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Divulgação

Uso de câmeras
em uniformes
da PM é adiado
pelo governo
Motivo do atraso na implantação do equipamento nos uniformes dos agentes
da Polícia Militar é porque empresa não conseguiu cumprir prazo de entrega.
Rafael Barreto/PMBR

Outros complexos à vista
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Saúde de Belford Roxo
ganha mais dois reforços
O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou o
Centro de Diagnóstico e Complexo Regulador do bairro Bom Pastor e o
Centro de Imagem e Complexo Regulador em Santa Maria. “Estamos
cumprindo a promessa de descentralizar a saúde e levando ela o mais
próximo possível das famílias”, disse.

Médico e estudante
são assassinados a
tiros em Nova Iguaçu

Os corpos de Jaeder de Oliveira Reis, de 36
anos, que já trabalhou em uma UPA 24h no
município, e do estudante de medicina Carlos Henrique Cipriano, 28, foram encontrados dentro de um carro numa área de sítios
em Nova Iguaçu. Uma das linhas de investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) é a de execução.
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‘Revoltado’ do
tráfico é preso
no ‘cafofo’ de
companheira
ao tentar fuga
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Limitação de
sócios Off-Rio
revolta torcida
e geral críticas
vindas das TOs
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Ladrão morre durante troca
de tiros com a PM do Rio
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Deputada do RJ poderá ser
a escolha do clã Bolsonaro
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Vasco da Gama
vai ganhar cerca
de R$3 milhões
pela venda de
Phillipe Coutinho
pág.5

Conscientização
em prol de “Maio
Amarelo” vai ter
pontos do Rio
com iluminação
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Corpo é achado dentro de carro em chamas em Belford Roxo
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Alunos de Belford Roxo se
‘impressionam’ com Monet
Programa proporciona a partir das obras do pintor francês impressionista, uma vivência com recursos sonoros e visuais
Divulgação

A exposição Monet à Beira D’água proporciona uma vivência com recursos sonoros e visuais

Alunos da escola municipal Manoel Gomes tiveram contato com a obra do pintor Monet

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Escola Municipal
Manoel
Gomes,
bairro São Ber-

nardo, em Belford Roxo
foi selecionada para receber o Programa Educativo
Itinerante Monet à Beira
D’Água, que proporciona a
partir das obras de Claude
Monet, pintor francês im-

pressionista, uma vivência
com recursos sonoros e visuais.
Foram realizadas seis
sessões atendendo aproximadamente 460 estudantes da educação infantil e

ensino fundamental e 20
professores. O objetivo do
projeto é levar a experiência da exposição para as
escolas públicas, articulando oficinas práticas com o
uso de óculos de realidade

virtual.
Oficinas criativas
Além desta vivência, a
parceria entre a Secretaria
Municipal de Educação e a
Bayer possibilitará para os

professores a realização do
trabalho pedagógico através de oficinas criativas
pensadas a partir de temáticas do programa como
água, luz, território e tempo.

Museu comemora 80 anos com seminário sobre obra de artista
A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado
do Rio de Janeiro (Funarj),
por meio do Museu Antonio
Parreiras (MAP), participa da 20ª Semana de Museus, organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) em homenagem ao
Dia Internacional de Museus, comemorado no dia
18 de maio. Na próxima
terça-feira (17), às 14h, será

realizado o seminário Museu Antonio Parreiras, 80
anos:trajetórias e perspectivas, na Escola de Museologia da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Inaugurado em
1942, o MAP é um espaço
da Funarj em homenagem
àquele que é considerado
um ícone do paisagismo
brasileiro. É o primeiro museu brasileiro dedicado a um

Rio volta a ser palco
do ‘Tattoo Week’

expediente

O Rio de Janeiro receberá, entre os dias 20 e 22, a 9º
edição da “Tattoo Week”,
após 2 anos de suspensão
em razão da pandemia. O
evento contará com mais
de 250 estandes e empresas
que atuam no segmento de
piercings e tatuagens. Ao
todo serão mais de 2.500
expositores oferecendo os
mais variados produtos e
conteúdos ao público apaixonado por tattoos e mudanças corporais. Os visitantes da “Tattoo Week”
poderão conferir o concurso do Miss e Mister Tattoo
Week, além de ajudar em
ações socais promovidas

pela organização do evento.
A edição de 2022 do
“Tattoo Week” tem o apoio
da Riotur e contará, na sua
abertura, com a presença
do presidente da instituição, André Duarte. São esperados visitantes de todo
o Rio de Janeiro e de todo
o Brasil, já que o universo
da tatuagem, como arte e
atividade econômica, não
conhece fronteiras.
A Tattoo Week acontece
no Centro de Conveções
SulAmérica, das 12h às
22h, durante o final de semana. Há um grande estacionamento para receber os
visitantes.

as perspectivas do MAP’,
com Douglas Fasolato, coordenador de museus da
Funarj, e Fátima Gonçalves,
diretora do MAP. Completam a mesa do seminário
pesquisadores convidados
para apresentarem temas ligados ao artista e ao museu.
Mesa
Parte dessa trajetória e A começar pelo museólogo
dos planos da instituição Cícero Almeida (Unirio),
serão o assunto da palestra Musealizando a vida: o mu‘Um museu em movimento: seu sonhado por Antonio

divulgação

artista e ao longo de 80 anos
tem contribuído para a valorização e a divulgação da
trajetória e da obra, assim
como a pesquisa, a preservação e a comunicação do
acervo.

Palestras serão ministradas falando da importância
do artista no tradicional museu de Niterói

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Crise de amnésia
Tem político na Baixada Fluminense com crise de amnésia. Passados alguns anos do mandato de vereador,
um ex-parlamentar tem sido visto em papos animados num movimentado café da cidade, com políticos e correligionários. Será que no cardápio do bate-papo está incluído as eleições deste ano?Vale lembrar que o jovem
político, ao se eleger à época, sumiu do mapa e abandonou seus eleitores ao acaso.

Atrás de alianças
Um ex-vereador conhecido em Nova Iguaçu parece querer
aprender com os erros. Depois de cumprir um mandato inexpressivo, o político quer fazer as pazes com a parcela do seu
reduto eleitoral, e pensa alto:
entrar na disputa para deputado estadual. Tamanha pretensão
já exala cheiro de derrota. Diz uma fonte que ele já gasta as
solas do seu mocassim de couro em busca de quem se interessa
em costurar aliança. Vale investir até em quem nunca trocou
gentilezas com o moço.

Apoiar adversário, não!
Corre na boca miúda que dois políticos,
um dos quais muito ligado ao um prefeito, já
que o outro faz oposição ferrenha ao governo,
estariam planejando uma aliança na tentativa
de um deles entrar na disputa para deputado
estadual e ganhar a eleição de outubro. Essa
união é coisa que nem Freud explica, já que
dificilmente o alcaide irá apoiar aliança com
adversário.
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Reforço na saúde

Complexo Regulador é entregue
em dois bairros de Belford Roxo

Rafael Barreto/PMBR

Prefeitura inaugurou as unidades no Bom Pastor
e outro em Santa Maria. População poderá
marcar exames de diversas especialidades

fará a marcação pelo Sistema de Central e RegulaAntonio carlos
ção (Sisreg). Com os dois
horahmunicipios@gmail.com
locais, a cidade conta com
Saúde de Belford cinco complexos: Centro,
Roxo ganhou mais Parque dos Ferreiras, Itaidois reforços na pu, Bom Pastor e Santa
última quinta-feira (12). A Maria.
Prefeitura inaugurou o CenOs dois complexos ofetro de Diagnóstico e Com- recerão também os seguinplexo Regulador do bairro tes serviços: laboratório de
Bom Pastor e o Centro de análises clínicas, ultrassoImagem e Complexo Regu- nografia, ecocardiograma,
lador em Santa Maria. Nos densitometria, mamografia,
locais, a população poderá raio-x e tomografia compumarcar exames de diversas tadorizada.
especialidades de segunda
a sexta-feira, das 7h às 16h,
Mais de 32 postos
que serão direcionados às
construídos
unidades de saúde.
desde 2017
As unidades irão facilitar
De acordo com o prefeiatendimento aos moradores to Wagner dos Santos Cardas regiões evitando que se neiro, o Waguinho, já são
desloquem até o centro para mais de 32 postos de saúde
a marcação dos exames, e construídos em toda a cidacaso seja necessário algum de desde 2017, valorizando
tipo de cirurgia, a unidade e engrandecendo a saúde de

A

qualidade para os moradores. “Estamos cumprindo
a promessa de descentralizar a saúde e levando ela
o mais próximo possível
das famílias. Já são cinco
Complexos Reguladores e
ainda vamos entregar mais
alguns. Ainda na saúde, estamos construindo o grande
complexo hospitalar, Hospital da Mulher, Hospital
da Criança, duas novas
UPAs, maternidade, novo
Hospital Municipal e agora
saindo do papel e indo para
a licitação, o Hospital Oncológico. Daqui a 20 dias
iremos entregar o Hospital
do Olho, sendo possível
realizar em torno de quatro mil cirurgias por mês e
acabar com as filas”, anunciou o prefeito, destacando
que o município tem sete
tomógrafos à disposição da
população.

