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De novo?!

Petrobras anuncia mais um
aumento de combustíveis
Muito triste!
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Operação Asfixia
agarra ‘Gordão’
da boca de fumo
e tira barricadas
em Nova Iguaçu

As crianças, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de casa. Assassina
ainda tentou suicídio cortando os pulsos.
Crime chocou a Baixada Fluminense.
pág.7
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PMs do batalhão
de Mesquita
recuperam
veículo roubado e
prendem marginal
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Cláudio Castro diz
que vai recorrer a
Bolsonaro contra
concessão no Rio
pág.3

Divulgação

Bandido estava escondido quando foi surpreendido por agentes do
Grupamento de Ações
Táticas (GAT) do 20º BPM
(Mesquita) em comunidade de Nova Iguaçu.
Outros dois comparsas
também acabaram presos. Farta quantidade de
drogas, além de pistola e
granada foram apreendidos pelos guerreiros.

Mãe mata os dois
filhos a facadas

Paulo Sousa é
apresentado
como treinador
do Flamengo
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Meriti faz entrega de
137 carteirinhas a
protetores de animais
Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal entregou 134 documentos que
oferecem alguns benefícios como o direito a castrações, desconto em consultas
com clínicas parceiras e vagas em cursos
ligados ao tema.
pág.3

Feriados nacionais de
2022 podem causar
prejuízos de mais de
R$ 4,2 bilhões no
comércio do Rio
pág.3

‘Maconha’ do gato
ajuda a aliviar estresse
e é usada até no
cinema; erva pode ser
aplicada em depressão
pág.2

Farra sexual entre mulheres e chefes de facções derruba
diretores de penitenciárias do complexo de Gericinó
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Saúde inaugura
novo centro de
atendimento
contra Influenza
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Obrigatória a
divulgação de
informações sobre
injúria racial
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‘Maconha’ do gato ajuda a aliviar
estresse e é usada até no cinema

Divulgação

Além da brincadeira, erva pode ser usada
para aliviar depressão nos bichinhos

U

ma erva conhecida como catnip
tem o efeito de
deixar gatinhos e gatinhas “brisados” quando
liberada no ambiente.
Eles giram, pulam e brincam sozinhos sob o barato da erva gateira. Podem
ficar “alucinados” ou
“molengas”, dependendo
de como ela age em seus
sistemas.
Pode ser engraçado,
mas a ação é séria. Além
da brincadeira, ela pode
ser usada para aliviar es-

tresse e depressão nos bichinhos, estimular o uso
de brinquedos, facilitar o
transporte e ajudar na socialização.
“Toda essa energia estimulada vai ser utilizada
para a brincadeira e isso
vai estimular a cognição,
a atividade física e aliviar
a tensão. É benéfico tanto
para saúde mental quanto para a física do gatinho”, explica a membra
do Núcleo de Estudos em
Felinos Domésticos da
Universidade Federal de

Lavras, Jackeline Moreira.
Ela é uma plantinha
com flores brancas e roxas, tem o nome Nepeta
cataria e é da família da
menta e da lavanda. Para
o uso com os bichinhos,
é vendida líquida ou desidratada. Ela pode ser
espirrada ou colocada em
arranhadores, brinquedos
ou superfícies em que
eles costumam ficar.
O segredo dos gatos
está em seu “segundo
sistema olfativo“, que

capta ferormônios. “A
erva dos gatos possui
uma substância chamada
Nepetalactona. Ela penetra no tecido nasal e
estimula neurônios sensitivos, que ativam regiões
do cérebro relacionadas a
emoção, sentidos e comportamentos, inclusive o
sexual”, explica Moreira.
Usada por
felinos-estrelas
em sets de filmes
Por estimular os gatinhos, a erva é usada por

Gato em cena do filme o ‘Cemitério Maldito’ (2019)

felinos-estrelas em sets
de filmes.
A treinadora de animais canadense Melissa
Millett revelou recentemente, em entrevis-

ta ao jornal inglês The
Guardian, que planta foi
peça-chave com os gatos assustadores do filme
“Cemitério Maldito”, em
2019.

Lulu Santos adia Festival Spanta é cancelado
turnê por causa
da pandemia
Leo Aversa / Divulgação

Músico aumenta lista de
artistas que desmarcam shows em 2022

expediente

Lulu Santos adiou shows
que faria em janeiro e fevereiro em Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, São Paulo e
Salvador, por causa da piora da pandemia. Ele entra na
lista de outros artistas que
estão desmarcando apresentações por precaução.
O cantor já tinha cancelado um show no Rio no dia 6
de janeiro após oito pessoas
de sua equipe se contaminarem com Covid-19. Ele
divulgou um vídeo sobre a
decisão, em que diz:
“Mediante o recrudescimento vertiginoso das
últimas duas semanas dos
casos de infecção de Covid,
e já com as emergências
dos hospitais lotadas com
pessoas com problemas
respiratórios, a gente acha
pouco sensato, na verdade,
irresponsável , convidá-los
para estarem num ambiente
fechado, aglomerados onde
todos, na melhor das hipóteses, cantam, dançam, ba-

tem palma, suam, e potencialmente infectam ou são
infectados”.
Anita, Marina Sena,
Djonga e a casa de shows
Studio SP também cancelaram shows que aconteceriam em janeiro por causa
da piora da pandemia da
Covid-19 com a variante
ômicron. No final de 2021
havia uma euforia geral por
ingressos. Agora, o cenário
nacional ficou incerto, com
shows adiados por precaução ou infecção de músicos.
Sem apagão de eventos
Não se trata de um apagão de eventos como no início da pandemia em 2020.
Há vários cantores com a
agenda cheia, e a maioria
dos estados e municípios
ainda permite os eventos.
Mas alguns shows já foram adiados por precaução,
como Marina Sena, Anitta,
Lulu Santos e os do Studio
SP.

O evento que aconteceria em todos os finais
de semana deste mês e ao
longo ano ano, na Marina da Glória, Zona Sul
do Rio, foi cancelado. O
Universo Spanta emitiu
um comunicado oficial
para confirmar a decisão.
O motivo para esta decisão da organização é a
situação sanitária da cidade no momento, com o
aumento de casos de Covid-19, devido à variante
Ômicron.
“Pegamos a tsunami
deste surto de frente. Não
tem como fazer evento no
meio dessa situação tão
sensível. Conversamos

Divulgação

Festival aconteceria todos os finais de semana ao longo do ano

muito com os órgãos públicos. Está sendo difícil
demais, mas é a decisão
certa a ser tomada”, disse
um dos organizadores do
evento.

O primeiro final de semana do festival foi adiado e durante esta semana
ficou a expectativa do
que iria acontecer no próximo. “Nunca imaginei

O SOMBRA

algo assim. Uma loucura
tudo isso. Mas a situação
de contágio é ascendente.
Não podemos contribuir
com isso”, declarou um
dos organizadores.

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Imagem manchada
Tem político na Baixada manchando a imagem de quem busca um cargo eletivo para trabalhar por quem
o escolheu como representante. Na pequena cidade da região, a chefia do Executivo virou decepção total. A
população, coitada, que tanto confiou nas promessas e nos discursos de campanha, agora terá que engolir as
falácias de quem só está de olho em se dar bem.

Miséria acentuada
Enquanto o governo está trabalhando em benefício próprio, como acusam ex-aliados, a população
fica a ver navios, uma vez que nada do que foi prometido está sendo cumprido. Enquanto isso, a miséria no município se acentua sem precedentes. Dizem
que lá, a atua gestão nada está fazendo pelo crescimento da cidade e redução da pobreza. E quem confiou nas palavras ecoadas durante a campanha está
amargamente arrependido.

Agente secreto em perigo
A agente secreto que está de olho na movimentação daquela turma que trabalha nas madrugadas
nas operaçãoes de ‘gato de luz’ está temendo por
sua integridade física. Ao Sombra, ela confidenciou
que os larápios de energia elétrica já descobriram
quem está registrando com fotos toda a ação. Por
enquanto, eles não têm certeza, mas estão de olhos
bem abertos, mas seguem executando a sujeirada.
Alô polícia!
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Causa nobre

Meriti realiza entrega das carteirinhas
dos protetores de animais do município
Município também recebeu o primeiro lote de castração do Programa RJPET, do governo do estado
Antonio carlos

S

horahmunicipios@gmail.com

ão João de Meriti deu
mais passo para a causa pet. A prefeitura,
por meio da Subsecretaria
de Promoção e Bem-Estar
Animal, realizou na manhã
da última segunda-feira, a
entrega das carteirinhas dos
protetores de animais que
se cadastraram. A pasta entregou 134 documentos que
oferecem alguns benefícios
como o direito a oito castrações mensais, desconto
em consultas com clínicas
parceiras e vagas em cursos
ligados ao tema.
No evento também foi

lançado, com a presença
do secretário de estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio
de Janeiro, Marcelo Queiroz, o Programa RJPET que
vai oferecer mil castrações
ao município. “Gostaria de
parabenizar e agradecer ao
nosso governador, Cláudio
Castro. Nunca vi um líder
investir tanto em São João
de Meriti igual a ele. A Luciene incansavelmente me
pedia que olhasse para a
causa animal e hoje tenho
certeza de que escolhi a
melhor pessoa para representar essa pasta”, afirmou
o prefeito Dr. João. A juíza
Cláudia Motta, titular da
Terceira Vara Cível do mu-

Divulgação/PMSJM

Cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Dr. João

nicípio, falou sobre o tamanho da cidade, do quanto
os bichos sofrem e sobre
a importância de envolver
outras secretarias na prote-

ção aos animais.
Agradecimento
Luciene Maria, subsecretária de Promoção e Bem-

Castro diz que vai recorrer a Bolsonaro
contra modelo de concessão de aeroporto
Em nota emitida na noite
da última sexta-feira (7), o
governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou
que vai reclamar ao presidente Jair Bolsonaro (PL)
do modelo instituído pelo
Ministério da Infraestrutura para a concessão do
Aeroporto Santos Dumont
à iniciativa privada. “Caso
seja necessário, (o governo do Rio) judicializará o
tema”, informa a nota.
Assim como o prefeito do Rio, Eduardo Paes
(PSD), o governador também é contra o modelo de
concessão do aeroporto.
O modelo não impõe nenhuma restrição a novos
voos. Com isso, o Santos
Dumont, situado no centro
do Rio, poderia concentrar
voos e esvaziar o Aeropor-

Reprodução redes sociais

Pista do Aeroporto do Santos Dumont

to do Galeão, na Ilha do
Governador (zona norte).
“O objetivo do governador
é encontrar uma solução
que garanta a rentabilidade e o fluxo de passageiros nos dois aeroportos da
capital”, ressalta a nota de
Castro.
“O ministro da Infra-

estrutura Tarcísio Gomes
optou por lançar uma modelagem de edital que
ameaça o hub logístico e o
desenvolvimento do Estado”, reclama o governador
na nota. “Após inúmeras
tentativas de diálogo com
o Ministério de Infraestrutura acerca da melhor

modelagem para o Estado
do Rio e para o Aeroporto
Santos Dumont, o governador Cláudio Castro buscará auxílio do presidente
da República e, caso seja
necessário, judicializará o
tema”, diz a nota. “Outra
medida será a criação de
uma frente que vai unir esforços com a Prefeitura do
Rio e com outros Poderes
para defender os interesses
da população”, segue o governador.
Especialistas defendem
que o Santos Dumont concentre a ponte aérea Rio-São Paulo e voos para
Espírito Santo e Minas
Gerais, enquanto voos para
outros Estados e internacionais sejam realizados
no Galeão.

