos pacientes, sendo indis-
pensável o atendimento de urgência e emergência no 
âmbito do Município de Belford Roxo, mantendo-se a 
prestação dos serviços públicos relevantes na Área da 
Saúde, caps II, caps ad, caps infantil e residências tera-
pêuticas do Município de Belford Roxo.
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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.

 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 004/2021, no uso de suas atribuições legais, com 
base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE 
2021, expede a seguinte portaria: 

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

1. Auxiliar Administrativo
2. Psicólogo

Art. 2º - O classificado deverá comparecer na Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, à Av. 
Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – Bel-
ford Roxo – RJ, no período de 29 e 30 de novembro de 
2021, das 09:00 às 16:00 hs.

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

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

Atenciosamente,

Belford Roxo, 26 de novembro de 2021.

THAiS LinO DE MOuRA
presidente da Comissão

Matrícula nº 60/80.937

LuCAS DA SiLVA COuTinHO
Matrícula nº 60/080936

KARLA ViCTORiA MARTinS DE MORAES
Matrícula nº 60/081402

THAiS DA SiLVA SiMOES
Matrícula nº 60/081400

HAnnA pAOLA nAZARiO SAnTOS pEREiRA
Matrícula nº 60/081009

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DO CAnDiDATO CLASSiFiCADO

inscrição

94644 113625 119150 123487

pORTARiA nº 004/COMiSSÃO DE pROCESSO SE-
LETiVO SiMpLiFiCADO DO EDiTAL nº 007/2021 DE 
01 DE JuLHO DE 2021

Dispõe sobre a convocação dos candidatos classifica-
dos e aprovados para as vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo simplificado do edital nº 007/2021. 

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

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

Considerando a necessidade de manter a promoção 
da eficiência no atendimento aos pacientes, sendo in-
dispensável o atendimento de urgência e emergência 
no âmbito do Município de Belford Roxo, mantendo-se 
a prestação dos serviços públicos relevantes na Área 
da Saúde, Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO), Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e o Programa Saúde da Família (PSF) do Município de 
Belford Roxo.
 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 007/2021, no uso de suas atribuições legais, com 
base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE 
2021, expede a seguinte portaria: 

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

3. Auxiliar de Saúde Bucal

Art. 2º - O classificado deverá comparecer na Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, à Av. 
Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – Bel-
ford Roxo – RJ, no período de 29 e 30 de novembro de 
2021, das 09:00 às 16:00 hs.

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

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

Atenciosamente,

Belford Roxo, 26 de novembro de 2021.

EDuARDO CARDOSO MACEDO
presidente da Comissão

Matrícula nº 60/80.939

CHARLES ALExAnDRE DE LiMA
Matrícula nº 60/080938

AnTOniO CARLOS pinHO
Matrícula nº 60/077201

FLAViO GuEDES TEixEiRA
Matrícula nº 60/081329

JAQuELinE DA COSTA
Matrícula nº 11/020146

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DO CAnDiDATO CLASSiFiCADO
inscrição

101388 101599

pORTARiA nº 065/SEMuS/2021, DE 26 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Designar, a contar desta data, a servidora LUCILAINE 
DIAS ALVES CARVALHO, Matrícula nº 60/085982, para 
sem prejuízo da suas funções de origem, auxiliar na 
parte administrativa a direção do Hospital Municipal de 
Belford Roxo - HMBR.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

pROCuRADORiA GERAL DO MuniCÍpiO

EDiTAL DE CHAMAMEnTO DE inTERESSADOS
As Procuradoria Geral do Município está em busca de 
imóvel, para fins de locação para fins de instalação do 
Departamento de Dívida Ativa do Município de Belford 
Roxo.
O imóvel deverá apresentar as dimensões abaixo e ser 
capaz de atender aos seguintes requisitos: 
a) O imóvel deve apresentar área útil de expe-
diente entre 70m2 (setenta metros quadrados) e 100m2 
(cem metros quadrados) de área e deverá ser de fácil 
acesso e estar localizado no raio da sede da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo. Tal necessidade se dá em 
razão do grande fluxo de informações e tramitações de 
processos administrativos entre os setores, junto com a 
praticidade e facilidade de locomoção do contribuinte, 
haja viso que alguns bairros se encontram distantes do 
Centro.
b) A edificação deverá apresentar um sistema 
racional de execução, permitindo mudanças de uso e 
reformas e deverá apresentar soluções de fácil manu-
tenção, conservação, limpeza e segurança, bem como 