Prefeito destacou que a descentralização da Saúde beneficia os moradores

Prefeito Waguinho, o vice Marcelo Canella e secretário Christian
Vieira inauguram o Complexo Regulador de Santa Maria

Descentralização
O vice-prefeito Marcelo Canella parabenizou o
prefeito Waguinho pelo
excelente trabalho na cidade, principalmente na

área da saúde. “Não podemos esquecer da deputada federal Daniela do
Waguinho e do deputado
estadual Márcio Canella,

que ajudam o prefeito na
missão de transformar a
cidade através de recursos”, resumiu Marcelo.
O secretário de Saúde,

Christian Vieira, explicou
que durante uma fala do
prefeito sobre a descentralização da saúde ele viu
que era o certo a se fazer

Secretário de Cultura destaca a
importância da economia solidária
Divulgação

Durante a pandemia,
O secretário de Culatravés da Lei Aldir
tura de Belford Roxo,
Bruno Nunes, participou
Blanc, dezenas de
da Plenária Regional da
empreendedores reBaixada Fluminense de
ceberam o recurso em
forma de premiação”,
Economia Solidária, que
aconteceu no Campus do
explicou.
No mês de junho, a
Instituto Federal de Educação, Ciência e TecnoSecretaria de Cultulogia do Rio de Janeiro
ra, em parceria com
a Fundação de De(IFRJ) de São João de
senvolvimento SoMeriti. Bruno destacou o
trabalho que a Prefeitura
cial de Belford Roxo
O secretário Bruno Nunes (à direita)
de Belford Roxo tem re(Funbel), iniciará as
destacou a importância da economia solidária
alizado em relação à ecofeiras itinerantes aos
nomia solidária, empresábados nas praças
mos a economia solidária vamos as feiras de artesaendedorismo e artesanato. como um potencial de ge- nato pelo município, curso com baile da terceira ida“Desde o início coloca- ração de renda e incenti- de capacitação e brechós. de, música e brechó.

Conselho de Ética da Câmara do Rio análisa
defesa do vereador Gabriel Monteiro, do PL
O Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar da Câmara do Rio se reuniu na
tarde da última quinta-feira
(12) para analisar a defesa prévia protocolada pelo
vereador Gabriel Monteiro (PL) no processo a que
responde. Os integrantes
do colegiado voltarão a se
reunir na próxima terça-feira (17), quando definem
as testemunhas que serão
ouvidas durante a fase de

instrução processual.
Presidente do colegiado,
o vereador Alexandre Isquierdo (União) comentou
quais são os próximos passos da instrução do processo ético-disciplinar. “Nós
nos debruçamos especificamente sobre a defesa que
foi apresentada do vereador
Gabriel Monteiro, deliberamos que na próxima terça-feira teremos o parecer
da Procuradoria sobre os

vícios jurídicos apontados
pela defesa e também vamos deliberar sobre as próximas oitivas e testemunhas
para esse caso”, adiantou.
Além disso, o Conselho de
Ética da Câmara do Rio terá
acesso ao material das investigações abertas contra o
vereador Gabriel Monteiro.
Relator do processo, o
vereador Chico Alencar
(PSOL) comentou os argumentos apresentados pelos

advogados de Gabriel Monteiro, que questionam o rito
conduzido pelo Conselho de
Ética. “Na parte substantiva
dos fatos arrolados eles não
comentam nada, não defendem nada, dizendo que
não vão fazer isso porque
esperam que a gente anule
todo o nosso trabalho até
agora. Isso já dá para dizer
que consideramos que não é
cabível, por isso o processo
vai continuar“, afirmou.

para o conforto da população. “Estamos indo por
esse caminho e nossa cidade está sendo referência, atendendo pacientes

de outros municípios”,
informou o secretário.
Também participaram da
inauguração secretários
municipais e vereadores.

Clarissa Garotinho pode ser
a candidata dos Bolsonaro
a uma vaga no Senado
Reprodução

Presidente Jair Bolsonaro e a deputada
Clarissa durante sobrevoo no Rio

A próxima eleição para
o Senado só terá uma vaga
em disputa, a que atualmente pertence ao senador
Romário (PL), que tentará
a reeleição. Apesar de ser
do partido do governador
Cláudio Castro, o ex-atleta
não conta com o apoio do
mandatário, que deve preferir o presidente da Assembleia Legislativa do
Estado (Alerj), André Ceciliano (PT).
Romário também é do
partido do presidente, Jair
Bolsonaro, mas também
não deve poder muito contar com os votos bolsonaristas. Primeiramente,
porque tem a possibilidade
da candidatura do bolsonarista de primeira ordem
Daniel Silveira (PTB) apesar de alguns especialistas

dizerem que ele pode ficar
inelegível para 2022.
Quem pode surpreender
neste intrincado cenário
eleitoral é a atual deputada
federal Clarissa Garotinho
(União Brasil), pré-candidata ao Senado; muita
gente não tem dado importância a sua pré-campanha,
mas o ela tem crescido
muito. As recentes e cada
vez mais freqüentes aparições de Clarissa com a
família Bolsonaro podem
ser sinal de um apoio do
presidente para as eleições
de 2022. A última, com a
primeira-dama
Michelle Bolsonaro, foi durante
um culto evangélico no
Palácio do Planalto. Sabe-se que os evangélicos são
base importante do governo do presidente.
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O governo federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal
Federal para questionar a possibilidade de cada Estado cobrar um
valor diferente do ICMS sobre o diesel. A ação pede suspensão da
definição pelos Estados das alíquotas sobre o combustível.

Sem comida
As comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia, da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) colocaram em pauta a falta,
durante audiência na Casa,
a falta de alimentação nas
unidades da Fundação de
Apoio à Escola Técnica.

sÁBADO, 14 de Maio de 2022

O Ministério da Saúde confirmou 125 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, no Brasil, na 5ª feira. Já são mais de 664 mil vítimas da
doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 21.344
novos casos de covid-19 no mesmo período.

Homem trans grávido participa
de campanha da Calvin Klein
Divulgação

Situação de caos
A prévia de um relatório que está sendo elaborado pelos parlamentares
aponta uma situação de
caos com acentuado avanço caso não sejam adotadas medidas, como a insuficiência de professores,
defasagem tecnológica e
precariedade dos prédios.

Evasão escolar
O presidente da comissão de Educação, deputado Flávio Serafini (PSol),
enfatizou: “Precisamos de
uma política de assistência
estudantil que garanta a
alimentação plena, contribuindo para reduzir a evasão. A Faetec, com Ensino
Superior, não consegue”.

Para celebrar o Dia das
Mães, comemorado no
dia 8 de maio, a Calvin
Klein contratou um homem trans grávido para
participar de sua campa-

nha. O brasileiro Roberto
Bete e sua mulher Erika
Fernandes, que também
é trans, foram uma das
famílias apresentadas na
peça publicitária. Para a

Isenção de taxa

marca, o objetivo da campanha é destacar “a realidade de novas famílias”.
A iniciativa foi divulgada
no perfil do Instagram da
CK.

Prazo do Revalida

A Alerj aprovou um projeto de lei para
isenção da taxa de incêndio às moradias
beneficiadas pelo aluguel social nos municípios que decretaram emergência ou
calamidade pública por causa das chuvas
que caíram no início do ano.

As inscrições para a segunda etapa do
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições
de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022 começaram ontem (13) e vão até
terça-feira (17).

Editorial

Furos de reportagens que
escancararam apolítica do
toma lá, dá cá fazem aniversário

Dois furos de reportagens
investigativas
que marcaram a política
brasileira fizeram aniversário ontem (13). A
revelação da fraude na
licitação da ferrovia Norte-Sul completou 35 anos
(13 de maio de 1987) e o
caso da compra de votos
a favor da emenda constitucional da reeleição
fez 25 anos (revelado em
13 de maio de 1997).
Os dois episódios foram investigados pelo
jornal Folha de S.Paulo.
A ferrovia NorteSul teve
um arranjo prévio na divisão de lotes da construção da obra, com os
dados tendo sido publicados com antecedência
pelo jornalista Janio de
Freitas, 89 anos, na seção
de classificados do jornal. A compra de votos
da reeleição ficou provada numa reportagem

de Fernando Rodrigues,
59 anos, com a gravação
de conversas presenciais
com deputados que revelaram ter vendido o apoio
ao projeto por R$ 200
mil em dinheiro (hoje,
R$ 927 mil).
As reportagens ganharam em 1987 e 1997 o
principal prêmio jornalístico que existia no país
(o Esso). Mas nunca houve consequências legais
nem punição dos envolvidos – embora os dois
deputados que revelaram
de maneira mais explícita a venda do voto a favor da reeleição tenham
imediatamente renunciado ao mandato depois da
revelação do crime.
Em 1993 foi sancionada a Lei de Licitações,
com o objetivo de evitar
fraudes como a apontada
pela reportagem sobre a
Norte-Sul.

Intervenção estrutural

Governo reforma 24 UPAs

Investimento de R$ 41 milhões beneficia unidades de várias regiões. Atendimento não será interrompido
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

om um investimento de cerca de R$
41 milhões, o Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado de
Saúde (SES), inicia nesta
quinta-feira (12), a reforma
de 24 Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) estaduais. Pioneira na implantação das UPAs no Brasil,
com a unidade Maré em
2007, a SES fará a maior
reforma nessas estruturas
desde a criação do modelo,
replicado em todo o país. A

medida tem como objetivo
melhorar o serviço prestado à população, além de
aprimorar as condições de
trabalho dos profissionais
de saúde.
“As intervenções estruturais que o governo do
estado vai começar a realizar neste momento em oito
UPAs de diferentes regiões
do Rio dão a dimensão da
importância da saúde para
nossa gestão como uma
prioridade para todos os
fluminenses. Vamos recuperar as unidades para entregar um serviço público
de saúde com ainda mais
qualidade”, afirmou o go-

Divulgação/Governo do RJ

vernador Cláudio Castro.
Cronograma
O cronograma das obras,
que serão conduzidas pela
Fundação Saúde, prevê três
etapas. Oito UPAs entrarão
em obra por vez. Durante
a reforma, as unidades não
serão fechadas. Para isso,
a unidade será dividida em
trêssetores. Apenas o setor
que estiver passando pelas
melhorias será interditado,
e o atendimento, transferido para outra área. Pacientes internadosserão transferidos para outras unidades
que atendam suas necessidades clínicas.