Feriados podem causar prejuízos de
mais de R$ 4,2 bilhões no Rio de Janeiro
Com 9 feriados nacionais, além de outros estaduais e municipais como
o Dia da Consciência Negra e aniversário da cidade
(veja os feriados no Rio de
Janeiro em 2022), o comércio varejista da Cidade do
Rio de Janeiro pode perder
mais de R$ 4.2 bilhões em
receitas de vendas no ano.
Cada dia parado representa
uma perda média de cerca
de R$ 385 milhões, segundo estimativa do CDLRio
– Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, e do
SindilojasRio – Sindicato
dos Lojistas do Comércio
do Município do Rio de Janeiro.
Dos feriados nacionais
apenas um poderá propiciar o chamado “enforcamento”: Paixão de Cristo,
que cai numa sexta-feira.
Abril e Novembro são os

Reprodução

-Estar Animal, falou sobre
a atuação da pasta no município e agradeceu ao prefeito: “Conseguir essa parceria com o estado pode ser

considerada uma das nossas
maiores conquistas. Trazer
o programa de controle populacional de cães e gatos é
de suma importância, pois
estamos expandindo e promovendo ações jamais vistas em governos anteriores.
Tudo isso só foi possível
graças à coragem, à sensibilidade, à parceria e à confiança do prefeito Dr. João
e do deputado Valdecy da
Saúde nessa gestão da causa animal”. Maltratar animais é crime e está previsto art. 32 da Lei de Crimes
Ambientais (9605/98), sob
pena de detenção que varia
de três meses a um ano, e
multa. Em caso de morte do
animal, a pena é aumentada.

Barroso afirma que
‘processo político foi dominado
por discursos de ódio’

Reprodução

Texto de Barroso foi publicado na Revista
Internacional de Direito Constitucional

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís
Roberto Barroso, publicou
um texto no blog da Revista Internacional de Direito
Constitucional em Espanhol, no qual fala sobre a
situação atual do processo
político no Brasil.
Para Barroso, a política brasileira foi dominada
pela costumeira prática
bolsonarista das fake news
e pelo negacionismo, que
ele descreve como “discursos de ódio, desinformação e teorias conspiratórias”.
“A ascensão das mídias
sociais permitiu o aparecimento de verdadeiras milícias digitais, terroristas
verbais”, aponta o ministro

do STF. “E, assim, saíram
à luz do dia, sem cerimônia, os racistas, os fascistas, os homofóbicos, os
misóginos, os desmatadores, os grileiros e supremacistas variados. É preciso
enfrentá-los”.
Barroso também comenta os desafios do Tribunal Superior Eleitoral
nesse contexto durante
as eleições de 2020. “Foi
preciso convencer as pessoas a irem votar em plena pandemia, elaborar um
mega plano de segurança
sanitária, com distribuição
de equipamentos de segurança e, muito particularmente, preparar um grande
programa de enfrentamento à desinformação”.

Chuva destrói muro de cemitério
e ossos ficam espalhados na rua
Cada dia parado representa uma perda média de cerca de R$ 385 milhões

meses com maior número
de feriados nacionais (Paixão de Cristo e Tiradentes
em abril, e Finados e Proclamação da República em
Novembro).
Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio
e do SindilojasRio, que
juntos representam mais
de 30 mil lojistas, os 11 feriados do ano, mesmo com

apenas um com o possível
prolongamento, vão penalizar os lojistas, principalmente as lojas de rua que
são as que mais sofrem,
especialmente o centro da
cidade que fica completamente deserto.
“Não há dúvida que este
excessivo número de dias
parados prejudicará o comércio. E não são apenas

os empresários lojistas que
perdem com isso. Perdem
o governo que deixa de
arrecadar impostos; os comerciários que deixarão de
vender e o próprio consumidor que não pode comprar. No caso dos comerciários, estimativa mostra
que eles podem perder até
50% do salário no ano”,
conclui Aldo Gonçalves.

O muro do cemitério do
Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte, foi destruído ontem pela água das
fortes chuvas que atingem
o Rio de Janeiro. Segndo
relatos de moradores, que
ossos de corpos sepultados
ficaram espalhados na rua.
Desde às 16h, o Centro
de Operações da prefeitura
da capital decretou estágio
de atenção no município
por conta da previsão de
pancadas de chuva moderada. Por volta das 16h20 já
chovia em vários bairros da

capital, principalmente na
Zona Norte.
A chuva formou bolsões
na Avenida Brasil. Outros
municípios da Região Metropolitana, como Niterói
e São Gonçalo também tiveram forte chuva e alagamentos.
O Alerta Rio informou
que núcleos de chuva estavam sobre as regiões do
Médio Paraíba, Centro-Sul
Fluminense e Baixada Fluminense. De acordo com o
sistema, esses núcleos se
deslocavam para o Rio.
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Após vetar o projeto que previa a criação de um programa de
renegociação de dívidas, o governo editou medidas para regularizar dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) e de
empresas optantes do Simples Nacional.
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A Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do diesel às
distribuidoras serão reajustados a partir de hoje (12). O preço
médio de venda da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por
litro, um aumento de 4,85%.

Qualificação

Reprodução

Até 1º de fevereiro
estão abertas as inscrições para 50 cursos de
qualificação oferecidos
pela Faetec, instituição
subordinada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

MDB pede ao Supremo suspensão da
padronização do horário das eleições

Cursos gratuitos
São mais de 30 mil
vagas em áreas, como:
tecnologia, educação e
cultura, em cursos de
Qualificação Profissional, nas 43 unidades da
instituição. A lista de
cursos e unidades pode
ser conferida no site:
www.faetec.rj.gov.br.

Levantamento
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro
(DPRJ) divulgou um
levantamento que mostra que, no ano passado, a instituição recebeu 11.960 pedidos de
internação, transferência e cirurgia. Os dados
são do Sistema Verde.

Editorial

TJRJ vai lançar Portal Intranet
A partir deste mês,
quando um magistrado
ou servidor do Tribunal
de Justiça do Rio fizer o
login no Portal do TJRJ
– www.tjrj.jus.br - irá
acessar um novo espaço
com foco na comunica-

ção interna do tribunal.
O ambiente ‘Por Dentro
do TJRJ: Comunicação
Interna’ será o inédito
sistema intranet, com
notícias, consultas, informações, serviços e
acesso aos sistemas mais

Judicialização

importantes. O Portal Intranet é uma ferramenta
mais funcional, informativa e organizada, que
vai agregar os conteúdos
mais importantes para
quem trabalha no Judiciário fluminense.

suspensão

O sistema reúne informações de todos os órgãos. Dos casos, quase metade (46%) precisou de judicialização.
Os dados apontam que março, pico da
pandemia em 2021, registrou o maior
número de pedidos (1.627).

A Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) suspendeu os
efeitos da licença emitida pelo Instituto
Estadual do Ambiente (Inea) que autorizava a realização de obras estruturais no
aeroporto Santos Dumont.

A resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que
padronizou o horário de
votação em todo o País,
já causa insatisfação. No
dia 10 deste, o MDB, por
exemplo, apresentou ação
ao Supremo Tribunal Federal (STF) com pedido
para que a Corte suspenda a decisão. A partir da
eleição deste ano, todos
os Estados deverão seguir
o horário de Brasília e seu
período de votação das 8h
às 17h.
Para a legenda, a decisão da mais alta instância
da Justiça Eleitoral fere
preceitos fundamentais,
como a dignidade da pessoa humana. Na petição
enviada ao Supremo, com
assinatura do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), o partido argumenta
que “a abrupta mudança
de horário acarretará diversos transtornos para

os eleitores, mesários, fiscais e partidos políticos”
de estados como Acre e
Amazonas, que terão de
abrir as sessões eleitorais
respectivamente às 6h e
7h para que a população
possa votar.
“Essa mudança repentina no horário das
eleições gerais importará,
respeitosamente,
em grandes transtornos
e dificuldades reais, não
só para a organização
das eleições, mas para a
população de uma forma
geral, mesários e fiscais
dos partidos políticos,
que deverão se deslocar
para os locais de votação
antes mesmo das 6h e 7h
da manhã e terão até às
15h e 16h para votar e
encerrar os seus respectivos trabalhos, devido a
diferença de duas a três
horas do fuso horário em
relação a Brasília”, diz o
MDB.

Operação de reservatório

Águas melhora o
abastecimento para
100 mil pessoas na
Baixada Fluminense

Divulgação

A rede de distribuição também está sendo
recuperada e ampliada em Nilópolis
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com
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Reservatório Cabral, localizado em
Gericinó, na cidade
de Nilópolis é uma unidade
importante para a distribuição de água na região. Para
encher o reservatório, que
tem capacidade para armazenar 13 milhões de litros
de água, era preciso deixá-lo fora de operação por
um período do dia.
Ao assumir o sistema
de distribuição de água em
Nilópolis, Águas do Rio
iniciou uma série de obras
e intervenções, de peque-

no e médio portes, para
recuperar e melhorar a estrutura existente. No caso
do Reservatório Cabral,
a intervenção não exigiu
a substituição de equipamentos, mas sim a análise
do funcionamento dos registros de entrada e saída
de água, como explica o
diretor executivo da concessionária na Baixada,
Vitor Hugo. “Para encher o
reservatório e poder abastecer a população no dia
seguinte, ele ficava cerca
de de 12h parado. Após estudos técnicos, efetuamos
ajustes nos registros, o que
permitiu equilibrar os níveis de entrada e saída de

água e regularizar a pressão”, diz Vitor.
Sem interrupção
Com essas mudanças
operacionais, o reservatório passou a operar 24h por
dia, sem interrupção, melhorando o abastecimento
de aproximadamente 100
mil pessoas, principalmente nos pontos mais distantes da cidade. As ações
equilibraram a quantidade
de água no reservatório,
reduzindo todo e qualquer
desperdício de água, que é
tão valiosa para todos.
Águas do Rio já contabilizou mais de 900 atendimentos em Nilópolis, entre

Equipe operacional no booster do reservatório Cabral

reparos de vazamentos e de
cavaletes, desobstrução de
ramais, troca de bombas e
de registros deteriorados,
novas ligações, entre outros.

prioridade da concessionária para acabar com os
problemas históricos de
falta d’água no município.
É o que está acontecendo na Avenida Dr. Manuel
Reis, no centro da cidade,
Prioridade da
com a implantação de uma
concessionária
nova rede, de 654 metros
A substituição de redes de extensão, que vai levar
precárias tem sido outra água potável para cerca

Governo manda fechar ‘Porta do inferno’

TURCUMENISTÃO - O presidente do Turcomenistão, Gurbanguly
Berdymukhamedov, disse no fim de
semana que pretende por fim à famosa
cratera de gás natural que queima no
país há décadas. “A cratera afeta negativamente o meio ambiente e a saúde
das pessoas que vivem nas proximidades”, disse Berdymukhamedov em
um pronunciamento televisionado no
último sábado (8).
Chamado “Porta do inferno”, o local é um tradicional destino turístico

com 70 metros de diâmetros e chamas
que se veem de longe na paisagem
desértica. O presidente turcomeno levantou questões ambientais e econômicas para sua decisão de pôr fim ao
fogo e pediu ao governo para que se
encontrem maneiras seguras de apagar o incêndio. “Estamos perdendo
recursos naturais valiosos, pelos quais
poderíamos obter lucros significativos
e usá-los para melhorar o bem-estar
do nosso povo”, defendeu o mandatário. A área tem uma quantidade sig-

de 420 nilopolitanos. “Estamos trabalhando muito para mudar a realidade
do fornecimento de água
na Baixada Fluminense
e expandir cada vez mais
o acesso à água potável”,
afirma Aislan Miossi, coordenador operacional da
Águas do Rio em Nilópolis
e Mesquita.
Igor Sasin/AFP

nificativa de petróleo
e gás natural. E o
“incêndio” começou
quando geólogos da
Cratera que arde há mais de
50
anos se tornou ponto turístico
ex-União Soviética
perfuravam a região,
que a cratera emitisse gases venenoem 1971, para obter
gás. O chão sob a plataforma cedeu e sos, os cientistas tomaram a decisão
abriu o buraco. O poço de fogo foi o de colocar fogo, pensando que o gás
resultado de um erro de cálculo sim- iria queimar rapidamente. Mas as chaples por cientistas soviéticos, em 1971. mas não acabaram em mais de 50 anos,
Os geólogos perfuraram uma caverna em um símbolo poderoso das vastas resubterrânea para obter gás. Temendo servas de gás do Turcomenistão.
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Paulo Sousa é apresentado
como treinador do Flamengo
Treinador português realizou entrevista coletiva e falou dos desafios para temporada 2022
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

P

aulo Sousa iniciou
para valer os trabalhos no clube na
segunda-feira (10), com
a reapresentação do elenco profissional, e deu sua
primeira entrevista coletiva no Ninho do Urubu.
Marcada por simpatia,
carisma e declarações
consistentes, o português
reafirmou a alegria de trabalhar no que chama de
“maior clube do mundo”.
“É uma oportunidade
que nem sempre aparece

na vida de um treinador,
comandar um clube da
grandeza do Flamengo e
poder liderar esse processo com os funcionários
e alma da nossa torcida.
Quero ver a equipe bem
conectada com a torcida
na vitória, na energia, e
para nos sentirmos mais
unidos do que nunca.
Agradeço o carinho manifestado de várias formas”,
contou.
Sem reforços, mas praticamente com todo elenco à disposição, Paulo
Sousa já comandou atividades nesta segunda-feira. Rodrigo Caio, que

divulgação

está internado para tratar
de uma bactéria no joelho,
e Matheuzinho, que testou
positivo para Covid são as
ausências.
Paulo Sousa chega ao
Flamengo com seis profissionais de comissão
técnica: dois auxiliares de
campo, dois preparadores físicos, um analista de
desempenho e um preparador de goleiros. A programação semanal inclui
apenas atividades em período integral no decorrer
Paulo diz querer ver torcida e time conectados
da semana.
O Flamengo de Paulo rio para 2022. No dia 26 sa. Já em fevereiro, dia 20, cia, o time disputará ainda
Sousa tem cinco competi- de janeiro, começa o Ca- tem a Supercopa contra o Copa do Brasil, Brasileições previstas no calendá- rioca, diante da Portugue- Atlético-MG. Na sequên- rão e Libertadores.