a estabilidade, a segurança, a higiene, a salubridade e 
o conforto ambiental, térmico e acústico da edificação 
deverão ser assegurados pelo correto emprego, dimen-
sionamento e aplicação de materiais e elementos cons-
trutivos, conforme exigido nas leis e normas técnicas;
c) Possuir espaço suficiente para instalação de 
arquivo, com piso nivelado para receber armários des-
lizantes, com cabeamento de rede lógica, elétrica e de 
telefonia, pontos de iluminação e possibilidade de insta-
lação de sistema de climatização;
d) A unidade imobiliária deverá contar com medi-
dores de consumo de eletricidade, de água, permitindo 
a individualização e racionalização do consumo;
e) O imóvel preferencialmente deverá ser mo-
nousuário;
f) Deve estar em área atendida pelo transporte 
público regular do Município;
g) Ter acesso fácil a automóveis e caminhões;
h) O imóvel deve localizar-se em uma área de fá-
cil acesso ao público local e adjacências;
i) O imóvel deverá atender a todas as prescri-
ções estabelecidas em Códigos, Leis ou normas Fede-
rais, Estaduais e Municipais, as normas e padrões das 
concessionárias de serviços públicos de eletricidade, 
águas e telefonia e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), bem como apre-
sentar o respectivo habite-se;
j) Todos os elementos construtivos e compo-
nentes físicos que integram a edificação deverão aten-
der à legislação de uso e ocupação do solo, ao conjunto 
de normas urbanísticas contidas no Plano Diretor Local 
(PDL);
k) Possuir área para recepção central;
l) O imóvel deverá possuir no mínimo 1 (um) 
vaso sanitário no banheiro. Deverão também ser asse-
gurados espaços para o funcionamento de copa, arqui-
vo e recepção.
m) Possuir infraestrutura de climatização por 
sistema de ar condicionado central ou individualizado 
por ambiente com manutenção de limpeza e higieniza-
ção realizada pelo LOCATÁRIO e em perfeito funcio-
namento, sendo uma das condições para recebimento 
definitivo do imóvel;
n) Estar em perfeitas condições de uso, quan-
do do recebimento definitivo do imóvel, em especial 
atenção às normas que regem as instalações de pre-
venção e combate a incêndio;
o) Possuir cabos, fiação, dutos e sistemas de 
proteção de acordo com o dimensionamento da carga 
prevista para o imóvel;
p) Não existir trincas ou fissuras que compro-
metam ou venham comprometer a segurança da estru-
tura do imóvel e acarrete risco de vida aos usuários;
q) Não existir qualquer vazamento nas lou-
ças, válvulas e torneiras;
r) Ter teto e paredes revestidos com cores 
claras, com ausência de pontos de infiltração, rachadu-
ras, mofos e manchas;
Os interessados deverão apresentar cópia da docu-
mentação listada abaixo, devidamente autentica-
da, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data des-
ta publicação, no protocolo da procuradoria Geral 
do Município de Belford Roxo, na Av. José Mariano 
dos Passos, 948 – Prata – Belford Roxo/RJ, com ofí-
cio de apresentação endereçado à Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento, referenciando no 
assunto: “Resposta ao Chamamento do processo n° 
09/484/2021”.

a) Certidão de RGI do imóvel;
b) RG e CPF do Proprietário do Imóvel, se pessoa fí-
sica;
c) Cartão de CNPJ e Contrato Social, se pessoa jurí-
dica;
d) RG e CPF do sócio administrador ou responsável da 
empresa, se for o caso;
e) Espelho do carnê do IPTU;
f) Certidão de débitos Municipais.

Belford Roxo, 26 de novembro de 2021.
RAMOn DE OLiVEiRA TORRES 

 Matrícula: 60/80.287
presidente

EDiTH REiS ViDAL
 Matrícula: 60/81.558

Membro

LuAnE DE OLiVEiRA COSTA
 Matrícula: 60/81.388

Membro
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Camisa 10 precisou ir aos Estados 
Unidos e chegou a Manaus no começo 

do segundo tempo diante da Índia

Depois de retornar 
aos Estados Uni-
dos para tratar de 

questões pessoais, Marta se 
apresentou para se integrar 
ao elenco da seleção femi-
nina e a tempo de participar 
da homenagem a Formiga, 
que encerrou seu ciclo com 
a camisa amarela no amis-
toso diante da Índia, pelo 

Torneio Internacional de 
futebol feminino, em Ma-
naus.