Na UPA Botafogo, muros já foram pintados e jardins, recuperados

Previsão de conclusão das obras
A previsão é que as obras
de cada grupo de oito UPAs
levem em média dois meses para serem concluídas.
O primeiro grupo que pas-

sará pela reforma inclui as
unidades de Botafogo, na
Zona Sul; Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte;
Realengo, Campo Grande

I e Campo Grande II, na
Zona Oeste; Nova Iguaçu I e
Nova Iguaçu II, na Baixada;
e Campos dos Goytacazes,
no Norte Fluminense.

“O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na implantação das UPAs no Brasil.
As obras, com um custo de
R$ 1,7 milhão por unidade,

é o maior investimento já
feito em reforma de todos os
tempos pela secretaria. São
recursos alocados que têm
por finalidade melhorar as

condições de atendimento à
população e de trabalho aos
profissionais”, ressalta o secretário de Estado de Saúde,
Alexandre Chieppe.

MUNDO

Milhares de fíeis católicos rezam em Santuário de Fátima

PORTUGAL - Milhares
de fiéis católicos se reuniram no Santuário de Fátima, em Portugal, ontem
(13), enquanto as autoridades se preparam para uma
possível sexta onda da Covid-19. A aposentada Teresa Maria, de 62 anos, foi
uma das cerca de 200.000
pessoas que viajaram para
o famoso santuário católico de Fátima para marcar
a primeira das três visões
relatadas da Virgem Maria,

também conhecida como
Nossa Senhora, há mais de
100 anos. No ano passado,
apenas 7.500 foram permitidas dentro do santuário e
as pessoas tiveram que ficar
em círculos para manter o
distanciamento social. Para
muitos, foi um momento
especial ver o santuário finalmente abrindo as portas
para uma grande multidão
depois que a maior parte
das regras da Covid-19 foi
suspensa no mês passado.

Mas, à medida que as infecções diárias voltam a
aumentar, Teresa Maria decidiu manter a máscara.
“Sempre procuro tomar
precauções”, disse ela enquanto esperava o início da
procissão de despedida, um
dos pontos altos do evento.
“Não estamos livres disso
porque os casos estão aumentando.”
Portugal tem a maior
média móvel de sete dias
da União Europeia de ca-

sos por milhão de habitantes, de acordo com o Our
World in Data. Especialistas em saúde acreditam que
uma “sexta onda está se
formando de maneira muito intensa”. Mortes e internações estão muito abaixo
dos níveis do pico da pandemia. Idosos com mais de
80 anos receberão a quarta
dose da vacina contra Covid-19 a partir da próxima
semana, três meses antes
do previsto.

Pedro Nunes/REUTERS

Fiéis carregam imagem de Nossa Senhora de
Fátima durante procissão em Fátima
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Conselho Deliberativo

Limite no número de sócios Off-Rio
esquenta clima político no Flamengo
Tema gerou notas de repúdio de torcidas organizadas, manifestações em redes sociais e questionamentos
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

U

ma nação de milhões restrita a alguns e com poréns.
A votação a favor da emenda que impõe limite ao número de sócios Off-Rio a
no máximo de mil vagas do
quadro de contribuintes esquentou também no campo
político o dia a dia de um
Flamengo que está longe de
viver momentos de calmaria no departamento de futebol. A decisão em reunião
no Conselho Deliberativo
na última semana expôs rachas antigas e gerou novos
conflitos com a gestão Rodolfo Landim.
O tema gerou notas de
repúdio de torcidas orga-

nizadas, manifestações em
redes sociais e questionamentos rígidos de grupos
políticos. Até mesmo o
vice-presidente de embaixadas e consulados, Maurício Gomes de Mattos, foi
contra a emenda e fez questão de manifestar seu voto
de pé na frente de todos os
conselheiros.
A decisão no CoDe só
aumentou ainda mais a temperatura de uma discussão
que começou em agosto de
2020, quando foi anunciado
que a mensalidade da categoria Off-Rio (para sócios
com comprovante de residência em municípios após
o raio de 100km do Rio de
Janeiro) seria aumentada
em 165% dois meses depois. Na ocasião, pulou de
R$ 64 para R$ 170, causan-

do debandada.
A justificativa da diretoria para a medida se pauta
no maior equilíbrio com o
valor pago por membros
do quadro associativo de
outras categorias, além da
insatisfação de parte dos
sócios pela disparidade que
daria o mesmo direito a
voto. A estimativa é de que
na época existiam cerca de
1.700 Off-Rio, número que
despencou para cerca de
370. Com a decisão, os Off-Rio não podem ser mais
do que 1000 dentro do quadro de sócios contribuintes.
Caso as vagas de Off-Rio
(com mensalidade proporcional a 75% do valor de
sócio patrimonial) sejam
todas ocupadas, os moradores de fora do Rio de
Janeiro terão que aderir a
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Decisão no CoDe só aumentou ainda mais a discussão que começou em 2020

outras categorias para fazer
parte do quadro associativo
do clube. No momento, o
título de sócio patrimonial
custa R$ 7.215,00.

Há ainda a possibilidade
de compra de títulos de sócio proprietário nas secretarias do clube ou através
de interessados em vender

suas propriedades. Atualmente, as mensalidades estão na casa dos R$ 240 para
o Off-Rio e R$ 308 para o
sócio contribuinte.

Nathan projeta evolução no Fluminense de Diniz
Um dos principais reforços do Fluminense na
temporada, Nathan acabou não conquistando
espaço na equipe e tendo
poucos minutos em campo no início de temporada
do clube. Mas o cenário
vem mudando sob o comando de Fernando Diniz.
Desde que o novo treinador assumiu o clube, o
camisa 13 esteve presente
198 minutos dos 295 minutos disputados contra
Junior Barranquilla, Palmeiras e Vila Nova - 164

Volta de
Vitinho está
próxima
Um dos reservas mais
utilizados pelo Flamengo
nas últimas temporadas,
o meia-atacante Vitinho
deu passo importante para
voltar a atuar. Nesta semana, sob supervisão do preparador físico Luís Sala,
começou a transição.
Vitinho não joga desde
30 de março, quando deixou a primeira partida da
decisão estadual contra o
Fluminense - derrota por
2 a 0 - com uma lesão na
parte posterior da coxa
direita. Desta forma, o
número de jogadores com
lesão diminuiu para seis.
Diego Alves, com uma
pubalgia, foi o último a se
tornar baixa no Flamengo.

iniciando como titular. O
meia participou de 67%
do tempo das duas vitórias
e do empate que a equipe
teve desde a mudança no
comando técnico, contando os acréscimos.
Um percentual bem acima do que teve ao longo
de toda a passagem de
Abel Braga. Com o antigo
comandante, Nathan esteve em campo em nove das
26 partidas jogadas pela
equipe. Com 441 minutos
em campo, sendo 332 iniciando como titular, parti-
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cipou apenas de 17,2% do
tempo jogado dos 2.562
minutos de Abel.
Empolgado com mais
espaço na equipe titular,
Nathan valorizou o trabalho coletivo após a vitória contra o Vila Nova na
Copa do Brasil e projetou
evolução com a sequência
de jogos.
“O professor chegou e
me deu muita confiança.
Ele já vinha acompanhanNathan valorizou o trabalho coletivo na Copa do Brasil
do meu trabalho. Estou
aqui para ajudar, se for entrando nos jogos, vou dar o time da melhor ma- após o jogo no Serra Doupara começar jogando ou dar minha vida para aju- neira”, disse Nathan, logo rada.

Botafogo bate o Ceilândia e avança
para oitavas da Copa do Brasil
O Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0 no estádio
Nilton Santos, e garantiu a
classificação para as oitavas
de final da Copa do Brasil.
O resultado foi o mesmo do
jogo de ida, em Brasília, e
coloca o Alvinegro carioca
nesta fase da competição
após dois anos de resultados
ruins. Os gols foram marcados por Patrick de Paula, no
primeiro tempo, e Matheus
Nascimento, duas vezes, na
segunda etapa.
O Alvinegro carioca foi
o senhor da primeira etapa
no estádio Nilton Santos. O
Botafogo controlou a posse
de bola e as iniciativas de
ataque durante quase toda
a partida. No entanto, teve

dificuldade de transformar
essa superioridade em jogadas perigosas.
O Ceilândia, por sua vez,
se limitou à defesa. Jogou
com todos os homens atrás
de sua própria intermediária a fim de bloquear os
avanços do time da casa e
por boa parte do jogo a estratégia deu certo. Até que,
aos 40, Piazon encontrou
Matheus Nascimento bem
posicionado na área. O atacante chutou cruzado e Patrick de Paula aproveitou o
rebote para abrir o placar.
Foi o primeiro gol do volante pelo Botafogo.
Para o técnico Luís Castro, a partida foi uma oportunidade para testar alguns
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Patrick de Paula aproveitou o rebote para abrir o placar

nomes do elenco. Matheus
Nascimento foi um dos
aprovados. Após um primeiro tempo tímido, com
jogadas precipitadas em
que demorava demais para

passar a bola, ele voltou
mais concentrado no segundo tempo e conseguiu
incomodar mais a defesa
adversária e chegar aos
gols.

Luís Castro
celebra a
classificação

O Botafogo garantiu a
vaga nas oitavas de final da
Copa do Brasil ao vencer o
Ceilândia-DF. Após o fim de
jogo, o técnico Luís Castro
concedeu entrevista coletiva
celebrando a classificação e
uma minutagem maior para
os jogadores.
“Um jogo que já sabíamos
que iríamos jogar com uma
equipe de divisão diferente,
e nós sabemos a motivação
que tem equipes de divisões
inferiores quando jogam com
equipes de divisões superiores. O jogo decorreu de uma
forma normal para nosso
lado em termos de resultado,
mas é normal determinados
momentos do jogo em que
não estivemos bem”, contou.

Vasco vai receber R$ 2,55 milhões pelo mecanismo de solidariedade de Coutinho
Phillippe Coutinho foi
vendido em 2008, deixou o
Vasco ao completar 18 anos
em 2010, mas até hoje segue
rendendo um bom dinheiro
ao clube. Com o anúncio da

venda do brasileiro para o
Aston Villa por R$ 108 milhões, o Vasco terá direito a
R$ 2,55 milhões, o equivalente a 2,36% da negociação,
por ser o clube formador.