Recuperado de Covid, Felipe Melo
se apresenta ao Fluminense

FURANDO
A REDE

.COM

divulgação

Mais um passo para a
Champions Nova Iguaçu
Primeira edição da chancela Champions League chega a Nova Iguaçu
anderson luiz

Hoje será realizada no
Buteco do Portuga, em
Nova Iguaçu, a primeira reunião para tratar de
detalhes da Nova Iguaçu Champions League. A
competição idealizada por
André Souza e Leandro
Silva ganhou o reforço de
Adenilson Teixeira, Edson Machado e Marcelo
Oliveira.
A nomenclatura Champions League é sucesso no
Rio de Janeiro, com competições em vários municípios da Baixada Fluminense. Champions Magé,
Champions Duque de Caxias e Baixada Champions
League, em São João de
Meriti, são sucessos.
André Souza e Leandro Silva, idealizadores e
Estão a caminho da reorganizadores do Nova Iguaçu Champions League
alização a Champions
Petrópolis e a Champions pions Nova Iguaçu, que confirmação até agora de
Japeri. O mais próximo tem mais uma etapa de Resenha, Filhos de Davi,
de tudo está a Cham- sua montagem. Com a Dois Toques, Tio San,

WW Tinguá, Vem Com
20, UVA, La Cerva, Point
Parque e Tropa Unida, a
previsão é que doze a vinte clubes disputam a primeira edição do Baixada
Champions League Nova
Iguaçu.
De acordo com a organização, a previsão de início
será na primeira semana
de fevereiro, e a premiação está entre 15 e 20 mil
Reais.
Quem estiver interessado em participar ou até
mesmo para conhecer a
estrutura que está sendo
montada para a realização
do evento, pode participar
da reunião comparecendo no Buteco do Portuga, Rua Cel. Francisco
Soares, 1352 – Centro de
Nova Iguaçu, a partir das
19h.

Macarrão vence na estreia do Campeonato do Gouveia
Competição iniciou
no último fim de semana e reúne oito grandes
equipes da zona oeste.
No primeiro jogo da rodada, o Macarrão venceu o Primavera por 2

a 0. Aos 21 minutos do
primeiro tempo, escanteio para o Macarrão, a
bola veio fechada e Huguinho entrou entre os
zagueiros e colocou no
fundo da rede: Macarrão

1 a 0. O Primavera teve
chances de empatar, mas
o goleiro Gregori realizou boas defesas. Na
etapa complementar, aos
15 minutos, falta pela
direita de ataque, bola

alçada na área e novamente Huguinho entrando entre os zagueiros
para escorar a bola para
o fundo da rede: Macarrão 2 a 0, fechando o
placar do jogo.

River Plate goleia na estreia do Gouveia
Em uma partida de
muita agitação, o River
Plate começou mostrando
força no ataque ao vencer
o Juventus por 3 a 0.
O primeiro gol do jogo
saiu aos 12 minutos, e foi

uma pintura de gol, pela
jogada realizada. A triangulação começou com
passe de Ximica para Vitinho que serviu CL, devolvendo a bola para Vitinho
cruzar na área e encontrar

Ximica livre de marcação
para, de cabeça, abrir o
marcador: River Plate 1 a
0. Na etapa complementar, Hebert recebeu a bola
após rebatida do goleiro e
colocou no fundo da rede:

River Plate 2 a 0, aos 16
minutos.
Aos 28 minutos, Vitinho bateu firme e ampliou
o marcador, fechando o
placar em River Plate 3 x
0 Juventus.

Volante precisou esperar para se juntar ao grupo

Felipe Melo precisou
esperar “apenas” um dia
a mais do que o elenco
para se apresentar ao Fluminense. Recuperado da
Covid-19, o volante de 38
anos se juntou ao grupo tricolor nesta terça-feira, após
cumprir os dias necessários
de isolamento.
Primeiro reforço anunciado para 2022, Felipe
Melo testou positivo na última semana e comunicou,
via rede social, que estava
com sintomas leves; sua
esposa e seu filho também
foram infectados.
Além do volante, Germán Cano, que era esperado

na última semana no Rio de
Janeiro para realizar exames
e assinar contrato (por dois
anos), testou positivo e teve
sua chegada ao Fluminense
adiada. A expectativa, inclusive, é que aconteça nos
próximos dias.
Na apresentação oficial
do elenco tricolor, na última segunda-feira, Luiz
Henrique também teve
detectado o novo coronavírus. O atacante, que se
casou nas férias e passou
a lua-de-mel em Fortaleza,
terá que fazer quarentena e
só poderá começar a pré-temporada semana que
vem.

Botafogo prepara segunda
investida por Luís Oyama
O Botafogo prepara uma
nova investida para contratar Luís Oyama. Sem a
preferência que tinha até o
fim do ano passado, o clube precisa fazer uma proposta mais atraente do que
a realizada em dezembro
de 2021.
Na ocasião, o Botafogo
ofereceu R$ 1 milhão parcelado por 28% do jogador. O Mirassol, que tem
60% do atleta, não aceitou
a oferta. O clube ficou de
fazer uma nova proposta,
que deve chegar em breve.
Quando firmaram o contrato de empréstimo no
ano passado, Botafogo e
Mirassol não estimaram
um valor fixo para a com-

pra de Oyama. As boas
atuações fizeram com que
o volante se valorizasse no
mercado, o que dificultou
as possibilidades para o
clube, antes mesmo da assinatura do contrato vinculante de John Textor.
A permanência de Luís
Oyama também é de interesse do técnico Enderson
Moreira. O técnico expressou o desejo internamente
em contar com o jogador
para a próxima temporada. Com Enderson, Oyama
atuou em 23 das 26 partidas que o treinador comandou a equipe na Série
B, marcou um gol contra o
Náutico e deu duas assistências.
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Abordagem Especializada da população
em situação de rua ganha base no Centro
A base de abordagem no Centro funcionará 24 horas por dia com 150 profissionais
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

A

Secretaria Municipal de Assistência
Social agora conta
com uma base de apoio para
o Serviço de Abordagem
Especializada no Centro
da cidade. Localizada num
sobrado da rua da Carioca,
58, a base foi inaugurada na
segunda-feira (10) pela secretária Laura Carneiro.
Funcionará 24 horas por
dia, com 150 profissionais
que trabalharão em regime
de revezamento. O Centro é
a região que concentra mais
população de rua: 31,9%, de
acordo com o censo realizado em 2020.

“O objetivo é mediar o
acesso à rede de proteção
social, de maneira que encontrem novos caminhos de
acesso à renda e de moradia,
a partir do apoio socioassistencial que prestamos nos
nossos abrigos”, explicou
Laura Carneiro.
Cada plantão contará com
duas equipes de 40 pessoas,
em média, formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e educadores sociais. Eles atuarão no
atendimento, aproximação,
escuta qualificada e construção de vínculo de confiança
com pessoas e famílias em
situação de risco pessoal e
social nos espaços públicos.
“Agradeço a toda a equipe de abordagem pela pa-

divulgação
ciência e pelo esforço com
que trata este que é o nosso
tema mais desafiador. Todos
sabemos que o Centro é a
área mais difícil quando se
trata da população em situação de rua”, acrescentou a
secretária.
Em 2021, a SMAS conseguiu reinserir socialmente 1.121 usuários: 43% da
população vulnerável atendida. Para garantir a qualidade no atendimento, os
profissionais têm realizado
cursos de aperfeiçoamento
e capacitação, como o recentemente oferecido pelo
Instituto Federal do Rio de
SMAS conseguiu reinserir socialmente 1.121 usuários
Janeiro (IFRJ) para educadores sociais, com temas sociais, relações raciais e de taria Municipal de Saúde e zado o curso de aconselhao Instituto Nise da Silveira, mento em dependência quícomo vulnerabilidade, vio- gênero.
Em parceria com a Secre- também está sendo reali- mica e redução de danos.
lação de direitos, políticas

Obrigatória a divulgação Município inaugura o 11º centro de atendimento
a pacientes com síndrome gripal da cidade
de informações sobre o
ca do Alemão, no Parque
Secretaria Municipal
crime de injúria racial deASaúde
Olímpico da Barra, na Vila
(SMS) inauguOlímpica de Honório Gurna terça-feira (11), o
em eventos esportivos rou,
gel, na Policlínica Mano11º centro de atendimento
Divulgação

O prefeito Eduardo Paes
sancionou a lei que torna
obrigatória a divulgação de
informações sobre injúria
racial em eventos esportivos
da cidade. A sanção foi publicada na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial
do Município do Rio de Janeiro.

De acordo com a determinação, os eventos com
público superior a cinco mil
pessoas são obrigados a alertar sobre as penalidades do
crime e que elas podem ser
aplicadas aos espectadores.
O alerta deverá ser exibido em telões ou pelo sistema
de autofalantes.

Detran-RJ dá desconto
de até 40% para quem
não recorrer de multas

Os motoristas que cometeram infrações de trânsito
no Rio de Janeiro podem
conseguir até 40% de desconto no valor das multas. O
Detran-RJ aderiu ao Sistema
de Notificação Eletrônica
(SNE), do Governo Federal,
que emite as notificações
pelo aplicativo e dá desconto.
O motorista tem que ter
cadastro no site gov.br e baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), no
celular. Também é possível
fazer o cadastro no site da
Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
No aplicativo, basta clicar no ícone Infrações para

ver as multas recebidas. Em
seguida, aparece a opção
de pagamento e o motorista pode escolher como quer
quitar a infração.
Se o motorista reconhecer que cometeu a infração e
desistir do recurso, ele pode
ganhar um desconto de até
40% no valor da multa.
Já para quem opta pelo recurso, o desconto é de 20%.
É importante lembrar que os
descontos só podem ser solicitados e pagos dentro do
vencimento.
Ao aderir ao aplicativo, o
motorista passará a receber
as notificações do Detran somente de forma eletrônica e
não mais por meio físico.

a pacientes com sintomas
de síndrome gripal da cidade, na Tijuca. A unidade
funciona no Ciep Doutor
Antoine Magarinos Torres Filho, todos os dias da
semana, das 8h às 17h, reforçando a assistência e a
testagem de Covid-19 para
a população carioca.
Os centros de atendimento recebem pessoas
com sintomas como febre,
calafrio, tosse, coriza, dor

el Guilherme da Silveira
Filho (Bangu), na Unidade Ambulatorial Almir
Dulton (Campo Grande),
na Policlínica Rodolpho
Rocco (Del Castilho), no
Clube dos Servidores MuCentro é no Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho
nicipais (Cidade Nova), no
de garganta, dor de cabeça, foram inaugurados desde CIEP Nação Rubro Negra
alteração no olfato e/ou pa- o ano passado pela SMS (Leblon), Arena Carioca
ladar, além de realizar tes- para atendimento de pa- Abelardo Barbosa (Guaratagem para covid-19, con- cientes com sintomas de tiba) e Grêmio Recreativo
forme indicação médica.
síndrome gripal estão lo- e Esportivo dos IndustriáOs dez centros que já calizados na Vila Olímpi- rios da Penha.