A camisa 10 enfrentou 
atraso com seu voo e che-
gou à Arena da Amazônia 
no começo do segundo 
tempo. A rainha seguirá 
com o grupo no Amazonas 
e participará normalmen-
te das atividades. Após o 
jogo, ela comentou sobre a 
importância de sua colega 
e salientou que ela, Mar-

ta, segue o caminho com o 
Brasil e não coloca ainda 
um prazo para o adeus.

“Ela é gigante. Mais do 
que merecido tudo que fi-
zeram por ela. Obviamente 
que a gente não está no me-
lhor momento da vida pes-
soal, mas eu tive que dei-
xar os problemas de lado e 
pensar em toda a grandeza 
que é a Formiga, em toda 
história que a gente viveu 
juntas. Como falei no meu 

discurso, vai ser difícil ver 
uma seleção sem a Formi-
ga por isso peço a ela possa 
se preparar para estar aqui 
conosco de alguma manei-
ra. Vou continuar seguindo 

com essa nova geração, 
não sei até quando, mas 
com um legado que ela está 
deixando para a gente com 
o exemplo que ela foi e é. 
E com certeza que essa ge-

ração tem um rumo muito 
promissor que vai ser guia-
do tanto pelo que a Formi-
ga como outras atletas que 
passaram pela seleção fize-
ram”, afirmou Marta.

REdação
horahmunicipios@gmail.com

marta participa de homenagem a Formiga 
e fica com a Seleção no restante do torneio

A natação brasileira vai 
manter o modelo de sele-
tiva única para suas prin-
cipais competições neste 
ciclo olímpico até os Jogos 
de Paris 2024. Além disso, 
uma das ambições é mon-
tar uma espécie de “sele-

ção permanente”, no qual 
atletas com tempos entre 
os melhores do mundo e 
cativos na equipe nacional 
recebam benefícios à par-
te do que recebem em seus 
clubes.

Essas estão entre as or-

dens do dia do novo head 
coach (sigla em inglês para 
algo como “técnico-chefe) 
da natação brasileira, Fe-
lipe Domingues. O treina-
dor, que atuou no cargo nas 
Olimpíadas de Tóquio, foi 
mantido pela CBDA (Con-

federação Brasileira de 
Desportos Aquáticos) até 
2024 com a missão de dar 
uniformidade aos processos 
de formação das seleções e 
implementar algumas novi-
dades.

O formato de seletiva 

única, que gerou polêmica 
na classificatória, em abril, 
porque diversos participan-
tes reclamaram das condi-
ções no Parque Aquático 
Maria Lenk (no Rio), foi 
aprovado pelo conselho téc-
nico da entidade. E agrada a 

Domingues.
A próxima seletiva única 

será em abril de 2022, pro-
vavelmente entre os dias 4 e 
9, para o Campeonato Mun-
dial de Esportes Aquáticos 
de Fukuoka, no Japão, que 
ocorrerá no mês seguinte. 

Natação brasileira vai manter seletiva única até olimpíadas de Paris

Camisa 10 enfrentou atraso com seu voo

(21)2655-5653
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SeGuNdo CAdeRNo

ingredientes

boLo de CeNouRA 
FoFiNHo

MASSA:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) de 
óleo/3 ovos/1/2 xícara (chá) 
de amido de milho MAIZE-
NA®/1 e 1/2 xícara (chá) 
de farinha de trigo/1 colher 
(sopa) de fermento em pó/1 
xícara (chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de chocola-
te ao leite derretido (ainda 
quente)/1/2 xícara (chá) de 
creme de leite

modo de preparo

Preaqueça o forno em tem-
peratura média (180°C)
Unte e enfarinhe uma forma 
de furo central média (20 cm 
de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidificador, 
coloque a cenoura, o óleo e 
os ovos, e bata até ficar ho-
mogêneo
Em uma tigela, peneire o 
amido de milho MAIZENA®, 
a farinha de trigo, o fermen-
to e o açúcar, junte a mistu-
ra de cenoura reservada, e 
mexa com o auxílio de uma 
espátula até que vire uma 
massa uniforme
Disponha a massa na forma 
reservada e leve ao forno 
por 35 minutos, ou até que 
um palito, depois de espeta-
do na massa, saia limpo
Retire do forno e deixe 
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe por 
toda a superfície do bolo e 
sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 cm 
de diâmetro)

ingredientes

modo de preparo

WAFFLe CLÁSSiCo

2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo/2 colher (sopa) de açú-
car/2 colheres (chá) de fer-
mento em pó/1/2 colher (chá) 
de sal/2 colheres amido de 
milho/3 ovos batidos/4 colhe-
res (sopa) de manteiga sem 
sal derretida/1 e 3/4 de xícara 
(chá) de leite/1 colher (sopa) 
de essência de baunilha