Com isso, o clube cruz-maltino chegará a quase R$
20 milhões recebidos por
meio do mecanismo de solidariedade de Coutinho, praticamente o dobro do valor

pelo qual ele foi negociado
em 2008.
Essa será a quarta transação de Phillippe Coutinho
na Europa que rende dinheiro ao Vasco. Em 2008, ele

foi negociado por cerca de
R$ 10 milhões com a Inter
de Milão.
Desde então Coutinho
passou por Itália, Inglaterra
e Alemanha, em negocia-

ções com cifras milionárias
que, somadas, chegam a
186,5 milhões de Euros –
mais de R$ 1 bilhão, caso o
valor somado fosse convertido para a atual cotação.
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DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Instituições de ensino do Rio
terão multa por discriminação
Multa será de mil reais em locais que forem intolerantes com alunos com deficiência ou doença crônica
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

s creches e instituições de ensino públicas ou privadas
da cidade do Rio serão multadas em R$ 1 mil em casos de ato de discriminação
contra crianças e adolescentes com deficiência ou
qualquer doença crônica.
De acordo com a Lei publicada no Diário Oficial,
estes estabelecimentos educacionais devem capacitar
seu corpo docente e equipe de apoio para acolher o
aluno com deficiência física
ou mental e doenças como
diabetes, hepatite, epilepsia
e asma, proporcionando integração às atividades educacionais e de lazer que sua
condição possibilite.

O valor arrecadado em
caso de aplicação de multa durante fiscalização será
transferido ao Fundo Municipal para Atendimento dos
Direitos da Criança e do
Adolescente.

Rio de Janeiro sanciona
lei contra discriminação
a pessoas autistas
No Rio de Janeiro, discriminação contra pessoas
com TEA - Transtorno do
Espectro Autista será punida com multa. A penalidade foi instituída pela
lei 9.600/22, de autoria da
deputada Tia Ju, que foi
sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial.
A pessoa ou empresa
que
comprovadamente
cometer este tipo de discriminação deverá ser
advertida por escrito e
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disciplinar para apurar o
fato.
Define-se discriminação contra as pessoas com
TEA qualquer forma de
distinção, recusa, restrição
ou exclusão, inclusive por
meio de comentários pejorativos, por ação ou omissão, seja presencialmente,
pelas redes sociais ou em
veículos de comunicação,
que anule ou prejudique
os direitos das vítimas.
“As pessoas com TEA
enfrentam rotineiramente
atos discriminatórios, que
se manifestam de diferentes formas, em atitudes
disfarçadas ou explícitas,
que podem ocorrer na escola, na rua, no restauranLei foi publicada no Diário Oficial do município
te, no trabalho ou em qualencaminhada a palestras mil UFIR-RJ) para pesso- nação cometida por agen- quer lugar, e que muitas
educativas sobre o TEA, as físicas e R$ 8 mil para te público em exercício, vezes têm consequências
além de sofrer multa que empresas (2 mil UFIR- também será aplicado um devastadoras para quem é
pode chegar a R$ 4 mil (1 -RJ). No caso de discrimi- processo administrativo vítima”, declarou a parla-

Locais do Rio serão iluminados em
prol da campanha Maio Amarelo
A Coordenadoria de
Educação para o Trânsito
e Relacionamento com o
Cidadão da CET-Rio, em
parceria com a Rioluz realizará a iluminação de alguns
equipamentos públicos da
cidade em prol do movimento Maio Amarelo, que
tem como objetivo conscientizar a população para a
redução da mortalidade no
trânsito. Neste ano, serão
iluminados na cor amarela
os Arcos da Lapa, o Monumento Estácio de Sá e a Câmara Municipal.
A CET-Rio participa todos os anos do movimento
Maio Amarelo, que foi criado com o intuito de chamar
a atenção da sociedade para
o alto número de mortos e
feridos no trânsito e propor
uma mudança de atitude
capaz de transformar essa
realidade. Em 2022, o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) definiu como temática para as campanhas
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Maio Amarelo é para conscientizar a população
para os acidentes de trânsito

educativas a vulnerabilidade e a fragilidade da vida no
trânsito com o tema Juntos
Salvamos Vidas.
Durante este mês, a CET-Rio realizará outras ações
em prol do Maio Amarelo.
Em parceria com a Coordenadoria de Comunicação
Institucional da Secretaria
de Governo e Integridade
Pública serão lançadas peças publicitárias para serem
utilizadas nas mídias sociais
da Prefeitura e em relógios

digitais. Ações educativas
serão promovidas pela Coordenadoria de Educação
para o Trânsito e Relacionamento com o Cidadão
em vários locais da cidade.
O objetivo é conscientizar
os diversos atores do trânsito, com foco especial nos
entregadores ciclistas e motociclistas sobre a importância da segurança viária.
As barracas serão montadas
para a distribuição de material impresso.

Rio ganha novo restaurante popular

O Centro do Rio vai ganhar um novo restaurante
popular. O anúncio foi feito
na última semana pelo governador Cláudio Castro.
Batizada de Restaurante
do Povo, a unidade vai ser
construída entre a estação do
VLT da Central do Brasil e o
terminal rodoviário Américo
Fontenelle.
A expectativa é que as
obras sejam concluídas em
até 90 dias. De acordo com o
Governo do Estado, o custo
das obras é de R$ 6 milhões.
Vão ser investidos ainda cerca de R$ 2,3 milhões na reforma do entorno.
Segundo o governador

Cláudio Castro, o objetivo é
expandir o projeto além da
questão da alimentação, englobando também as áreas
de educação e capacitação.
A nova estrutura deve servir,
em média, 5 mil refeições
por dia, sendo 2 mil kits de
cafés da manhã e 3 mil almoços.
Na análise do secretário
de Estado de Assistência
Social e Direitos Humanos,
Júlio Saraiva, o Restaurante
do Povo na Central do Brasil
é um marco para a região e
para o governo.
Segundo a Secretaria de
Estado de Infraestrutura
e Obras, responsável pelo

programa PactoRJ, vão ser
cerca de 24 Restaurantes do
Povo em todo o Rio, com
um investimento previsto
de R$ 200 milhões. O comandante da pasta, Rodrigo
Brandi, afirmou que as obras
de muitos deles já estão em
ritmo acelerado.
Outros 30 restaurantes devem ser inaugurados em três
anos. A previsão é que as
unidades de Madureira, na
Zona Norte do Rio, de São
Gonçalo, na Região Metropolitana, de Belford Roxo,
na Baixada Fluminense, e de
Barra Mansa, no Sul Fluminense, sejam entregues até o
fim do ano.

CET-Rio dá início à implantação de
novas rotas cicloviárias na cidade
Alinhado ao Plano Estratégico da Cidade 2020-2024,
a CET-Rio iniciou a implantação de novas rotas cicloviárias. A iniciativa prevê a
conexão entre as estações
de transportes públicos à
malha cicloviária existente.
Até 2024, as 266 estações de
transportes de média e alta
capacidade – metrô, trem,
BRT, barcas e VLT – deverão ser alcançadas por infraestrutura cicloviária, potencializando o uso da bicicleta
como modo de transporte,
acrescendo cerca de 400 quilômetros à malha atual. No
final deste ano, 54 estações,
que não possuem conexões
atualmente, estarão conectadas e suas implantações já
foram iniciadas no Centro e
na Barra da Tijuca.
Na Barra, diversas rotas a
partir da ciclovia da orla seguirão em direção à Avenida
das Américas para as estações do BRT. Como exemplo, destaca-se a implantação já iniciada da ciclofaixa
na Avenida Afonso Taunay,
criando ligação com a estação do metrô Jardim Oceânico e o terminal de BRT, a
partir da Avenida Lucio Costa. Desta forma, permite-se
que as pessoas possam op-
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Objetivo é permitir que pessoas possam
optar pelo uso da bicicleta

tar pelo uso da bicicleta na
sua jornada diária de forma
segura. No Centro, está em
andamento a implantação da
rota entre a Central do Brasil
e a Orla Conde, via Avenida
Marechal Floriano e Visconde de Inhaúma, expandindo
também para a área portuária pelas ruas Barão de Teffé
e Camerino, onde já é grande o fluxo de ciclistas e de
triciclos de carga para entrega de mercadorias e prestação de serviços.
O desenho desta rota baseou-se na pesquisa feita em
parceria com o ITDP e Transporte Ativo sobre o perfil e a
quantidade de bicicletas que
acessam o centro da cidade,
realizada no segundo semestre de 2021. Neste estudo,
ficou evidente os pontos de

maior demanda, revelando a
Rua Camerino como um dos
principais pontos de acesso
de ciclistas à região central,
por exemplo.
De acordo com a Bike
Rio, empresa que opera o
serviço de compartilhamento de bicicletas, a estação ao
lado da Central do Brasil é
a que possui maior demanda
por bicicletas na cidade, sendo inclusive um estudo de
caso como referência para
diversas outras cidades no
Brasil e no mundo.
O principal objetivo dessa
iniciativa é permitir que as
pessoas possam optar pelo
uso da bicicleta na sua jornada diária de forma segura como principal modo de
transporte ou associado ao
transporte público.

Plataforma gov.br oferece quase 5
mil serviços para os brasileiros

O Serviço Nacional de
Processamento de Dados
(Serpro) é responsável por
disponibilizar 4.900 serviços digitais para o cidadão
brasileiro por meio da plataforma gov.br.
Gileno Gurjão Barreto
citou alguns dos principais
serviços ofertados, como os

sistemas da Receita Federal
para entrega do Imposto de
Renda; a carteira digital de
trânsito; o pagamento de
multas por aplicativo e o
certificado de vacinação.
O presidente do Serpro
falou dos projetos que ainda serão executados, como
o Embarque Mais Segu-

ro, que será um serviço de
acesso às plataformas dos
aeroportos por reconhecimento biométrico.
De acordo com o presidente do Serpro, os serviços digitais combatem
a burocracia e geram uma
economia de cerca de R$ 7
bilhões ao ano.
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Duplo homicídio

Médico e estudante são
mortos em Nova Iguaçu

Reprodução

Os corpos foram encontrados dentro de um veículo
em Tinguá. Civil investiga possível execução
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

médico Jaeder de
Oliveira Reis, de
36 anos, e o estudante de medicina Carlos
Henrique Martins Cipriano, 28, foram encontrados
mortos em uma região de
sítios, no distrito de Tinguá, em Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense, na
última terça-feira (10).