Uerj suspende atividades presenciais até 31 de janeiro
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
suspendeu as atividades
presenciais não essenciais
até o dia 31 de janeiro. A
decisão foi baseada em nota
técnica divulgada pela Pró-reitoria de Saúde da Uerj,
em função do aumento da
infecção por Covid-19 nas
últimas semanas, resultante da circulação da variante
Ômicron no Rio, que já representa mais de 50% dos
casos sequenciados.
Na semana passada, a
reitoria da UFRJ já tinha
recomendado para suas
unidades uma decisão semelhante.
“A medida tem como

objetivo proteger
a comunidade acadêmica contra os
efeitos ainda presentes da pandemia, tendo em vista
a responsabilidade
que a Uerj tem com
a vida de nossos
professores, técnicos e estudantes”,
declara o reitor da
Uerj Ricardo Lodi.
De acordo com a
nota técnica, além
da variante da Covid que
possui alta contagiosidade,
está em curso uma epidemia de vírus da Influenza
A, subtipo H3N2 na cidade
do Rio, podendo gerar ca-

Matrículas de novos alunos no Estado começam amanhã
As matrículas de novos alunos para turmas
da Pré-Escola, do Ensino
Fundamental e também
do Programa de Educação
de Jovens e Adultos (Peja)
da Secretaria Municipal de
Educação estarão abertas a
partir de quinta-feira (13).
A inscrição poderá ser
feita até a próxima segunda-feira (17), no endereço
eletrônico matricula.rio.

Quem não tem conexão
com a internet pode procurar a escola mais próxima para receber ajuda no
processo.
As inscrições para Pré-Escola e Ensino Fundamental são abertas a todas
as crianças e jovens com
idade entre 4 anos completos até o próximo dia
31 de março e 16 anos
completos até 31 de de-

zembro deste ano. Para
a Educação de Jovens e
Adultos, o candidato deve
ter 17 anos ou mais, até 31
de dezembro.
Para candidatos menores de 18 anos, as inscrições deverão ser feitas
pelo responsável legal. Os
alunos que já estudam na
rede da Prefeitura e irão
permanecer na mesma
unidade de ensino já tive-

sos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),
em pessoas de alto risco,
sobrecarregando as unidades de saúde municipais.
A partir de 1º de fevereiro, ficam autorizadas as

atividades presenciais, seguindo os devidos protocolos sanitários. O início do
período 2021/2 está mantido para o dia 2 de fevereiro, com aulas em modelo
híbrido.
divulgação

ram a renovação de matrícula automática.
Essa é a etapa final de
inscrições. É o momento com maior entrada de
novos alunos na rede. Em
novembro e dezembro do
ano passado foram abertas
as transferências e matríEssa é a etapa final de inscrições
culas de novos alunos das
creches e também da Edu- tos somente os processos -Escola, do Ensino Fundacação Especial. Nas eta- de transferência dentro mental e do Programa de
pas seguintes foram aber- da rede de alunos da Pré- Jovens e Adultos.

Hora

quartA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022

polícia

7

Tragédia na Baixada

Mulher mata filhos a facadas

A mais velha das três crianças conseguiu fugir. Levada para o hospital, mãe teve alta e encaminha para presídio
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m crime chocou
moradores
de
Guapimirim, na
Baixada Fluminense, na
tarde da última segunda-feira (10). Uma mulher
esfaqueou e matou os dois
filhos, um de 3 anos e outro de 5, dentro de casa,
na Rua Leia, no Parque
Fleixal. A mulher tentou
suicídio em seguida e foi
encontrada com os pulsos cortados na cama. A
criminosa foi socorrida e
levada ao Hospital José
Rabelo de Melo.
Na manhã de ontem, ela
recebeu alta do hospital
de Guapimirim e foi encaminhada para o sistema

penitenciário. A 67ª DP
(Magé), que investiga o
caso, ainda não conseguiu
ouvir a suspeita. A polícia
ainda tenta descobrir a
motivação do crime.
O pai das crianças já
foi ouvido, mas não deu
detalhes do que poderia
explicar o homicídio das
crianças. Vizinhos que
prestaram depoimento à
Polícia Civil classificaram
a mulher como uma “excelente mãe”.
na residência do casal a
tempo, mas a tragédia já
Ligou para
havia acontecido.
o marido
Preocupados, os moDe acordo com mora- radores acionaram uma
dores da região, a mulher equipe do 34º BPM
ligou para o marido, pai (Magé) que estava em
das crianças, avisando patrulhamento na região.
que iria se matar. Deses- No endereço, a equipe enperado, ele tentou chegar controu as duas crianças

Reprodução

já sem vida. Segundo informações, o menino mais
novo teve o pescoço degolado e o irmão foi atingido
pelas costas. Uma faca foi
apreendida e a área foi
isolada para perícia.
De acordo com o delegado responsável pela
ocorrência, Antônio Sil-

GAT prende ‘Gordo’ do Danon
Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT)
do 20º Batalhão da Policia
Militar (Mesquita), sob o
comando do capitão Caldas, prenderam o chefe do
tráfico da facção criminosa
TCP (Terceiro Comando
Puro) e outros dois comparsas durante operação realizada ontem para retirada
de barricadas nos acessos
a comunidade Danon, em
Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense.
Conhecido como ‘Gordão’, o bandido, que já
possui duas passagens por
assalto a mão armada e receptação, foi encontrado
durante uma varredura na
região. Escondido numa
casa, ele foi preso com um
radiotrasmissor, tablete com
1 kg de maconha e uma granada com grande poder de
destruição.
De acordo com o oficial,

Divulgação

A equipe do capitão Caldas (c) retirou
toneladas de barricadas no Danon

as guarnições executavam a
retirada dos obstáculos com
o apoio de uma retroescavadeira, quando avistaram
um grupo de cerca de 10

marginais comercializando
drogas. Os agentes realizaram um cerco e conseguiram
preder dois integrantes. Com
eles foram apreendidos uma

pistola importada calibre 9
mm; uma granada e farto
material entorpecente.
Moradores comemoram
A operação que resultou
na prisão dos três bandidos
foi comemorada pelos moradores; alguns deles chegaram a aplaudir as equipes.
Segundo capitão Caldas, a
ação faz parte do processo
de asfixia imposto ao tráfico
de drogas por determinação
do comandante da corporção, tenente-coronel Ângelo.
Ação no Az de Ouro
No último sábado (8), os
agentes do GAT realizaram
um incursão na comunidade
Az de Ouro, em Nova Iguaçu. A ação resultou na prisão
de dois criminosos, apreensçao de uma pistola e grande
quantidade de entorpecentes.

Policiais recuperam veículo roubado
Um suspeito de roubo de
veículo foi preso no começo
da noite da última segunda-feira por agentes do 20º Batalhão
de Polícia Militar de Mesquita,
em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense.
Segundo informações da
corpoeração, os cabos Júlio e
Iran estavam em patrulhamento quando receberam informa-

ções sobre um Siena, de cor
prata, que teria sido roubado.
Após patrulhamento na Rua
Dona Clara de Araújo, no bairro Andrade Araújo, os PMs
conseguiram recuperar o carro
e prender o condutor. Com ele,
foi apreendido um simulacro
de pistola (arma falsa). A ocorrência foi registrada na 52ª DP
(Nova Iguaçu).

reprodução

Os PMs que efetuaram a prisão do criminoso

PLANTÃO

Família de ambientalistas é executada
PARÁ - A Polícia
Civil em São Felix do
Xingu, no Sul do Pará,
investiga um triplo assassinato praticado contra uma família que residia as margens do Rio
Xingu. A comunidade
local foi pega de surpresa com a notícia das execuções. As vítimas eram
conhecidas na região
pela soltura de quelônios
e por atividades de proteção ambiental na loca-

lidade onde moravam.
De acordo com as primeiras informações, o
crime pode ter sido praticado há cerca de três
dias, o que indica pelo
estado de decomposição
dos corpos quando foram
encontrados. A família
vivia na localidade conhecida como cachoeira
da “Mucura”, distante a
cerca de 90 quilômetros
da cidade de São Felix
do Xingu.

A família composta
pelo pai conhecido popularmente como “Zé
do Lago”, a esposa de
prenome Márcia e a filha
menor de idade Joene
foi executada a tiros por
desconhecidos. O corpo
de Márcia foi encontrado boiando às margens
do Rio Xingu, enquanto
que os corpos do pai e
da filha foram encontrados às proximidades da
casa. Cápsulas de projé-

teis deflagrados no local
revelam que a família foi
morta a tiros.
Zé do Lago e esposa
moravam há mais de 20
anos na localidade, onde
desenvolviam um projeto ambiental de repovoamento das águas com
filhotes de tartarugas.
Todos os anos Zé do
Lago realizava a soltura
de quelônios das espécies tracajá e tartaruga
nas águas do Rio Xingu.

As duas crianças foram encontradas mortas
e a mulher com os pulsos cortados na casa da Rua Leia

vino, da 67ª DP (Guapimirim), o caso está em
investigação e ainda não
se sabe a motivação do

crime. Ainda segundo Silvino, a mulher deverá ser
acusada pelo crime de duplo homicídio.

Farra sexual derruba
diretores de presídios
Divulgação / Disque-Denúncia

A farra ocorreu na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho

Uma “farra sexual” entre
mulheres e chefes de uma
facção criminosa em uma
unidade prisional do Rio
terminou com dois diretores
exonerados ontem. Além do
diretor e do subdiretor, um
chefe de segurança também
foi exonerado. Outros seis
servidores que estavam de
plantão naquele dia serão
transferidos para outros
presídios fora de Gericinó,
em Bangu, na Zona Oeste.
A “farra” ocorreu na Penitenciária Jonas Lopes de

Carvalho (Bangu 4), no dia
23 de dezembro de 2021.
O benefício teria ocorrido
depois do pagamento de
propina a policiais penais.
A Secretaria de Administração Penitenciária investiga o caso. Os presos que
participaram, segundo as
investigações, foram membros do Terceiro Comando
Puro, incluindo chefes da
facção criminosa, entre eles
Marcelo Santos das Dores ,
o Menor P, chefe do tráfico
do Complexo da Maré.
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DÓI NO BOLSO

Petrobras aumenta
preço da gasolina
e do diesel para as
distribuidoras

Divulgação

Último aumento ocorreu em 26 de outubro

Preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

partir de hoje (12),
depois de 77 dias
sem aumentos, a Petrobras fará ajustes nos seus
preços de venda de gasolina
e diesel para as distribuidoras. O anúncio foi feito
ontem (11) pela companhia,
em nota à imprensa.
Segundo a empresa, os
últimos aumentos ocorreram em 26 de outubro do

ano passado. Desde então,
o preço cobrado pela Petrobras para a gasolina chegou
a ser reduzido em R$ 0,10
litro, em 15 de dezembro. Já
o preço do diesel ficou estável.
Com a decisão, o preço
médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$
3,09 para R$ 3,24 por litro.
“Considerando a mistura
obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da

gasolina comercializada nos
postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em
média, para R$ 2,37 a cada
litro vendido na bomba.
Uma variação de R$ 0,11
por litro”, explicou a companhia, na nota.
Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras
para as distribuidoras subirá
de R$ 3,34 para R$ 3,61 por
litro. Levando em conta a
mistura obrigatória de 10%
de biodiesel e 90% de die-

67% dos inscritos na reaplicação
do Enem 2021 faltaram à prova
Dos 340.659 inscritos,
apenas 33,2% (112.931)
compareceram, no domingo
(9), ao primeiro dia de provas da reaplicação da edição
2021 do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Os
ausentes somaram 227.728,
o que representa 68,8% do
total de inscritos.
O número de faltosos foi
divulgado hoje (11) pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (Inep). A
abstenção foi maior (72,7%)
entre aqueles que obtiveram
o direito à isenção de taxa
de inscrição após decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF) tomada em setembro.
A maior taxa de comparecimento foi registrada entre
pessoas privadas de liberdade ou submetidas a medidas
socioeducativas que incluam
privação de liberdade (Enem
PPL). Nesse caso 34.190
divulgação

Maior abstenção foi registrada em Minas Gerais

participantes
realizaram,
63% dos 54.227 inscritos.
Se considerados somente os inscritos com isenção
de taxa e aqueles que tiveram direito a fazer a prova
devido a alguma dificuldade na primeira aplicação,
o maior nível de abstenção
foi registrado em Minas Gerais, de 76,4%. O estado foi
atingido por fortes chuvas
no fim de semana, quando
foram registradas diversas
interdições provocadas por
enchentes e desabamentos
nas rodovias. As demais unidades da federação, porém,
não ficaram muito atrás, e
também registraram número
alto de faltosos, como Mato
Grosso do Sul (75,8%),
Goiás (75,1%) e Tocantins
(74,7%). Em números absolutos, a abstenção foi maior
em São Paulo, onde 29.191,
ou o equivalente a 74,6%
dos 39.152 inscritos, faltaram.