Peneire em um recipiente 
a farinha de trigo, o açúcar, 
o amido, o fermento e o sal
Reserve
Em outro recipiente mistu-
re os ovos batidos com o 
leite, a manteiga derretida 
e a essência de baunilha
Despeje sobre a mistura 
de farinha e rapidamente 
incorpore os ingredientes
Aqueça o aparelho para 
Waffles
Coloque uma concha rasa 
de massa e espalhe até 
cobrir o molde do apare-
lho, feche a tampa e deixe 
assar até a massa ficar 
bem dourada
Retire com espátulas de 
silicone
Sirva com mel, frutas ou 
geleia

LEI Nº 721 DE 25 DE OUTUBRO DE 2021. 

EMEnTA: INSTITUI A “SEMANA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO”.

FAÇO SABER QuE A CÂMARA MuniCipAL DE 
pORTO REAL, ESTADO DO RiO DE JAnEiRO, 
ApROVOu E Eu, pREFEiTO MuniCipAL, SAnCiOnO 
A SEGuinTE LEi.

Artigo 1º Fica instituída, no calendário oficial do 
Município de Porto Real, a “Semana Municipal de 
Educação no Trânsito”, a ser comemorada, anualmente, 
entre os dias 18 e 25 de setembro.
 
Artigo 2º A Semana Municipal do Trânsito, instituída 
pelo artigo 1º desta Lei, que englobará atividades 
previstas na Semana Nacional do Trânsito, orientará 
suas ações e atividades com os seguintes princípios e 
finalidades:
 
i – melhorar as condições no trânsito do Município 
de Porto Real através de atividades de orientação e 
conscientização da população;
ii – realizar de simpósios, conferências, palestras, 
exposições e atividades que chamem a atenção da 
comunidade quanto à necessidade de segurança, ética 
e cidadania no trânsito;
iii – conscientizar a comunidade sobre os problemas do 
tráfego e sobre sua responsabilidade para a melhoria 
da segurança do sistema;
iV – estabelecer campanhas esclarecendo condutas 
a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de 
acidentes de trânsito; e
V – orientar a comunidade escolar, fornecendo-lhe 
conhecimentos básicos sobre a sinalização, circulação 
de veículos e movimentação de pedestres.
 
Artigo 3º A presente Lei poderá ser regulamentada pelo 
Poder Executivo, no que couber.
 
Artigo 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 3448/2021

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° 071/2021 que objetiva 
a AQuiSiÇÃO DE pnEuS, atendendo a solicitação 
feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO no processo administrativo 
3448/2021, às empresas RECAUCHUTADORA VINCOL 
DE VOLTA REDONDA LTDA, CNPJ: 05.841.073/0001-
20, no valor de R$ 19.332,00 (dezenove mil, trezentos e 
trinta e três reais); e M M RODRIGUES COMERCIO E 
PRESTADOR DE SERVIÇO, CNPJ: 02.013.358/0001-
84, no valor de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, cento 
e vinte reais).

Porto Real, 23 de novembro de 2021.
Maria Madalena Ferreira de Souza

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

pORTARiA nº 0583  DE 26 DE nOVEMBRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
                                                     
                                                                R E S O L V E:

Art. 1º -  DESiGnAR, a partir de 01/11/2021, a   Função 
Gratificada  (FGR) dos servidores abaixo relacionados, 
da Secretaria Municipal de Governo.

  Matrícula  nome           Simbologia
1497                Alcineia Antonio Pedro Moreira  FGR I    
2346                 Rogério Gonçalves da Silva      FGR I   

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro 
de 2021, revogadas as disposições em contrário..

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS
pREFEiTO

AViSO DE LiCiTAÇÃO
Errata do pregão presencial 072/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 10 de de-
zembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Ad-

ministrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
072/2021 na modalidade Pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando AQuiSiÇÃO DE MA-
TERiAiS (FiTA, LuVA, MáSCARA, TOuCA e etc...) 
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
conforme especificações contidas na errata do edital e 
seus anexos que são parte integrante do Processo Ad-
ministrativo nº 4603/2021. A Errata do Edital poderá ser 
retirada no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
50.963,30 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e três 
reais e trinta centavos)