A Polícia Militar informou que os corpos tinham
marcas de tiros e foram
localizados na Estrada
do Comércio. Agentes da
Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense
(DHBF) buscam testemunhas e imagens de câmeras
de segurança para esclarecer o crime, e que aguarda
resultado de laudo pericial.
Jaeder era de Sergipe e
chegou a trabalhar como
clínico na Unidade de

Pronto Atendimento (UPA
24h) de Austin, Nova Iguaçu, em contrato temporária entre março de 2018
e maio de 2021, segundo a prefeitura da cidade.
Ele também trabalhou no
CRAIS de Saracuruna de
junho de 2020 a setembro
Jaeder de Oliveira Reis, que trabalha em duas UPAs de Nova
de 2021, de acordo com
Iguaçu, e o estudante de medicina Carlos Henrique
a prefeitura de Duque de
Caxias. O médico chegou
Linhas
Carolina Medeiros Caldas, carta outras linhas de ina trabalhar na UPA de Sede investigação
as vítimas podem ter sido vestigação e trabalha para
nador Camará, bairro da
Para a titular da espe- executadas.
desvendar a motivação do
Zona Oeste do Rio.
cializada, a delegada Ana
Entretanto, ela não des- crime.

Corpo carbonizado dentro de
carro em chamas na Baixada

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de
um carro que foi consumido pelas chamas, na tarde
de ontem (13), no bairro
Parque São Vicente, em

Belford Roxo, na Baixada
Fluminense. Um vídeo feito por um morador mostra o
veículo que é engolido pelo
fogo.
De acordo com as primei-

ras informações, o carro foi
encontrado na Rua Irmãos
Guimarães com Avenida
Joaquim da Costa Lima,
bairro Pauline/Santa Marta.
Policiais militares do 39º

nida do Contorno, no bairro
do Jockey, São Gonçalo,
Região Metropolitana do
Rio. ‘Revoltado’ tentou fugir pela janela do segundo
andar do imóvel, mas foi
surpreendido pelo cerco policial. Ele estava na condição de Evadido do Sistema
Penitenciária desde 2019,
quando não retornou ao
ser beneficiado pelo Indulto Natalino de fim de ano,
referente à VPL – Visita
Periódica ao Lar. Contra
ele havia um mandado de
prisão expedido pela Vara
de Execuções Penais (VEP)
pelo crime de Evasão, o
qual respondia na Justiça,
além de porte ilegal de arma
e tráfico de drogas.
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Luiz Antônio Fernandes foi localizado
nos “predinhos” do Jockey

mou que a empresa responsável pelo fornecimento pediu mais 20 dias para fazer
a entrega.
Inicialmente, o governo
disse que a companhia deve
ser multada pela demora.
Entretanto, afirmou depois
que a penalidade inicial será
uma notificação sem multa.
A expectativa era de que
as unidades operacionais da
Polícia Militar estivessem
usando as oito mil câmeras
até o final do primeiro semestre deste ano. A instala-

Mancha de sangue chamou atenção das
pessoas que passavam pelo local

Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma
perseguição policial em um
dos acessos à comunidade
do Chaves, na Avenida Brasil, altura da Fazenda Botafogo, na Zona Norte do Rio.
De acordo com a Polícia
Militar, durante a madrugada, a dupla saiu do Complexo do Chapadão com o
plano de cometer roubos
na região. Ao perceberem a
presença de policiais militares, os criminosos atiraram
contra a guarnição, que reagiram e houve uma intensa
troca de tiros. O carro usado

pelos bandidos ficou com
várias marcas de bala.
Os agentes do 9º BPM
(Rocha Miranda) apreenderam um fuzil calibre 5.56
e uma pistola, além de um
cinto de guarnição. Por conta a ação criminosa, duas
faixas da Avenida Brasil
chegaram a ser interditadas,
deixando o trânsito lento na
região.
A PM informou que o
suspeito ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em
Marechal Hermes. O estado
de saúde não foi informado.

SEAP captura condenado
por roubo e violação sexual

Agentes da Divisão de
Busca e Recaptura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(SEAP) e da 22ª DP (Penha)
prenderam um criminoso
foragido da Justiça há três
anos, na manhã desta sexReprodução
ta-feira, na Rua Treze, no
Recreio dos Bandeirantes,
Zona Oeste do Rio. Marcos
Vinicius Campos Barbosa
Reis, de 31 anos, foi condenado a seis anos de prisão
pelo crime de roubo majorado e violação sexual mediante fraude.
Na madrugada do dia 10
de junho de 2011, por volta
A instalação do equipamento busca
das 5h30, Marcos Vinicius
fiscalizar a atuação dos agentes
e outros dois comparsas
ção faz parte do “Programa blica e Defesa Civil”, e bus- roubaram o celular e R$ 27
Estadual de Transparência ca fiscalizar a atuação dos de uma vítima na saída de
em Ações de Segurança Pú- agentes.
uma casa de festa, em São

Governo do Rio adia implantação de
câmeras em uniformes da Polícia Militar
O Governo do RJ informou ontem (13) que haverá
um atraso na implantação de
câmeras nos uniformes dos
agentes da Polícia Militar.
De acordo com o poder estadual, a empresa responsável não conseguiu cumprir
o prazo de entrega por “problemas operacionais”.
O começo do uso das câmeras estava previsto para
a próxima segunda (16). O
governo não deu um novo
prazo para a instalação dos
equipamentos, mas infor-
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BPM (Belford Roxo) foram
acionados para o local e comunicaram a ocorrência à
Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense
(DHBF).

‘Revoltado’ é capturado na casa
da amante em São Gonçalo

Policiais Civis da 75ª DP
(Rio do Ouro) capturaram
o foragido da Justiça Luiz
Antônio Fernandes dos
Santos Júnior, conhecido
como ‘Revoltado’, de 28
anos. A ação foi coordenada
pelo delegado titular da distrital, Jorge Maranhão, com
base em informações passadas pelo Disque Denúncia
(2253-1177).
Através de trabalho de
inteligência e com informações passadas de sua localização, os agentes montaram
uma operação e conseguiram localizar e capturar o
criminoso na casa de uma
de suas
companheiras, nos “predinhos” do Jockey, na Ave-

Suspeito morre durante
perseguição policial

João de Meriti, na Baixada
Fluminense. O trio também
praticou atos libidinosos
contra a vítima, sem que ela
conseguisse se defender. O
condenado era o único dos
participantes do crime que
ainda não havia sido preso. Ele foi localizado após
informações passadas pelo
Disque Denúncia (22531177). Marcos Vinicius foi
conduzido à 22ª DP (Penha)
e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional,
onde está à disposição da
Justiça. O Disque Denúncia
recebe informações sobre a
localização de foragidos da
Justiça, nos seguintes canais
de atendimento: WhatsApp
do Portal dos Procurados:
(21) 98849-6099/(21) 2253
1177 ou 0300-253-1177.
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LEVANTAMENTO

Mais de 3 milhões de brasileiros estão
na fila do desemprego, aponta IBGE
Só é considerado desempregado aquele trabalhador que não está ocupado no mercado de trabalho
horahmunicipios@gmail.com

C

erca de três em cada
dez desempregados
no Brasil estão em
busca de uma recolocação
no mercado de trabalho há
mais de dois anos. É o que
apontam os dados divulgados na sexta-feira (13) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o levantamento, o chamado desemprego de longa duração,
com espera superior a 2
anos, atingia 3,463 milhões,
o que correspondia a cerca
de 29% do total de desem-

quando o país registrava um
contingente de mais de 11,9
milhões de desempregados.
Só é considerado desempregado aquele trabalhador
que não está ocupado no
mercado de trabalho, tem
disponibilidade para trabalhar e está, efetivamente, em
busca de uma vaga.
De acordo com o IBGE,
ao final de março, a maior
parte (40,8%) dos desempregados no país estava em
busca de nova oportunidade de trabalho há mais de
um mês, mas a menos de
um ano. Já a menor parcela (12,9%) estava na fila há
mais de um ano, mas há menos de 2 anos.

Governo retoma revisão
do Cadastro Único

Os beneficiários do Auxílio Brasil, Tarifa Social de
Energia Elétrica e Benefício
de Prestação Continuada
(BPC) devem ficar atentos
à retomada dos processos
de averiguação e revisão
cadastral. De acordo com o
Ministério da Cidadania, 8
milhões de famílias deverão
atualizar as informações no
Cadastro Único (CadÚnico).
As famílias beneficiárias
que possuem dados inconsistentes e foram incluídas

na averiguação cadastral
têm até julho para atualizar
os dados e evitar o cancelamento dos benefícios.
Já as famílias da revisão
cadastral, que estão com informações cadastrais desatualizadas, têm até dezembro
para regularizar os registros.
Devido aos impactos da
pandemia, o Ministério da
Cidadania escalonou o processo de revisão cadastral.
Neste ano, apenas as famílias com cadastros que fodivulgação

8 milhões de famílias deverão atualizar as informações

ram atualizados pela última
vez em 2016 ou 2017 serão
convocadas para atualizar os
dados no Cadastro Único.
As famílias que atualizaram
seus dados pela última vez
em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos.
O Cadastro Único é a porta de entrada para que as famílias acessem e continuem
recebendo os benefícios
sociais. A atualização cadastral garante que as informações registradas na base
do Cadastro Único estão de
acordo com a realidade das
famílias.
Por regra, as famílias inscritas no Cadastro Único
devem atualizar as informações a cada dois anos, ou
sempre que houver alguma
alteração, seja na composição familiar, no endereço ou
na situação de trabalho e renda de seus membros. Programas sociais como o Auxílio
Brasil, o BPC, e a Tarifa Social de Energia exigem que
o cadastro esteja atualizado
para que as famílias possam
receber os benefícios.