STF volta a autorizar trabalho
remoto com alta de casos de covid
O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a autorizar o trabalho remoto para
todos os seus servidores. A
medida tem prazo até 31
de janeiro e foi baixada por
meio de uma portaria publicada no sábado (8).
Pela norma, devem ser
mantidos trabalho presencial no máximo 30% das
equipes que atuam em um
mesmo ambiente. Caso isso
não seja possível, deve ser
adotado o regime de revezamento.
A medida foi tomada
pela ministra Rosa Weber,
que exerce a presidência do
Supremo, enquanto o presi-

dente Luiz Fux tira férias.
A portaria é assinada pelo
secretário-geral da Corte,
Edmundo Veras dos Santos
Filho.
O trabalho presencial no
Supremo vinha sendo retomado desde novembro,
quando as taxas de contaminação e mortes por covid-19 registraram queda
em todo o país junto com o
avanço na vacinação. Atualmente todos os ministros
da Corte já receberam três
doses de vacina.
Agora, a volta ao teletrabalho foi determinada
em razão do avanço nos
números da covid-19, após

a chegada da variante Ômicron ao país. Desde o fim
de dezembro, a taxa de contaminação vem crescendo
continuamente no Distrito
Federal (DF). Ontem (10),
ela atingiu a marca de 2,01,
o que significa que para
cada 100 pessoas com covid-19, outras 201 podem
ser infectadas.
Na portaria do Supremo,
consta como justificativa
para o trabalho remoto o
surto de gripe ocasionado
pelo vírus Influenza e o aumento significativo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e a taxa de
ocupação de leitos no DF.

sel A para a composição do
diesel comercializado nos
postos, a parcela da Petro-

bras no preço ao consumidor será elevada de R$ 3,01,
em média, para R$ 3,25 a

cada litro vendido na bomba, mostrando variação de
R$ 0,24 por litro.

Abastecimento
De acordo com a Petrobras, esses ajustes “são
importantes para garantir
que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de
desabastecimento pelos
diferentes atores responsáveis pelo atendimento

às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras”.
A companhia reiterou
seu compromisso com a
prática de preços competitivos e em equilíbrio
com o mercado, acompa-

nhando as variações de
alta e baixa, “ao mesmo
tempo em que evita o
repasse imediato para os
preços internos, das volatilidades externas e da
taxa de câmbio, causadas
por eventos conjunturais”.

Projeto de castração do Governo
do Rio já atendeu 10 mil animais
O Governo do Estado
do Rio de Janeiro lançou
o projeto RJPET para castrar animais abandonados
ou cuidados por protetores
ou abrigos. A iniciativa,
que começou no dia 1º de
dezembro, já atendeu 10
mil animais em 30 dias, e
é custeada pelo governo do
estado com a execução dos
procedimentos em clínicas
privadas credenciadas.
A castração é um procedimento cirúrgico seguro, que
contribui para o controle de
natalidade e para diminuir a
incidência de animais abandonados nas ruas. Além dis-

so, também colabora para
evitar diversas doenças em
cães e gatos. O projeto, que
está a cargo da Secretaria de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, quer
chegar aos 100 mil animais
castrados até o fim de 2022.
Pessoas físicas também
poderão castrar um animal
por mês. Já o protetor independente precisa comprovar sua atividade, podendo
castrar até oito animais em
30 dias nas clínicas credenciadas. O número de
castrações realizadas por
ONGs varia de acordo com
a quantidade de protetores

que compõem o projeto.
Para ter acesso ao serviço, basta fazer o cadastro
através do e-mail rjpet@
agricultura.rj.gov.br.
“Quero agradecer ao governador Cláudio Castro
por ter acreditado no projeto. Essas 10 mil castrações
em tão pouco tempo comprovam que a nova modelagem proposta de contratar
as clínicas para realização
dos procedimentos de castração funciona. Chegaremos nas 100 mil até o final
de 2022”, disse o secretário
de Agricultura, Marcelo
Queiroz.

Mais de 195 mil empresários já
pediram adesão ao Simples Nacional
O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte
de 2022, conhecido
como Simples Nacional, já recebeu,
desde 3 de janeiro,
pedido de adesão de
195,25 mil empresários, segundo informação da Receita
Federal. O resultado
final será divulgado no dia
15 de fevereiro.
As microempresas e
empresas de pequeno porte podem fazer opção pelo
Simples Nacional até 31
de janeiro.
Para as empresas em
atividade, a solicitação
pode ser feita até o último
dia útil (31). Se for aceita,
valerá a partir de 1° de janeiro deste ano (em caráter retroativo).

divulgação

Resultado final será divulgado em 15 de fevereiro

Para as empresas em
início de atividade, o prazo para pedido de adesão
é de 30 dias do último
deferimento de inscrição
(municipal ou estadual),
desde que não tenham decorridos 60 dias da data de
abertura do CNPJ. Quando aprovada, a opção produz efeitos a partir da data
da abertura do CNPJ. Segundo a Receita, após esse
prazo, a opção somente
será possível no mês de

janeiro do ano-calendário
seguinte, produzindo efeitos a partir de então.
O acesso ao sistema
para adesão é feito por
meio do Portal do Simples Nacional: em Simples - Serviços > Opção
> Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional. A
Receita ressalta que os solicitantes não podem fazer
parte das vedações previstas na Lei Complementar
nº 123, de 2006.
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Parceria com governo do RJ

Prefeitura de Barra do Piraí firma
convênio em prol do bem-estar animal
Iniciativa vai promover castrações de cães e gatos. Cadastramento já sendo feito
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

través de uma ação
de iniciativa do secretário de Estado
de Agricultura e Proteção
e Bem-estar Animal, Marcelo Queiroz, a Prefeitura
de Barra do Piraí, por meio
da Secretaria Municipal de
Agricultura,
estabeleceu
uma parceria com o Governo Estadual para promover castrações de cães
e gatos. Animais com até
25 quilos, resgatados por
protetores independentes,
ONGs e pessoas físicas podem ser cadastrados devido
ao Programa RJPET. Essa
é uma iniciativa é essencial para reduzir o número

de animais abandonados,
diminuir nascimentos não
planejados e controlar o número de zoonoses.
O RJPET é uma subsecretaria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Sua função é a realização
de ações de incentivo à
adoção, promoção de medidas de conscientização,
dar suporte no controle,
prevenção e erradicação de
doenças, apoiar programas
e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse
responsável.
Um animla por mês
O secretário Municipal
de Agricultura, Espedito
Monteiro de Almeida, co-

menta sobre como deve ser
realizado o cadastro para
castração. “Pessoas físicas
podem castrar um animal
por mês, realizando o cadastro, através do site do
RJPET (rjpet.com.br/entrar) e entrando em contato
coma a Secretaria Municipal de Agricultura. Já o
protetor independente terá
que comprovar sua atividade, podendo castrar até oito
animais por mês nas clínicas credenciadas”, explica
Monteiro.
Documentos
Para fazer o cadastro
como protetor de animais
é necessária a apresentação
de documento de identidade com foto, comprovante
de residência no estado do

Divulgação/PMI

Rio de Janeiro, documentos
que comprovem a prática
de protetor, declaração de
um médico veterinário reconhecendo o trabalho de
protetor realizado, dados
completos do local de acolhimento dos animais, telefone e e-mail.
O prefeito Mario Esteves
comenta com entusiasmo
sobre esse projeto. “Barra
do Piraí tem um histórico de cuidados e proteção
animal, então, firmar essa
parceria com o Governo do
Estado é mais um grande
passo em prol deles. Além
disso, já foi desenvolvido
mais um projeto em relação
bem-estar animal que, daqui algumas semanas, será
divulgado”, afirma o prefeito.

Encosta desaba em Rio Claro
Uma encosta desabou
na noite da última segunda-feira, no bairro Santa
Luzia, em Rio Claro (RJ).
A área atingida fica na Rua
São Francisco, que teve a
estrutura afetada, rachou e
precisou ser interditada.
Segundo a prefeitura,
o local havia passado por
obras de contenção e drenagem há 10 anos e, devido ao temporal constante
que atingiu a região, o solo

começou a apresentar rachaduras. Durante a noite,
a contenção cedeu e uma
área de mais de 1 mil m²
desmoronou.
Uma equipe da Defesa Civil orientou que os
moradores deixassem os
imóveis próximos da área
que desabou e, felizmente, ninguém ficou ferido.
As famílias foram levadas
para um abrigo, montado
no Colégio Municipal São

Divulgação/PMRC

José.
Ontem (11), técnicos da
Defesa Civil do Rio de Janeiro e autoridades locais
foram até o bairro Santa
Luzia para avaliar a situação. A prefeitura informou
que as equipes farão a avaliação do local e definirão
os passos a serem dados
em relação ao desabamento, que pode continuar
conforme as condições climáticas.

Encosta cede no bairro Santa Luzia, em Rio Claro

Resende faz mutirão de preventivos Volta Redonda retoma
A Prefeitura de Resende,
através da Secretaria Municipal de Saúde, promove mais
uma etapa do Mutirão de
Exames Preventivos em horário estendido, hoje (12). A
campanha acontecerá em 12
unidades de saúde, no período da noite, das 17h às 21h.
Os exames serão realizados mediante agendamento
prévio, através de ligação
telefônica. As pacientes poderão marcar os exames na
unidade disponível nesta
etapa, mais próxima da residência. No dia 12, as moradoras precisam apresentar o
CPF e/ou cartão do SUS. De

Divulgação/PMR

Iniciativa acontece das 17h às 21h em 12 unidades de saúde

acordo com o secretário de
Saúde, Tande Vieira, os exames preventivos precisam ser
agendados previamente para
evitar as aglomerações nas
unidades de saúde. A campanha é destinada para mulheres na faixa etária de 25 a 64

anos, principalmente, aquelas com vida sexual ativa.
“Este mutirão é realizado
há um tempo em nosso município e busca aumentar o
número de exames e possibilitar que as moradoras tenham acesso aos exames que

previnem o câncer de colo do
útero e de mama. Com essa
campanha em horário estendido contemplamos mulheres que não conseguem
realizar seus exames durante
o horário de trabalho. Os exames ginecológicos são muito
importantes e devem ser feitos com frequência para que
tenham o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero
e outras doenças, e também
consigam ter o tratamento
adequado. Além disso, fazem
parte da campanha o exame
físico das mamas e as orientações do autoexame”, disse
Tande Vieira.