Porto Real, 26 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 089/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 09 de de-
zembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Ad-
ministrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
089/2021 na modalidade Pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando AQuiSiÇÃO DE pnEuS 
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que são parte integrante do Processo Administrati-
vo nº 3868/2021. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 118.913,49 (cento e 
dezoito mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove 
centavos)

Porto Real, 26 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 090/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 11:00 horas, do dia 09 de de-
zembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Ad-
ministrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
090/2021 na modalidade Pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando REGiSTRO DE pRE-
ÇOS pARA COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpE-
CiALiZADA EM pAViMEnTAÇÃO ASFáLTiCA pARA 
ExECuÇÃO DOS SERViÇOS DE RECApEAMEnTO 
COM CBuQ EM DiVERSAS RuAS E AVEniDAS DO 
MuniCÍpiO para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme especi-
ficações contidas no edital e seus anexos que são parte 
integrante do Processo Administrativo nº 5936/2021. O 
Edital poderá ser retirado no portal oficial do município 
no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.
br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 24.865.981,73 (vinte e quatro 
milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos 
e oitenta e um reais e setenta e três centavos)

Porto Real, 26 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 091/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14:00 horas, do dia 09 de de-
zembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Ad-
ministrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
091/2021 na modalidade Pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando REGiSTRO DE pREÇOS 
pARA COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALi-
ZADA EM pAViMEnTAÇÃO ASFáLTiCA pARA ExE-
CuÇÃO DOS SERViÇOS DE pAViMEnTAÇÃO AS-
FáLTiCA E CALÇAMEnTO EM DiVERSAS RuAS E 

AVEniDAS DO MuniCÍpiO para atender a SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que são parte integrante do Processo Administrati-
vo nº 5937/2021. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 15.265.960,03 (quinze 
milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e 
sessenta reais e três centavos)

Porto Real, 26 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 092/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14:00 horas, do dia 10 de de-
zembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Ad-
ministrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
092/2021 na modalidade Pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando COnTRATAÇÃO DE 
EMpRESA pARA pRESTAÇÃO DE SERViÇO DE ALi-
nHAMEnTO, BALAnCEAMEnTO E CAMBAGEM DE 
VEÍCuLOS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que são parte integrante do Processo 
Administrativo nº 4893/2021. O Edital poderá ser re-
tirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
16.411,43 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e 
quarenta e três centavos)

Porto Real, 26 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 093/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secreta-
ria Municipal de Licitações Compras e Contratos tor-
na público que realizará às 10:00 horas, do dia 09 de 
dezembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à 
Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação 
nº 093/2021 na modalidade Pregão na forma presen-
cial, tipo menor preço, objetivando COnTRATAÇÃO 
DE EMpRESA pARA pRESTAÇÃO DE SERViÇO DE 
DECORAÇÃO nATALinA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO, 
inSTALAÇÃO, MOnTAGEM E DESMOnTAGEM DE 
TODO MATERiAL nECESSáRiO, inCLuinDO iLuMi-
nAÇÃO, TEnDAS E ORnAMEnTAÇÃO para atender 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que 
são parte integrante do Processo Administrativo nº 
7475/2021. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 124.400,00 (cento e 
vinte e quatro mil e quatrocentos reais)

Porto Real, 26 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

                          
ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 04 AO 
COnTRATO nº 076/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real.
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4957/2018.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 1.815.296,01 (um milhão, oitocentos e 
quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e um cen-
tavo).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2021.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ingredientes

modo de preparo

boLo de CHoCoLAte 
Com CoCo

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

Preparo da massa:
Bata todos os ingre-
dientes no liquidificador, 
deixando o fermento por 
último.
Unte uma forma com 
furo no meio com óleo 
de côco e o cacau em 
pó.
Leve ao forno médio por 
cerca de 35min (faça o 
teste do palito). Desen-
forme e reserve.
Preparo da calda:
Misture todos os ingre-
dientes e leve ao fogo 
até que fique uma calda 
homogênea e lisinha.
Acrescente a calda ao 
bolo e delicie-se.

boLo de FRutAS

03 ovos; 05 bananas na-
nica bem maduras; 02 
xícaras de aveia em flo-
cos; ½ copo de ameixas 
secas picadas; ½ copo 
de tâmaras picadas; ½ 
copo de nozes e ave-
lãs picadas; 01 banana 
picada não tão madura 
(para juntar por ultimo); 
½ copo de uvas passas 
claras; 02 colheres de 
sopa de cacau em pó; 
01 colher de sopa de 
fermento.