Divulgação

Trata-se da segunda maior taxa de desemprego já vista

Rio anuncia retomada de construção
de quatro novas unidades escolares

Dois novos GETs terão 24 salas e capacidade para atender 840 alunos

O prefeito Eduardo Paes,
o secretário municipal de
Educação, Antoine Lousao,
e o presidente da Rio-Urbe,
Rafael Salgueiro, anunciaram a retomada das obras
de construção de dois novos Ginásios Experimentais
Tecnológicos (GET) e de
dois Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI), todos em Santa Cruz, na Zona
Oeste. As obras fazem parte
do Programa Fábrica de Escolas, projeto da Prefeitura
do Rio que construiu 110
unidades escolares nas gestões anteriores do prefeito
Eduardo Paes.
Os Ginásios Experimentais Tecnológicos (GET)
fazem parte de um novo

Número de mortes violentas de pessoas
LGBTI+ subiu 33,3% em um ano
Em 2021, houve no Brasil, pelo menos 316 mortes violentas de pessoas
lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transexuais e pessoas intersexo (LGBTI+).
Esse número representa um
aumento de 33,3% em relação ao ano anterior, quando
foram 237 mortes. Os dados constam do Dossiê de
Mortes e Violências contra
LGBTI+ no Brasil.
Entre os crimes ocorridos
no ano passado, 262 foram
homicídios (o que corresponde a 82,91% dos casos), 26 suicídios (8,23%),
23 latrocínios (7,28%) e 5
mortes por outras causas
(1,58%).
O dossiê, produzido por

meio do Observatório de
Mortes e Violências contra LGBTI+, é resultado de
uma parceria entre a Acontece Arte e Política LGBTI+, a Associação Nacional
de Travestis e Transexuais
(Antra) e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais,
Travestis,
Transexuais e Intersexos
(ABGLT).
Realizado por meio de
uma base de dados compartilhada entre essas três
instituições, o trabalho contém os registros dos casos
encontrados em notícias
de jornais, portais eletrônicos e redes sociais. As
violências ocorreram em
diferentes ambientes, como

divulgação

doméstico, via pública, cárcere e local de trabalho.
Como o levantamento
depende do reconhecimento da identidade de gênero
e da orientação sexual das

vítimas pelos veículos que
reportam as mortes, muitos
casos de violências praticadas contra pessoas LGBTI+
acabam não entrando na
contabilização.

modelo de escola que seja
polo de inovação, com fomento ao desenvolvimento
de competências do século
XXI, por meio da abordagem STEAM (Science, Technology, Engineering, Art e
Math), aprendizagem baseada em projetos, atividades
mão na massa e recursos que
promovam a cultura digital.
Com propostas inovadoras e soluções criativas, o
GET tem um trabalho interdisciplinar, que combina Matemática, Ciências,
Tecnologia e Artes. O novo
programa da rede municipal
de ensino, além da tradicional grade curricular, adotou
atividades de informática e
robótica. É um conceito pe-

dagógico no qual o conteúdo
didático é abordado a partir
de necessidades reais, vividas e trazidas pelos próprios
alunos de forma colaborativa.
A Secretaria Municipal de
Educação já inaugurou, somente neste ano, três Ginásios Experimentais Tecnológicos. O primeiro foi o GET
Elza Soares, no Rocha, Zona
Norte da cidade, e também
fruto do programa Fábrica
de Escolas. Os outros dois
– Coelho Neto, em Ricardo
de Albuquerque, e Cardeal Leme, em Benfica – foram unidades remodeladas
para receber os laboratórios
maker, parte essencial do
novo conceito.

Anvisa autoriza serviço
de bordo e mantém uso
de máscaras em voos
A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovou a flexibilização
das medidas sanitárias
em aeroportos e aeronaves. De acordo com
o órgão, as atualizações foram feitas após
a decretação do fim da
Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da covid-19.
De acordo com as novas normas, está permitida a volta do serviço
de bordo, a retirada da

máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte
para embarque e desembarque pela área remota.
A obrigatoriedade do
uso de máscaras dentro do avião e nas áreas
restritas dos aeroportos
continua mantida, além
do desembarque realizado por fileiras e os
procedimentos de limpeza e desinfecção de
ambientes e superfícies.
O distanciamento físico
continua recomendado
sempre que possível.

divulgação

izabelle rodrigues

pregados.
Trata-se da segunda
maior taxa de desemprego
de longa duração de toda
a série da pesquisa, iniciada em 2012. Ela havia sido
maior no trimestre anterior,
o 4º de 2021, quando a busca por trabalho há mais de
dois anos era realizada por
cerca de 3,6 milhões dos desempregados, o que correspondia a 30,3% do total de
brasileiros em busca de uma
vaga no mercado naquele
período. O levantamento,
realizado por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad), é referente ao primeiro trimestre de 2022,
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Unidade móvel

Ônibus Lilás em Penedo
Divulgação

Foram oferecidos atendimentos gratuitos de assistência
social, psicológica e jurídico às mulheres
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

projeto itinerante
do Ônibus Lilás do
Governo do Estado do Rio estacionou em
Itatiaia (no dia (11). Serão
oferecidos
atendimentos
gratuitos de assistência social, psicológica e jurídico
às mulheres, principalmente vítimas de violência doméstica.

O veículo ficou estacionado em torno da quadra do
bairro Formigueiro, em Penedo. Não é preciso agendamento prévio. O atendimento foi de 10h às 15h.
O ônibus é equipado com
salas fechadas para garantir privacidade às mulheres.
Elas podem ser atendidas
por psicóloga, assistente
social e advogada.
Serviços de saúde, como
aferição de pressão e teste
de glicemia, além de aten-

dimentos do Sine Itinerante
e do Detran, ficaram à disposição da população. Também foi possível solicitar a
gratuidade na emissão da
segunda via dos seguintes
documentos: RG, certidão
de nascimento, casamento
ou óbito, isenção para averbação de certidões, declaração de hipossuficiência,
isenção para celebração de
casamento e união estável
(para pessoas com renda
até R$ 2 mil).

Atendimento itinerante

Veículos são recolhidos
em Volta Redonda
A Secretaria Municipal
de Ordem Pública (Semop), através da Guarda
Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º
Batalhão da Polícia Militar
(BPM) realizaram o patrulhamento nos locais de
grande movimento e nos
que são alvos de denúncias, com a Operação VR
em Ordem, no último fim
de semana – período com
realização de eventos pela
cidade.
Foram removidos ao Depósito Público Municipal,
cinco veículos, sendo dois
carros e três motocicletas. As motocicletas foram
encaminhadas ao Depósito Público por estarem
sem placas e condutores
sem possuírem a Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH), sendo que uma delas (sem placa) foi flagrada
pelo secretário da Semop,

Shutterstock

Operação flagrou motorista com sinais
de embriaguez e moto sem placa

tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, na última
sexta-feira (6).
Um carro foi alvo de denúncias por estar há horas
estacionado em frente a
uma garagem e impedindo

os moradores de saírem.
Outro veículo, um Peugeot prata, foi flagrado pela
GMVR após ter se envolvido em um acidente de trânsito sem vítima.
Durante a abordagem,

os agentes perceberam que
a condutora, de 44 anos e
moradora do bairro Niterói, bateu na lateral de
outro veículo na Avenida
Almirante Adalberto de
Barros Nunes, na altura do
bairro Vila Mury. Segundo
os agentes, ela apresentava sinais de embriaguez,
como fala arrastada, olhos
vermelhos e andar cambaleante.
Ela foi levada ao posto
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dorândia
para realização do teste de
alcoolemia, sendo que o
resultado do etilômetro foi
de 0,80 mg/L, confirmando
a embriaguez. A condutora foi conduzida à 93ª DP
(Delegacia de Polícia) para
as providências cabíveis e
o veículo foi removido ao
Depósito Público, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Realiza faz mutirão para
CadÚnico e Auxílio Brasil
A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos,
realizou no último sábado
(7) um mutirão de atendimentos do Cadastro Único
(CadÚnico) e do Programa
Auxílio Brasil, do Governo
Federal. A ação aconteceu
entre 8h e 16h no Centro
de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro
Toyota e atendeu 49 pessoas, que estavam previamente agendadas.
Os moradores que estiveram presentes no mutirão
puderam atualizar os dados
ou se inscrever nos programas do governo. As equipes também orientaram as
pessoas sobre os benefícios
do Auxílio Brasil e também
encaminharam para os demais programas sociais que
utilizam o CadÚnico.
“Muitas pessoas não têm

Divulgação/PMR

Cederj prorroga inscrições
As inscrições para o
vestibular do Cederj para o
segundo semestre de 2022
foram prorrogadas para o
segundo semestre de 2022.
O novo prazo termina no
próximo domingo (15).
Estão sendo oferecidas
2,2 mil vagas para cursos
de licenciatura, bacharelado e tecnólogo, na modalidade semipresencial,
distribuídas nos polos de
Angra dos Reis, Barra do
Piraí, Miguel Pereira, Paracambi, Piraí, Resende,
Rio das Flores, Três Rios e
Volta Redonda. Dois novos
polos foram inaugurados
em Pinheiral e Quatis, também com vagas disponíveis já para este concurso.
As inscrições devem ser
feitas no site da Fundação
Cecierj. A taxa de inscrição
é de R$ 89 e pode ser paga

até segunda-feira (16) — o
prazo para pedido de isenção já terminou.
As pessoas trans e travestis que optarem por
utilizar o nome social ao
preencher a ficha podem
enviar o número de inscrição e o nome a ser inserido
através do e-mail vestibular.cederj.prograd@id.uff.
br.
As notas obtidas no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) podem ser
utilizadas no processo seletivo, mas o candidato deve
observar as regras de cada
instituição de ensino no
edital, que pode ser consultado no link (https://www.
cecierj.edu.br/wp-content/
uploads/2022/04/Edital-

PSE realiza ações em Quatis

Divulgação/PMQ

O programa realizou evento na Escola
Municipal Henry Nestlé

O Programa Saúde na
Escola (PSE), juntamente
com o Grupo de Trabalho
(GT), está realizando ações
de promoção da saúde nas
escolas do município. Na
última sexta-feira (6) a
ação foi realizada na Escola Municipal Henry Nestlé,
no bairro São Benedito. O
programa realiza prevenção de doenças e agravos
à saúde, bem como dar
atenção necessária à saúde,
com o objetivo de contri-

buir para a formação integral dos alunos.
A Prefeitura Municipal
de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a
coordenação do PSE, junto com o Departamento
de Odontologia de Quatis,
estarão na próxima quinta-feira, dia 12, no Centro de
Assistência Psicossocial
(CAPS) do município, promovendo a ação “Saúde
Bucal” aos participantes.