Itatiaia realiza cadastro de moradores
A Prefeitura de Itatiaia,
por meio do Setor de Transportes Concedidos, ligado
à Secretaria de Administração, está realizando a atualização do cadastro e a inscrição de novos universitários
que irão utilizar o transporte
gratuito para as faculdades
da região. O serviço atende
alunos de Itatiaia que estudam em faculdades nos municípios de Resende, Barra
Mansa, Volta Redonda e
Cruzeiro.
O cadastro deve ser feito

de segunda a sexta-feira, de tamento de Transporte Con- Mariana Rocha Leão, nº 20,
8h ao meio-dia e de 13h30 cedido que fica na Praça Centro (Sede da Prefeitura).
Divulgação/PMI
às 17h, no setor de Transportes Concedidos, localizado no prédio da Prefeitura, no Centro. No ato do
cadastramento é necessário
apresentar o comprovante de matrícula, cópia do
comprovante de residência, cópia do RG, cópia do
CPF e duas fotos 3x4. Para
ser atendido, é preciso estar usando máscara. Mais
Prefeitura realiza a inscrição de novos
informações podem ser obuniversitários que irão utilizar o transporte gratuito
tidas diretamente no Depar-

cirurgias de catarata

O projeto ‘Revi-VER’,
da Prefeitura de Volta Redonda, que realiza gratuitamente cirurgias eletivas
de catarata, retomou suas
atividades. A previsão é
que em janeiro sejam ofertadas 930 cirurgias, 831
revisões pós-operatórias,
para os pacientes que fizeram a cirurgia de catarata
há 30 dias, e 420 biometrias, onde os pacientes
já saem com as cirurgias
agendadas. A expectativa
é que durante esse ano sejam ofertados mais procedimentos dentro da necessidade dos pacientes.
Desde que foi criado,
em julho do ano passado,
o ‘Revi-VER’ já realizou
4.288 cirurgias. O projeto
surgiu para zerar a demanda de cirurgias de catarata
no município, que tinha
uma fila de espera de aproximadamente 4 mil cirurgias.
Para realizar os atendimentos e procedimentos, a
empresa contratada utiliza
um centro cirúrgico oftalmológico móvel, que fica
estacionado na Ilha São
João. No local, são promovidos os atendimentos,
incluindo os exames pré-

-operatórios, seguindo as
medidas de prevenção à
Covid-19 e as normas de
higiene e segurança estabelecidas pela Vigilância
Sanitária.
Por meio do projeto
‘Revi-VER’, os pacientes são acompanhados
em todas as etapas: exames pré-operatórios, cirurgia e pós-cirúrgico. A
cirurgia de catarata é um
procedimento considerado simples para trocar o
cristalino, embaçado pela
catarata, por uma lente artificial. Em média, a intervenção dura entre 10 e 20
minutos.
Quem pode
se inscrever
Todos os moradores de
Volta Redonda que já tenham sido diagnosticados
com catarata podem se
inscrever no ‘Revi-VER’.
O interessado ou familiar
deve procurar o DCRAA
(Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e
Auditoria), que fica na Secretaria Municipal de Saúde (antigo hospital Santa
Margarida), no bairro Niterói, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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atos oficiais

CREPE DE TAPIOCA
(CREPIOCA)
Ingredientes

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

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes
em um mixer até obter uma
consistência cremosa.
Despeje uma concha da massa numa frigideira levemente
untada com margarina, tampe e deixe dourar.
Recheie a gosto e dobre ao
meio como um crepe.

PIRÃO DE FRANGO
Ingredientes

quartA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022

Não jogue lixo
nas ruas.
A população
agradece!
Concessão de Licença
PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI, torna público que recebeu da PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
a Licença Municipal Operação Nº 0569/2021, com validade até
02 de dezembro de 2025, para operar a atividade de construção de edifícios, situado em Rua Domingos Lemos, 12 / Coelho
da Rocha / São João de Meriti. (Processo Nº 115933/2021).

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4603/2021
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, HOMOLOGO o resultado da presente licitação, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n° 072/2021 que objetiva a

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA, LUVA, MÁSCARA, TOUCA E ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA,
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), no processo administrativo
4603/2021, às empresas DAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 17.511.935/0001-35, no valor de R$
2.250,87 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

PORTARIA N° 10 , DE 11 DE JANEIRO

Descrição do Projeto/Atividade/

DE 2022.

Operações Especiais

Modo de preparo

FRANGO DE PANELA DE
PRESSÃO SEM ÁGUA
Ingredientes
1 frango inteiro/1/2 cebola/
pimenta-do-reino (a gosto)/
cebolinha (a gosto)/salsinha
(a gosto)/colorau (a gosto).

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

BOLO DE
COCA - COLA
Ingredientes

6 ovos/1 latinha de Coca Cola tradicional/2 xícaras de
farinha de trigo/1 colher de
sopa de fermento/2 xícaras
de açúcar

Modo de preparo

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 açúcar, misturar a Coca - Cola
até dissolver bem
Depois é só misturar com o
trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio por
aproximadamente 40 minutos

Porto Real, 20 de dezembro de 2021.
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2 peitos de frango/1 cebola/3 dentes de alho/2
tomates/sal/caldo
de
frango/salsinha e cebolinha/farinha de mandioca.

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

e sete centavos) e HELTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 37.682.561/0001-28, no
valor de R$ 47.055,00 (quarenta e sete mil e cinquenta
e cinco reais).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – RJ USANDO DAS
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

Nat. da
Despesa

Fonte

01.1.01.031.5051.2071

3.3.90.39.00

O

01.1.01.031.5051.2071

3.3.90.92.00.

O

TOTAL

Anular

Suplementar

20.000,00
20.000,00
20.000,00

20.00,00

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

RESOLVE:

				
Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.981, de 29 de Novembro de
2021, a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais ) nos elementos de despesas descritos abaixo:

Nova Iguaçu, 11 de janeiro de 2022.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente
CMNI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Seropédica
atos oficiais

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 072/CPL/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL -SRP
PROCESSO Nº: 826/21
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZAÇÃO: 24/01/2022
HORA: 09:00 hs

LICITAÇÃO Nº: 076/CPL/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP
PROCESSO Nº: 825/2021
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZAÇÃO: 24/01/2022
HORA: 11:00 hs

LICITAÇÃO Nº: 081/CPL/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP
PROCESSO Nº:16.820/2021
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REALIZAÇÃO: 24/01/2022
HORA: 14:00 hs

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

MENOR PREÇO POR ITEM

MENOR PREÇO POR ITEM

MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
INCLUINDO TÊNIS E MEIAS.

RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital
com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, http://
transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, por meio
da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a
Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.
O requerimento será feito mediante preenchimento de
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do
Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de papel A4.

RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital
com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, http://
transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, por meio
da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a
Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.
O requerimento será feito mediante preenchimento de
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do
Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de papel A4.

RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital
com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, http://
transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, por meio
da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a
Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.
O requerimento será feito mediante preenchimento de
formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do
Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de papel A4.

Seropédica – RJ 11 de janeiro de 2022.

Seropédica – RJ 11 de janeiro de 2022.

Seropédica – RJ 11 de janeiro de 2022.

ANA PAULA DE OLIVEIRA
Pregoeiro – CPL
Mat. 18.704

ANA PAULA DE OLIVEIRA
Pregoeiro – CPL
Mat. 18.704

ANA PAULA DE OLIVEIRA
Pregoeiro – CPL
Mat. 18.704

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PINTO DOS SANTOS, no Cargo em Comissão de Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme disposto
ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura na Lei n° 1615/2020.
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo,
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 11 de Janeiro de 2022.
PORTARIA N º 03 DE 11 DE JANEIRO DE 2022
EXONERAR, a contar 03/01/2022, YURI SIMÕES
SIDNEY CANELLA
Presidente
PORTARIA N º 02 DE 11 DE JANEIRO DE 2022 RODRIGUES, do Cargo em Comissão de ASSESSOR
NOMEAR, a contar 03/01/2022, VIVIANE DE ANDRADE DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da
PORTARIA N º 01 DE 11 DE JANEIRO DE 2022
EXONERAR, a contar 03/01/2022, CAREN DOS
SANTOS LOMAR, do Cargo em Comissão de
ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo,
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.

Hora

quartA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022

atos oficiais
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

cionais.

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
11 DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM 12/01/2022

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

Ingredientes
1 kg de miolo de acém/2
folhas de louro/2 colheres
(sopa) de vinagre/1 cebola
picadinha
4 dentes de alho/5 colheres
(sopa) de shoyu/cominho
a gosto/pimenta branca a
gosto/sal a gosto/noz-moscada a gosto/1 colher (sopa)
de óleo

Republicado por incorreção
DECRETO N° 5334 DE 11 DE JANEIRO DE 2022
“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão de Analise de Defesa da PROCESSO: 04/4820/2019
PORTARIA Nº: 0047/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Autuação – CADA de Belford Roxo”.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, usando das atri- conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
buições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o DECRETO Nº. 4.506 redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:

de 11 de Julho de 2018.

Conceder ao servidor VALDINEI VIEIRA PEREIRA ocupante de Agente de Trânsito,
DECRETA: matrícula nº 10/19.434, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4820/2019.
Art.1º - Ficam nomeados para compor a única Comissão de Analise de Defesa da

Modo de preparo

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

Autuação – CADA do Município de Belford Roxo, os seguintes membros:

1 kg de mandioca descascada e picada/4 tomates/3
cebolas/cheiro verde a
vontade/3 tabletes de caldo de costela/1 kg e 1/2 de
costela de boi cozida/pimenta a gosto/1 colher de
sopa de colorau/tempero a
gosto
Modo de preparo

Refogue a mandioca e deixe cozinhar
Quando já estiver macia,
acrescente o tomate picado,
a cebola, o caldo de costela
e deixe cozinhar mais um
pouco.
Acrescente a costela de boi,
deixe apurar mais um pouco.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde e a
pimenta de sua preferência
Bom apetite.

01/08/2021 a 30/10/2021

CARGO

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-

MARCELO DE ALMEIDA GAIC

PRESIDENTE

cionais.

JOSÉ ROBERTO SANT´ANNA DE MACEDO

MEMBRO EFETIVO I

ALEX SANDRO DA SILVA FERNANDES

MEMBRO EFETIVO II

SILVIA DE PAULA CRUZ

MEMBRO SUPLENTE I

Secretária Municipal de Administração

LÚCIO PEREIRA DE SOUZA

MEMBRO SUPLENTE II

Matrícula 60/70971

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PROCESSO: 04/447/2012
PORTARIA Nº: 0048/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Belford Roxo, 11 de janeiro de 2022.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora SEVERINA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA ocupante do Profes-

DECRETO N° 5335 DE 11 DE JANEIRO DE 2022

Ingredientes

PERÍODO DA LICENÇA

30/05/2005 a 29/02/2011
NOME

Prefeito Municipal

VACA ATOLADA

PERÍODO AQUISITIVO

sor II, matrícula nº 10/10.210, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados,
“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Junta Administrativa de Recursos de conforme o contido nos autos do Processo nº 04/447/2012.
Infrações - JARI de Belford Roxo”.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

25/04/1996 a 24/04/2001

01/02/2010 a 30/04/2010 (Ref. Processor nº 04/1315/2006)

buições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o DECRETO nº. 4.507

25/04/2001 a 24/04/2006

03/10/2011 a 02/01/2012 (Ref. Processo nº04/316/2010)

de 11 de Julho de 2018.

25/05/2012 a 24/05/2017

01/09/2021 a 30/11/2021

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, usando das atri-

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
DECRETA: funcionais.
Art.1º - Ficam nomeados para compor a única Junta Administrativa de Recursos de

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Infrações - JARI do Município de Belford Roxo, os seguintes membros:

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

NOME

CARGO

CARLOS NORBERTO NASCIMENTO DE AZEVEDO

PRESIDENTE

MERILANE RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

MEMBRO EFETIVO I

MARCOS ANTÔNIO DIAS DA FONSECA

MEMBRO EFETIVO II – REPRESENTANTE DAS
COOPERATIVAS

JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS

MEMBRO SUPLENTE I

SERGIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO

MEMBRO SUPLENTE II – REPRESENTANTE
DAS COOPERATIVAS

PROCESSO: 04/1619/2019
PORTARIA Nº: 0049/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

RESOLVE:
Conceder a servidora IDIANA FERREIRA DANTAS ocupante do Professor de Língua Portuguesa, matrícula nº 10/07.686, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1619/2019.

Belford Roxo, 11 de janeiro de 2022.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5336 DE 11 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

10/11/2000 a 09/11/2005

03/08/2020 a 02/11/2020

10/11/2005 a 09/12/2010

03/11/2020 a 02/02/2021

10/12/2010 a 09/12/2015

05/03/2021 a 04/06/2021

10/12/2015 a 09/09/2021

07/06/2021 a 06/09/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de

Secretária Municipal de Administração

suas atribuições legais,

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA
Ingredientes

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

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos servidores com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas dos Processos Seletivos
Simplificados especificados abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei
Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

PROCESSO: 04/625/2021
PORTARIA Nº: 0050/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

PSS

MATRÍCULA

A CONTAR DE

Nº 002/2021 – SEMUS

25/088578

10/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS

25/090875

25/11/2021

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

Modo de preparo

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

Matrícula 60/70971

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Conceder ao servidor MARCOS VINCIUS SALES DO NASCIMENTO ocupante do
Trabalhador Braçal, matrícula nº 10/19.418, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/625/2021.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

30/05/2010 a 29/05/2015

01/01/2022 a 31/03/2022

30/05/2015 a 29/05/2020

01/04/2022 a 29/06/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROCESSO: 04/2842/2011
- PORTARIA N.º 2684

Secretária Municipal de Administração
DE 20

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora SOLANGE MARIA DA PENHA ocupante de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 10/20.927, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/2842/2011.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

21/11/2005 a 20/11/2010

03/08/2020 a 02/11/2020

Matrícula 60/70971

DE OUTUBRO DE 2020PROCESSO: 04/6188/2019

PORTARIA Nº: 0051/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder ao servidor AILTON FERNANDES DA SILVA ocupante do Bombeiro Hidráulico, matrícula nº 10/18.278, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6188/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

12

Hora

quartA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022

Hora

13

quartA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022

www.jornalhorah.com.br

SEGUNDO CADERNO
Ano XXvII 12 de janeiro
Nº 8793de 2022 . ANO XXXII . Nº 10.383
. . quarta-feira,

Nova
Iguaçu
- RJDE
TERÇA-FEIRA,
05 dE setembro
de 2017 RJ
PRESIDENTE:
JOSÉ
LEMOS
NOVA IGUAÇU

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

24/05/2015 a 23/04/2021

Banana comprida
recheada

Secretária Municipal de Administração

01/01/2022 a 31/03/2022

funcionais.