ingredientes

modo de preparo

Bata no liquidificador os 
ovos com as bananas e 
o cacau, que se trans-
formará em um creme.
Passe essa mistura do 
liquidificador e o restan-
te dos ingredientes para 
um refratário e misture 
tudo.
Coloque em forma unta-
da e asse em forno mé-
dio por 40 minutos.
Obs: Algumas aveias 
contém traços de glú-
ten devido ao processo 
de plantio, separação 
e envaze dos grãos. O 
melhor é utilizar aveias 
que contenham a certifi-
cação “sem glúten”.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ingredientes

modo de preparo

miNi AbóboRAS 
ReCHeAdAS Com 

CARNe moídA

 1 colher de sopa azeite 
de oliva; ½ cebola pica-
da em cubinhos; 1 den-
te de alho picado; 200g 
de carne bovina moída; 
Sal a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extrato 
de tomate; ½ maço de 
salsinha picada; 2 abo-
brinhas de tronco redon-
das.

 Refogar a cebola e o 
alho no azeite de oliva.
Juntar a carne moída. 
Temperar com sal e pi-
menta a gosto.
Adicionar o extrato de 
tomate, em seguida a 
salsinha. Misturar e re-
servar.
Em uma panela, com 
água fervente, dispor as 
abobrinhas e deixar co-
zinhar por 15 minutos. A 
casca e o miolo devem 
ficar macios. Cuidar 
para não se desman-
charem.
Com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte de 
cima da abobrinha e 
com uma colher, retirar 
as sementes de dentro.
Rechear com a carne 
moída e servir.

eStRoGoNoFe 
de FRANGo

500 gramas de peito de 
frango cortado em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) de 
manteiga 1 unidade de 
cebola picada 1 colher 
(sobremesa) de mos-
tarda 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 1 
pitada de pimenta-do-
-reino 1 unidade de to-
mate sem pele picado 1 
xícara (chá) de cogume-
lo variado | variados es-
corridos 1 lata de creme 
de leite • sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

Derreta a manteiga e re-
fogue a cebola até ficar 
transparente.
Junte o frango e tempe-
re com o sal.
Mexa até o frango dou-
rar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, 
o catchup, a pimenta-
-do-reino e o tomate pi-
cado.
Cozinhe até formar um 
molho espesso.
Se necessário, adicione 
água quente aos pou-
cos.
Quando o molho estiver 
encorpado e o frango 
macio, adicione os co-
gumelos e o creme de 
leite.
Mexa por 1 minuto e re-
tire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de arroz 
e batata palha.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
Estender uma fatia de pre-
sunto em cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
Refogar os bifes no azeite 
até dourar.
Acrescentar o concen-
trado de tomate,o caldo 
de carne dissolvido num 
copo de água fervente,o 
vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne ficar 
macia.
Salpicar salsinha picada e 
servir sobre a polenta.

modo de preparo

Lombo À modA 
CHiNeSA

óleo para friturapimenta-do-
-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres (sopa) 
de molho de tomate/1 ½ 
colher (sopa) de amido de 
milho (maisena)xícara de 
água/ xícara de vinagre/3 
colheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xícara 
de farinha de trigo/2 ovos/1 
cebola grande/2 fatias de 
abacaxi/500 g de lombo de 
porco/2 pimentões verdes/

Cortar o lombo em fatias de 1 
cm(Cortar as fatias em quadra-
dos de 3x3 cm aproximadamen-
te)
Temperar com pimenta-do-reino 
e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos de 
3 cm,fazer o mesmo com a ce-
bola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de óleo 
em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos ovos,passar 
os cubos de lombo pelos ovos e 
depois pela farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos 
poucos no óleo quente,escorrer 
em papel absorvente e reservar.
Emumapanela pequena,colocar 
o açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o açúcar 
dissolva,acrescentar o molho 
de tomates. Misture a água 
fria ao amido de milho e acres-
cente à mistura de açúcar e 
vinagre,ferva por 1 minuto e 
reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo óleo 
em que fritou os pedaços de 
lombo. Aqueça e acrescen-
te os cubos da cebola e do 
pimentão,refogue rapidamente 
em fogo alto,cerca de 3 a 4 mi-
nutos.
Coloque os cubos de abacaxi 
e os pedaços de lombo,misture 
bem e regue com o molho agri-
doce. Cozinhe em fogo baixo 
por 3 minutos, se o molho es-
tiver muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

PoLeNtA Com biFe 
eNRoLAdo
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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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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.
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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
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Ajude-nos a    
manter a 

cidade limpa... 

...não jogue 
lixo 

nas ruas!