Isenção e desconto e
impostos em Paraíba do Sul
Ação foi realizada para inscrever a população nos programas do Governo Federal

a disponibilidade de receber atendimento durante a semana por conta do
trabalho. Pensando nisso,
agendamos a população
para um dia de mutirão de
esclarecimentos e cadastros quanto aos benefícios
oferecidos pelo Governo

Federal”, finalizou a diretora do Cadastro Único e
Programa Auxílio Brasil ,
Kamila da Rocha.
Dúvidas sobre o Cadastro Único ou Auxílio Brasil podem ser esclarecidas
pelo telefone: (24) 33550544 ou (24) 3354-1458.

Também é possível entrar
em contato com o CRAS
mais próximo da sua residência. Você pode consultar os endereços e telefones
das Unidades de Assistência Social por meio do site
da Prefeitura de Resende
(https://resende.rj.gov.br/).

Um programa de renegociação de dívidas está
oferecendo isenção ou desconto nos juros e multas
de impostos em Paraíba do
Sul (RJ). A ideia é facilitar
a regularização de dívidas
referentes ao IPTU, TLL,
ISS e TaFis. Os interessados devem procurar o setor
de tributos da prefeitura até
o dia 28 de junho. É preciso levar um documento

com foto, CPF, comprovante de residência, capa
do carnê do tributo e um
comprovante de vínculo
jurídico com o imóvel. O
horário de atendimento é
de segunda à sexta, de 9h
às 16h. Os beneficiários de
programas anteriores que
ainda estiverem com parcelamento em andamento
não poderão participar do
programa atual.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº 039 DE 13 DE MAIO DE 2022.
EXONERAR, a contar de 01/05/2022, JAQUELINE DA
SILVA BARBETA 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.

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO
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

PORTARIA Nº 040 DE 13 DE MAIO DE 2022.
NOMEAR, a contar de 01/05/2022, DEBORA CECILIA
PADILHA DE SOUSA no 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.
Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 13 de maio de 2022.
SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA)
Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real

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!

VACA ATOLADA

atos oficiais

PROCESSO Nº 7828/2021.
Para: SMFRP.
			
AUTORIZO e RATIFICO,
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER da Procuradoria Geral do Município as fls.
53 a 59 e Controladoria Geral do Município as fls. 61
a 68, em favor da Empresa FABIANA APARECIDA
AMÉRICO 13947353758 inscrito no CNPJ sob o n°
25.189.725/0001-09 para aquisição de bateria automotiva no valor de R$ 814,90 (oitocentos e quatorze reais e noventa centavos).
Solicito emissão de nota de
empenho.

Ingredientes

Porto Real, 27 de abril de 2022.

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

Maria Madalena Ferreira de Souza
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO

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.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 030/2022
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 26 de maio
de 2022 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 030/2022
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL, ROÇADA, CAPINA
MANUAL, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E PINTURA
DE MEIO-FIO para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme

especificações contidas no edital e seus anexos que
são parte integrante do Processo Administrativo nº
2577/2022. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria
de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 11.090.463,38 (onze
milhões, noventa mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos)
Porto Real, 13 de maio de 2022.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6293/2021
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, ADJUDICO E HOMOLOGO, o resultado da presente licitação,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 013/2022
que objetiva a AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU,
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo
6293/2021, às empresas: PHO ALMEIDA SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE MATERIAIS, CNPJ: 34.457.177/000133, Valor de R$ 143.534,00 (cento e quarenta e três
mil, quinhentos e trinta e quatro reais); KAPRICHO DE
BARRA MANSA ÓTICA LTDA, CNPJ: 05.935.231/000100, Valor de R$ 114.390,00 (cento e quatorze mil, trezentos e noventa reais).
Porto Real, 28 de abril de 2022.
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2022
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Pho Almeida Serviços e Comércio
de Materiais.
03 - OBJETO: Aquisição de óculos de grau.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 143.534,00 (cento e quarenta e três
mil, quinhentos e trinta e quatro reais).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6293/2021.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da assinatura do
contrato.
08 - DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022.
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2022
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Kapricho de Barra Mansa Ótica
Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de óculos de grau.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 114.390,00 (cento e quatorze mil, trezentos e noventa reais)
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6293/2021.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da assinatura do
contrato.
08 - DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022.
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, os imóveis Lotes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

de Terrenos 05 e 06, com frente para a Rua Maria Amélia, medindo, reunidos,

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

20,00m de frente e fundos, por 40,00m de extensão da frente aos fundos, perfazendo um total de 800,00m², no Bairro Areia Branca, em Belford Roxo, confron-

13 DE MAIO DE 2022 PUBLICADO EM 14/05/2022

tando do lado com os vendedores e nos fundos com Luiz Ferreira, conforme
dados existentes no Cartório do 2º Ofício de Justiça de Nova Iguaçu, tudo devi-

DECRETO N° 5.456, DE 13 DE MAIO DE 2022

damente registrado no livro 4-SS, de transcrição das transmissões, em fls 225,
nº 18.892, de 05 de setembro de 1.938, nas notas do Tabelião Abelardo Pinto,

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIA- do cartório do 4º Ofício da Cidade de Nova Iguaçu.
ÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza
BELFORD ROXO – ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

urgente para efeito de imissão provisória na posse em processo de desapropriação,
desde logo autorizado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas de 1941.
atribuições legais, com fulcro no artigo 5º, alínea “g” e alínea “m”, e de acordo com Art. 3º O objetivo da desapropriação destina- se a permitir à Municipalidade promoo que lhe faculta o artigo 6º, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de ver a CONSTRUCAO DE APARELHOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA REDE

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

1941, alterado pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, tendo em vista a carência verificada e a obrigatoriedade do Poder Público de provê-los, constituindo-se obra de relevante interesse

CONSIDERANDO a necessidade, diante da carência da população e da obrigato- público.
riedade estatal, determinada pala Constituição da República, de o Município provi- Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação
denciar equipamentos que ofereçam maior possibilidade de acesso à Educação aos orçamentária própria.
cidadãos habitantes de Belford Roxo;

Art. 5º Fica, ainda, a Procuradoria Geral do Município autorizada a promover os atos
administrativos ou judiciais, pela via amigável ou judicial, sendo indenizado a quem

CONSIDERANDO que a área expropriada, objeto do presente, revela-se indispen- de direito, se for o caso, nos termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da Conssável para a construção de equipamentos voltados à educação da população, con- tituição Federal, em caráter de urgência, necessário a efetivação da desapropriação,
forme se percebe nos autos do processo administrativo que trata do assunto, uma tratada no art. 1º, do Decreto-Lei 3.365/41, inclusive, devendo, em momento próprio,
vez que se encontra localizada em região cuja população carece de tais benfeitorias; a Secretaria de Fazenda proceder com as ações necessárias ao empenho, à liquidação e o pagamento da indenização, utilizando para tanto, os recursos próprios
CONSIDERANDO que á área desapropriada será de grande utilidade para esta mu- alocados.
nicipalidade, pois permitirá que mais pessoas tenham acesso à educação pública, Parágrafo Único- O valor total da indenização será aquele havido mediante acordo
fato inquestionavelmente de relevante alcance coletivo e social;

amigável ou determinado por decisão judicial, a ser pago aos expropriados.
Art. 6º Fica o Município, nos termos do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, desde

CONSIDERANDO, por fim, que o fundamento axial da desapropriação é a suprema- logo, autorizado a penetrar nos imóveis compreendidos neste Decreto Declaratório,
cia do interesse público sobre o interesse individual.

podendo recorrer, em caso de oposição, à força policial.
DECRETA Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação de seu sições em contrário.

Hora

sÁBADO, 14 de Maio de 2022

ATOS OFICIAIS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Costelinha
assada com
mandioca
Ingredientes
1 kg de costela suína 1
cebola picada 2 dentes
de alho 1 xícara (chá)
de vinho branco 1 kg
de mandioca (aipim ou
macaxeira) cozida • óleo
para fritar • sal a gosto •
pimenta-do-reino a gosto

Belford Roxo, 13 de maio de 2022.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5.457, DE 13 DE MAIO DE 2022
Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$
30.665.000,00 (Trinta milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 30.665.000,00 (Trinta mi-

Derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar
transparente.
Junte a carne e tempere
com o sal.
Mexa até a carne dourar
de todos os lados.
Acrescente a mostarda,
o catchup, a pimenta-do-reino e o tomate picado.
Cozinhe até formar um
molho espesso.
Se necessário, adicione
água quente aos poucos.
Quando o molho estiver
encorpado e a carne
macia, adicione os cogumelos e o creme de
leite.
Mexa por 1 minuto e retire do fogo.
Sirva
imediatamente,
acompanhado de arroz
e batata palha.