PROCESSO Nº 04/6770/2021
PORTARIA Nº: 0056/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

Secretária Municipal de Administração

legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-

Matrícula 60/70971

Ingredientes

dido de Mudança de Nome, formulado pela Servidora MARCIA CORREA PINTO
SAMPAIO GOMES, matrícula nº 10/44.681, Professor de 1ª a 4ª Série, passando

PROCESSO: 37/948/20152

a assinar MARCIA CORREA SAMPAIO DE JESUS conforme contido nos autos do

PORTARIA Nº: 0052/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

200g de camarões/
200g de cauda de
lagosta/ 200g de camurim (robalo)/ Sal
a gosto/ Pimenta do
reino a gosto/ Suco
de 2 limões/ 4 bananas compridas com
casca/ 1 pimentão
cortado em cubos/
1 cebola cortadaem
cubos/ 1 tomate cortado em cubos/ 1/2
xícara (chá) de azeite/ 2 xícaras (chá) de
molho de tomate/ 24
bagos de uvas verdes/ 1 xícara (chá)
de champignom/ 1/2
xícara (chá) de vinho branco seco/ 2
colheres (sopa) anis
estrelado

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em processo nº. 04/6770/2021.
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

Conceder a servidora CLEONICE FERREIRA DA SILVA ocupante do Cargo de Pro-

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

fessor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/05.969, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo

Secretária Municipal de Administração

relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/948/2015.

Matrícula 60/70971

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 a 01/03/2010

15/06/2020 a 14/09/2020

02/03/2010 a 01/03/2015

15/09/2020 a 14/12/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribui-

02/03/2015 a 01/03/2020

15/12/2020 a 14/03/2021

ções legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de

PORTARIA Nº: 0057/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- 31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			
cionais.

		
RESOLVE:
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

NOME

PORTARIA Nº: 0053/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de
27/12/2006.
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

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

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-

R E S O L V E : cionais.

RESOLVE:

Modo de preparo

Matrícula 60/70971

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

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

JAQUELINE DE SOUZA
ANDRADE

04/6666/2021

10/52.874

PROFESSOR

ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS

04/6631/2021

25/87.329

PROFESSOR

GISELE DA SILVA RAMOS

04/6595/2021

25/89.612

ZELADOR

SUELEN VENTURA DE
SOUZA

04/6593/2021

60/77.650

ASSESSOR
SERVIÇO

FERNANDA
DOS REIS

04/6580/2021

25/90.545

THAIS BARROS BOAVENTURA

04/6562/2021

JULIANA SANTOS DA
SILVA ACACIO

DIAS

PERÍODO

PROCESSO

MAT.

CARGO

04/6591/2021

10/14.858

O I R E N TA D O R A
EDUC.

15

06/12/21
20/12/21

a

LOURDES APARECIDA
DA SILVA DIAS

04/6607/2021

25/90.283

ESTIMULADOR
MATERNO

15

25/11/21
09/12/21

a

ELIESIO
SILVA

04/6609/2021

10/05.361

PROFESSOR

90

22/11/21
19/02/22

a

VALRIA DOS SANTOS
LOURENÇO

04/6639/2021

10/05.016

PROFESSOR

10

02/12/21
11/12/21

a

ROSECLEA PINTO SOUZA

04/6625/2021

10/18.338

TÉCNICO ENFERMAGEM

30

06/12/21
04/01/22

a

ALAN RANGEL FLORES

04/6641/2021

10/57.343

AGENTE
GUARDA

05

04/12/21
08/12/21

a

WANDERSON TINOCO
LOROSA

04/6638/2021

10/57.389

GUARDA MUNICIPAL

07

22/11/21
24/11/21
4/12/21
07/12/21

A
e
a

TERESA CRISTINA DE
FREITAS DOS SANTOS

LISBOA

DA

DIAS

DA

PERÍODO

08/12/21
05/04/22

a

120

08/12/21
05/04/22

a

120

11/12/21
08/04/22

a

ELISANGELA DA SILVA
QUEIROZ

04/6621/2021

10/20.211

AGENTE ADM.

12

06/12/21
17/12/21

a

120

25/11/21
24/03/22

a

LUSIVANIA
OLIVEIRA

04/6568/2021

10/20.028

GARI

90

20/11/21
17/02/22

a

MÉDICO

120

12/11/21
11/03/22

a

PAULA ROBERTA MACHADO FERREIRA

04/6569/2021

10/43.644

PROFESSOR

30

27/11/21
26/12/21

a

25/85.195

MERENDEIRA

120

06/12/21
03/04/22

a

EDNEIA DE OLIVEIRA
CALDEIRA

04/6570/2021

10/05.645

PROFESSOR

20

03/12/21
22/12/21

a

04/6753/2021

25/85.682

ENFERMEIRA

120

06/12/21
03/04/22

a

DINALVA BORBOSA SILVA SANTOS

04/6572/2021

10/05.919

PORFESOR II

30

30/11/21
29/12/21

A

FABIANA DE CARVALHO FERREIRA

04/6760/2021

25/86.701

AGENTE
SAÚDE

120

15/12/21
12/04/22

a

SELMA MARIA SAMPAIO
PINTO

04/6573/2021

10/50.294

PROFESSOR

04

06/12/21
09/12/21

a

PAOLA CAROLINE COELHO RIQUELME DE
MELO

04/6763/2021

25/90.171

ESTIMULADOR
MATERNO

120

23/12/21
20/04/22

a

CAMILA PARREIRA DE
SOUZA

04/6634/2021

10/44.455

PROFESSOR

06

TATIANE PONTES DE
OLIVEIRA RIBEIRO

04/6768/2021

25/89.480

ZELADOR

120

20/12/21
17/04/22

a

03/12/21 a
07/12/21e
14/12/21 a
14/12/21

MIGUEL ARCANJO DOS
SANTOS

04/6630/2021

25/84.812

VIGIA

15

09/12/21
23/12/21

a

RENATA DA CRUZ DOS
SANTOS MACIEL

04/6627/2021

25/84.736

MERENDEIRA

07

30/11/21
06/12/21

a

JAQUELINE DA SILVA
FERREIRA TARRAQUE

04/6586/2021

10/73.084

ASSISTENTE
CIAL

16

29/11/21
14/12/21

a

ELSO SOARES FERREIRA

04/6766/2021

10/18.420

MOTORISTA

30

17/12/21
15/01/21

a

MARCELO DA SILVA ALVES

04/6756/2021

10/22.410

PROFESSOR

15

09/12/21
23/12/21

a

MOTTA

120

DE

COM.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

SILVA

DE

SO-

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-

PROCESSO Nº 04/6547/2021
PORTARIA Nº: 0054/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

cionais.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedi-

Secretária Municipal de Administração

do de Mudança de Nome, formulado pela Servidora REGINA TANIA MORAES DE

Matrícula 60/70971

ARAUJO, matrícula nº 10/15.147, Auxiliar Administrativo, passando a assinar REGINA TANIA MORAES DE ARAUJO MOTA conforme contido nos autos do processo
nº. 04/6547/2021.

PORTARIA Nº: 0058/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribui-

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

ções legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			
		
RESOLVE:

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971
PROCESSO Nº 04/6712/2021
PORTARIA Nº: 0055/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudança de Nome, formulado pela Servidora PAMELA SAMPAIO ARAUJO,
matrícula nº 25/85.846, Auxiliar Administrativo, passando a assinar PAMELA SAMPAIO MESQUITA conforme contido nos autos do processo nº. 04/6712/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

04/6597/2021

10/58.552

GUARDA MUNICIPAL

40

08/12/21 a
16/01/22

04/6664/2021

10/47.816

PROFESSOR

07

29/11/21 a
05/12/21

MARIA DIVA DA SILVA

04/6663/2021

25/94.609

ZELADOR

10

06/12/21 a
15/12/21

MARINETE ROCHA SPALA

04/6693/2021

10/06.010
e
10/17.068

PROFESSOR

16

07/12/21 a
22/12/21

VICTOR ARAUJO DE CASTILHO

04/6697/2021

25/91.301

ZELADOR

05

14/12/21 a
18/12/21

ANA PAULA PONTES LEMOS
DE ALMEIDA

04/6746/2021

10/10.327

PROFESSOR

90

16/12/21 a
14/03/22

EDSON QUIRINO BORGES

04/6749/2021

10/18.013

GARI

15

16/12/21 a
30/12/21

THIAGO BORGES GREGORIO SOUZA
ELISANGELA SILVA
SANTOS SILVA

DOS

14
14

Hora

ATOS OFICIAIS

quartA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022
quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

CARNE RÁPIDA
Ingredientes
1/2 kg de patinho moído/1 pitada de cominho/3 dentes de
alho amassados/1 colher de
sopa de óleo/3 tomates picados sem pele e sementes/10
azeitonas/2 colheres de sopa
de salsa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a gosto.

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

04/6752/2021

25/84.070

ZELADORA

15

14/21/21 a
28/12/21

CREUSA DA SILVA BEZERRIL

04/6750/2021

10/17.939

AUXILIA ENFERMAGEM

30

18/12/21 a
16/01/22

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

LUANA DOS SANTOS SOUZA

04/6743/2021

25/93.255

ESTIMULADOR MATERNO

15

24/11/21 a
08/12/21

Matrícula 60/70971

JORGE LUIS MORENO GAUTERIO

04/6747/2021

10/18.294

GARI

05

19/12/21 a
23/12/21

15

16/12/21 a
30/12/21

30

16/12/21 a
14/01/22

de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA a contar de 07/10/2021 a
Municipal de Defesa Civil, Técnico de Defesa Civil, matrícula nº 10/18.988, admitido

CHARLES MOEIRA MADEIRA

04/6751/2021

10/20.020

GARI

ELENILTON
ARAUJO

04/6739/2021

10/25.566

AGENTE
GUARDA

NUNES

DE

DA

MARCOS DA SILVA CARVALHO

04/6742/2021

10/15.759

PROFESSOR

30

06/12/21 a
04/01/22

LUIZ CLAUDIO SOUZA DE
SOUTO

04/6740/2021

10/43.100

OPERADOR
CAMARA ESC.

05

14/12/21 a
18/12/21

ANA LETICIA FABRICIO DA
SILVA PAES LEME

04/6738/2021

25/86.448

ESTIMULADOR MATERNO

03

07/12/21 a
09/12/21

ANTONIO INACIO DE SOUZA

04/6701/2021

10/18.488

MOTORISTA

30

23/11/21 a
22/12/21

MARIA DA PENHA DA SILVA
LIMA

04/6733/2021

25/91.736

AUX. SERVIÇOS GERAIS

15

29/11/21 a
13/12/21

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

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido
04/01/2022, 90 (noventa) dias, formulado pelo Servidor WILLIAM DIAS, Secretaria
em 16/05/2000, conforme contido nos autos do processo nº 04/5618/2021.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº: 0065/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Matrícula 60/70971

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le- de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA a contar de 26/10/2021 a
gais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97, 24/12/2022, 60 (sessenta) dias, formulado pelo Servidor CARLOS DOMINGOS DA
R E S O L V E : SILVA, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Agente de Trânsito, matrícula
nº 10/44.242, admitido em 31/05/2012, conforme contido nos autos do processo nº

CONCEDER LICENÇA NOJO

04/5917/2021.

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍOD/
OS

JEANE LOPES LUCAS
SOARES

04/6764/2021

25/89.348

PROFESSOR

08

01/12/21 a
08/12/21

EVANDRO LUIZ FAUSTINO

04/6796/2021

10/25.540

AGENTE DA GUARDA

08

27/12/21 a
03/01/22

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

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

Secretária Municipal de Administração

funcionais.

Matrícula 60/70971
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROCESSO Nº 04/5496/2021

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº: 0066/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Matrícula 60/70971

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedi-

PROCESSO Nº: 04/4828/2021

do de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA a contar de 01/10/2021

PORTARIA Nº: 0060/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

a 29/12/2022, 90 (noventa) dias, formulado pela Servidora CLAUDIA NAZARIO DE
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições FARIAS, Secretaria Municipal de Educação, Professor, matrícula nº 10/05.766, adlegais e, em conformidade com o § 1º, Artigo 83 da Lei Complementar nº 014/97.
mitido em 02/03/1995, conforme contido nos autos do processo nº 04/5496/2021.
RESOLVE:

Conceder MARIANGELA GOMES BORGES, ocupante do Cargo de Professor, A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
matrícula nº 10/17.004 lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LI- funcionais.
CENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, pelo período de

01/09/2021 a 24/09/21, concluindo pelo abono de 24(vinte e quatro) dias, conforme

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

o contido nos autos do Processo n.º. 04/4828/2021.

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
PROCESSO Nº 04/5902/2021
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Ingredientes

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

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

PROCESSO Nº 04/5917/2021

Secretária Municipal de Administração

BIFE A ROLÉ

Modo de preparo

PORTARIA Nº: 0064/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Matrícula 60/70971

funcionais.

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

PROCESSO Nº 04/5618/2021

cionais.

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

Secretária Municipal de Administração

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-

PORTARIA Nº: 0059/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

FILÉS AO CREME

cionais.

JULIANA NOGUEIRA GOIS

Matrícula 60/70971

PORTARIA Nº: 0067/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA a contar de 27/10/2021
a 25/12/2021, 60 (sessenta) dias, formulado pelo Servidor ANTUNES BARBOSA

PROCESSO 04/6629/2021
PORTARIA Nº: 0061/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

DA SILVA, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Gari, matrícula nº 10/18.017
admitido em 16/05/2000, conforme contido nos autos do processo nº 04/5902 /2021.

legais e com base no parecer da Pericia Médica, DEFERE o pedido formulado pela A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
servidora RENATA RODRIGUES FRANÇA, Médica Pediatra, Secretaria Municipal funcionais.
de Saúde – SEMUS, matrícula nº 25/87.012, deverá ficar afastada das atividades

presenciais até a Licença Maternidade em conformidade a Lei 14.151 de 12/05/2021,

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

conforme contido nos autos do processo nº 04/6629/2021.

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

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

PROCESSO 04/5770/2021
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

PORTARIA Nº: 0068/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido formulado pela servidora JULIANA DA SILVA RAMOS, Técnico de Enfermagem,
matrícula nº 10/90.906, para abonar as faltas de 15(quinze) dias de 11/10/2021 a

PROCESSO 04/4423/2021
PORTARIA Nº: 0062/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

25/10/2021, conforme contido nos autos do processo nº 04/5770/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funlegais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe- cionais.
dido formulado pelo servidor FLAVIO ANDRE BORGES, Professor, matrícula nº

10/52.796, para abonar as faltas de 14(quatorze) dias de 29/06/2021 a 12/07/2021,

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

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

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

conforme contido nos autos do processo nº 04/4423/2021.

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

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

PORTARIA Nº: 0069/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com a Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que
determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 de 28/07/2017.
RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE

PROCESSO 04/5902/2021
PORTARIA Nº: 0063/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido formulado pela servidora SARA MARIA BORBOZA, Merendeira, matrícula nº
10/06.261, para abonar as faltas de 30(trinta) dias de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme contido nos autos do processo nº 04/5902/2021.

NOME

MAT.

CARGO

04/6608/2021

10/25.145

AGENTE
GUARDA

MAX WILIAN PROENÇA ALVES DE MELO

04/6762/2021

25/93.139

ANDERSON DA SILVA
HENRIQUE

04/6790/2021

60/80.927

MARCUS TULIO SILVEIRA DOS SANTOS

PROCESSO

DIAS

PERÍODOS

30

14/12/21
12/01/22

a

VIGIA

05

23/12/21
27/12/21

a

ASSESSOR
ESPECIAL

30

29/12/21
27/01/22

a

DA

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

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

Hora
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Biscoitinhos
de nata
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)

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

PORTARIA Nº: 0077/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
Exonerar, a contar de 03 de janeiro de 2022, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87 da Lei Orgânica Municipal, ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS, do cargo de comissão de Diretor de Divisão de Jornalismo, Símbolo DAS-4, na
Secretaria Municipal de Comunicação Social.

PROCESSO 04/ 2105/2020
PORTARIA Nº: 0070/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

PORTARIA Nº: 0078/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições Nomear, a contar de 03 de janeiro de 2022, com fundamento do disposto no inciso
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedi- V, do art.87 da Lei Orgânica Municipal, ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS,
do formulado pela servidora ELISABETE XIMENES ARAUJO, Professor, matrícula para exercer o cargo de comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo DAS-1, na
nº 10/07.516 para enquadrar a servidora na Letra “D” de 20 a 25 anos a contar de Secretaria Municipal de Comunicação Social.
março/2019 conforme contido nos autos do processo nº 04/419/2019.
PORTARIA Nº: 0079/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- Nomear, a contar de 03 de janeiro de 2022, com fundamento do disposto no inciso
cionais.
V, do art.87 da Lei Orgânica Municipal, JÚLIO CÉSAR SILVA FERREIRA, para exercer o cargo de comissão de Diretor de Divisão de Jornalismo, Símbolo DAS-4, na
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretaria Municipal de Comunicação Social.

Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o
açúcar e a manteiga
até obter um creme.
Junte as gemas batendo.
Acrescente a nata e o
sal e mexa até obter
uma mistura homogênea.
Adicione o amido aos
poucos,
amassando
bem, até que a massa
desgrude das mãos.
Junte raspas de limão
(ou o sabor de sua preferência) 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 preaquecido a 180°C por 15
minutos ou até que os
biscoitos comecem a
dourar.
Retire, deixe esfriar e
armazene em recipientes bem fechados para
manter a textura.

PROCESSO 04/6351/2021
PORTARIA Nº: 0071/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

ERRATA:
Na PORTARIA Nº: 0045/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, publicada no

Jornal Hora H de 11/01/2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições Onde se lê: DARLAN DIAS MAIA
legais e com base no parecer da procuradoria Geral do Município, INDEFIRO o Leia-se: DERLAN DIAS MAIA
pedido formulado pela ex-servidora HELBIA SANT’ANA BARRETO GONÇALVES,
Professor de 1ª a 4ª Série, SEMED, matrícula nº 10/47.814 por ausência de amparo

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

legal, na forma determinada pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complemen-

Secretária Municipal de Administração

tar 14/97, conforme contido nos autos do processo nº 04/6351/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

Matrícula 60/70971
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS-SEMOCAP.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

PORTARIA Nº 004 -SEMOCAP/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022
RETIFICA PORTARIA Nº 003 -SEMOCAP/2022 DE 07 DE JANEIRO DE 2022
Onde se lê processo administrativo Nº 52/0176/2021 leia-se 52/76/2021 produzindo
seus efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.

PROCESSO 04/4135/2021
PORTARIA Nº: 0072/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, INDEFIRO o pedi-

Captação de Recursos e Convênios

do formulado pelo servidor JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR, Maqueiro, SEMUS,

matrícula nº 25/88.309 por ausência de amparo legal, na forma determinada pelo DESACHO Processo nº: 08/0145/2021 - Apenso nº: 07/0044/2021 - HOMOLOGO
parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 14/97, conforme contido nos a presente LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 032/2021,
autos do processo nº 04/4135/2021.

cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA
E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PEÇAS ORIGINAIS)
cionais.
DE VEÍCULOS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – RJ, adjudicando seu objeto a empresa: BOX
PRIME MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, nos valores de LOTE I –SEMUS- R$
402.890,13 (Quatrocentos e dois mil, oitocentos e noventa reais e treze centavos) e LOTE II –SEMED- R$ 1.631.889,78 (Um milhão, seiscentos e trinta e
um mi, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme

PROCESSO Nº 04/562/2019

Ata de julgamento/mapa de lances da Comissão para Procedimentos de Licitação

PORTARIA Nº: 0073/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

na Modalidade de Pregão Presencial as fls. 868 a 872 e ainda, pareceres da Douta
Tornar sem efeito a Portaria Nº3847 de 28 de dezembro de 2021, publicada em 29 Procuradoria-Geral do Município 328 a 331 e 474 e da Controladoria Geral do Mude dezembro de 2021.
nicípio 940.
Belford Roxo, 10 de janeiro de 2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

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

Retire o miolo do abacaxi.
Se for servir em rodelas, utilize um cortador
de massa para dar melhor acabamento (use
as aparas no preparo de
suco ou geleia).
Em uma panela, aqueça 1 litro de água com
a canela, os cravos e o
açúcar por cerca de cinco minutos, mexendo
sempre.
Junte o abacaxi e cozinhe até a calda ferver.
Deixe amornar e transfira para potes de vidro
esterilizados (com cuidado, ferva-os por dez
minutos, retire com uma
pinça e coloque sobre
papel absorvente ou
pano de prato).
Espere esfriar completamente, feche bem e conserve na geladeira.

-Secretário Municipal de Educação-

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Abacaxi em calda
Ingredientes

DÊNIS DE SOUZA MACÊDO

Secretária Municipal de Administração

CRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Matrícula 60/70971

-Secretário Municipal de Saúde-

ERRATA:
PROCESSO Nº 04/4677/2021

DESPACHO Processo nº: 52/0008/2021 - HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2021, cujo objeto é CONTRATA-

Na portaria nº 3861 de 28 de dezembro de 2021, publicada no Jornal Hora H de ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
29/12/2021, referente à RENATA DE SOUZA SILVA.
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO MUNICIOnde se lê: ...... AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL........
Leia-se: ...... ASSISTENTE SOCIAL.......
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

PAL DANIEL DE SOUZA NO BAIRRO SANTA AMÉLIA, MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa: HEFESTO CONSTRUÇÕES
LTDA., no valor de R$ 573.591,39 (quinhentos e setenta e três mil quinhentos e
noventa e um reais e trinta e nove centavos) conforme Ata de julgamento/mapa
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 1589/1593 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 813/821 e da Controladoria Geral do Município às
fls. 1612/1616.

PORTARIA Nº: 0074/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Belford Roxo, 15 de setembro de 2021.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Educação.
LUCIANO DA SILVA DELFINO
ELAINE CRISTINA SOUZA DELFINO
MÁRCIO DA SILVA ROCHA
PORTARIA Nº: 0075/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosDESPACHO - Processo nº: 52/0324/2021 - HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 108/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, A FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. GENERAL JOSÉ MULLER NO BAIRRO
da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo DE HELIÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu objeto
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de a empresa: Ômega Construtora e serviços, no valor de R$ 1.734.180,74 (hum
Educação.
milhão setecentos e trinta e quatro mil cento e oitenta reais e setenta e quatro
ANA PAULA SANTOS DA CUNHA DO NASCIMENTO
ROSÂNGELA RODRIGUES AMARAL
ELIZABETH CRUZ DE MOURA
PORTARIA Nº: 0076/SEMAD/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 408/409 e
429/431 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls.
204/209 e da Controladoria Geral do Município às fls. 435/438 e 443.

Exonerar, a contar de 03 de janeiro de 2022, com fundamento do disposto no inciso

Belford Roxo, 10 de janeiro de 2022.

V, do art.87 da Lei Orgânica Municipal, JÚLIO CÉSAR SILVA FERREIRA, do cargo
de comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo DAS-1, na Secretaria Municipal de
Comunicação Social.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-
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Hora

quartA-FEIRA, 12 de janeiro de 2022
quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

LER É DAR UM PASSO
À FRENTE, É SEGUIR
EM
DIREÇÃO A UM
FUTURO
MELHOR!