21/03/22 a
04/04/22

ANDREA COUTINHO

04/1585/2022

10/22.247

SUPERVISÃO
ESCOLAR

30

28/03/22 a
26/04/22

SOLANGE DA SILVA
DOS SANTOS

04/1567/2022

25/84.653

MERENDEIRA

15

28/03/22 a
11/04/22

ALINE DE SOUZA AMARAL LEITE

04/1559/2022

25/89.931

PROFESSOR

15

31/03/22 a
14/04/22

SIMONY BERNARDES
NUNES MENDES PAES

04/1544/2022

10/46.311

PROFESSOR

30

31/03/22 a
29/04/22

MARCELE DE AZEVEDO
SALES

04/1552/2022

10/28.425

TÉCNICO ENFERMAGEM

30

02/04/22 a
01/05/22

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições

legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pelhões e seiscentos e sessenta e cinco mil reais), para atender à programação cons- dido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA, 90(noventa) dias de
tante do Anexo I deste Decreto;
29/03/2022 a 26/06/2022, formulado pela Servidora ELISANGELA DA SILVA QUEIArt. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-

correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste

ROZ, Secretaria Municipal de Saúde, Agente Administrativo, matrícula nº 10/20.211,

admitido em 06/11/2000, conforme contido nos autos do processo nº 04/14032022.
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
4.320, de 17 de março de 1964 e
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as

Secretária Municipal de Administração

disposições em contrário.

Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO Nº 04/1519/2022

Anexo I

PORTARIA N.º 1045/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
Em R$ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, no uso de suas atribuições

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SEMED

07.01.12.361.42.2.039

3.3.90.30.00

1550

510.000,00

SMOCAP

SMOCAP

73.01.15.451.10.1.016

4.4.90.51.00

2501

30.000.000,00

SEMOP

SEMOP

78.01.04.122.01.2.027

3.3.90.39.00

1500

155.000,00

ÓRGÃO

UNIDADE

SEMED

SUPLEMENTAÇÃO

legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA, 20(vinte) dias de
01/04/2022 a 20/04/2022, formulado pelo Servidor JOZIVALDO SILVA DOS SANTOA, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Agente de Trânsito, matrícula nº
10/58.555, admitido em 29/03/2016, conforme contido nos autos do processo nº
04/1519/2022.

Anexo II
Em R$
PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SEMFA

05.01.28.846.08.0.002

3.3.90.92.00

1500

155.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.365.49.1.002

4.4.90.51.00

1550

510.000,00

SEMC

SEMC

53.01.15.452.54.1.022

3.3.90.30.00

2501

30.000.000,00

ÓRGÃO

UNIDADE

SEMFA

ANULAÇÃO

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO Nº 04/6784/2021
PORTARIA N.º 1046/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.
R E S O L V E:

PROCESSO Nº 04/4457/2021

Modo de preparo
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PROCESSO Nº 04/1403/2022
DECRETA: PORTARIA N.º 1044/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

500 gramas de alcatra
cortada em tirinhas 1/4
xícara (chá) de manteiga 1 unidade de cebola
picada 1 colher (sobremesa) de mostarda 1
colher (sopa) de ketchup (ou catchup) 1
pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de tomate sem pele picado 1
xícara (chá) de cogumelo variado | variados escorridos 1 lata de creme
de leite • sal a gosto

AG. COMUT.
SAÚDE

de 14 de janeiro de 2022.

Prefeito Municipal

Ingredientes

25/89.694

de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.624

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO

Estrogonofe
de carne

04/1568/2022

com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março

Modo de preparo
Tempere as costelinhas
com a cebola, o alho, o
vinho, o sal e a pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leveà geladeira por
3 horas, regando de vez
em quando com a marinada.
Coloque as costelinhas
em uma assadeira, regue com a marinada,
cubra com papel-alumínio e asse em forno,
preaquecido, a 220 ºC
durante 40 minutos.
Retire o papel alumínio,
regue as costelinhas
com o molho que se formou na assadeira e deixe no forno até dourar.
Cozinhe a mandioca
(também
conhecida
como macaxeira e aipim) na água com sal
até ficarem macias.
Escorra bem e frite no
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

HELENA LINEU DA
SILVA

Conceder a MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS MEDEIROS, ocupante do

PORTARIA N.º 1041/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le- Cargo de Assistente Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cigais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido dadania e Mulher – SEMASC, matrícula n.º 10/53.396, LICENÇA SEM VENCIMEN-

de Redução de Carga Horária em 50%, formulado pela Servidora LUDIMILLA DA TOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a
SILVA CARVALHO DO NASCIMENTO, matrícula nº 10/22.844, Professor 1ª a 4ª contar de 01/05/2022, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/6784/2021.

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

Série, conforme contido nos autos do processo nº. 04/4457/2021.

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

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Matrícula nº 60/70.971

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

PROCESSO Nº 04/245/2022

PORTARIA N.º 1042/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

PORTARIA N.º 1047/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

27/12/2006.

nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições lelegais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu
R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE
NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

JULIANA BAPTISTA FERREIRA

04/1562/2022

25/92.464

ZELADOR

120

04/04/22 a
01/08/22

R E S O L V E:
Conceder a SIRLENE RODRIGUES PEREZ, ocupante do Cargo de Auxiliar de
Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, matrícula n.º
10/28.365, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PAR-

TICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de 01/05/2022, conforme o contido
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos nos autos do Processo n.º. 04/245/2022.
funcionais.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

funcionais.

Secretária Municipal de Administração

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Matrícula nº 60/70.971

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

PORTARIA N.º 1043/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições PROCESSO Nº 04/699/2022
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de PORTARIA N.º 1048/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			
		

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

gais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu
R E S O L V E: nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
R E S O L V E:

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

ANTONIO ANDRE BATISTA CARVALHO

04/1556/2022

10/18.147

TRABALHADOR
BRAÇAL

30

28/0322 a
26/04/22

JACYARA BISPO FILGUEIRA ANGELO

04/1557/2022

10/19.535

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

30

02/04/22 a
01/05/22

CHARLENE CHAGAS
MORAES TALARICO

04/1542/2022

10/44.238

30

25/03/22 a
23/04/22

ELISABETE SANTOS DE
ARAUJO DE RESENDE

04/1550/2022

10/43.633

PROFESSOR

60

02/04/22 a
31/05/22

DENISE VALLADÃO
FEIJÓ ROSA

04/1558/2022

25/90.506

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15

30/03/22 a
13/04/22

SANCHES MARTINS
FILHO

04/1551/2022

10/20.650

TÉCNICO RADIOLOGIA

90

05/04/22 a
03/07/22

AGENTE DA
GUARDA

CLAUDIA PEIXOTO

04/1536/2022

10/22.850

PROFESSOR

30

30/03/22 a
28/04/22

JAQUELINE DA SILVA
FERREIRA TARRAQUE

04/1543/2022

10/73.084

ASSISTENTE
SOCIAL

30

01/04/22 a
30/04/22

ERNESTO ALBUQUERQUE DE CASTRO

04/1553/2022

10/04.583

MÉDICO CLÍNICO

45

10/03/22 a
23/04/22

MARILSA LOPES DE
OLIVEIRA

04/1576/2022

10/18.260

AUXILIAR ENFERMAGEM

04

03/04/22 a
06/04/22

Conceder a ENEIDA FERREIRA DA COSTA BRAGA HENRIQUE, ocupante do Cargo de Nutricionista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, matrícula n.º
10/17.695, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de 01/05/2022, conforme o contido
nos autos do Processo n.º. 04/699/2022.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO Nº 04/108/2022
PORTARIA N.º 1049/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.
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COMPRE MEDICAMENTOS COM
SEGURANÇA E AGILIDADE
VÁRIAS FARMÁCIAS EM UM ÚNICO APLICATIVO

PROMOÇÕES
COMPARE DE PREÇOS
ENVIE RECEITA DIGITAL

www.welldelivery.com.br

MARKETING TDIGITAL
VOCÊ SEMPRE VISTO!
(21) 2695-2086

@Tdigitalsocialmedia
www.tdigitalsocialmedia.com.br
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www.jornalhorah.com.br

SEGUNDO CADERNO
Ano XXvII
Nº 8793
. . sábado,
. ANO XXXII . Nº 10.505
14 de maio de 2022

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

R E S O L V E: registro nos assentamentos funcionais.

DE 2022

Conceder a SIBILA DAMIANA DA COSTA PESSOA,

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

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

PORTARIA N.º 1058/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

ocupante do Cargo de Professor 1ª a 4ª Série, lotado na

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula

Secretária Municipal de Administração

no uso de suas atribuições legais e, em conformidade

n.º 10/46.430, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA

Matrícula nº 60/70.971

com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.

TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período

Omitido Diário Oficial (Jornal Hora H) em outubro de

de 01(um) ano, a contar de 01/02/2022, conforme o

2000

014, de 31.10.1997.
R E S O L V E:

contido nos autos do Processo n.º. 04/108/2022.

Averbar, em ficha funcional do servidor OSWALDO

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de PROCESSO 04/1943/2020

DE SOUZA GOES, matrícula 10/04.491 ocupante do

registro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PORTARIA N.º 1054/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipal, lotado

DE 2022

na Secretária Municipal de Fazenda. O tempo total de

Secretária Municipal de Administração

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, serviço de 5.143 (cinco mil, cento e quarenta e três)

Matrícula nº 60/70.971

no uso de suas atribuições legais e com base no pa- dias, que corresponde a 14(quatorze) anos, 01(um)
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o mês e 03(três) dias, Conforme a Certidão de Tempo de

PROCESSO Nº 04/3506/2021

pedido formulado pela servidora HELENA DA SILVA Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro

PORTARIA N.º 1050/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

CONCEIÇÃO, Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº Social - INSS, que integram o processo administrativo

DE 2022

10/06.587 para enquadrar a servidora na Letra “E” de nº. 04/3046/2011.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 10 a 15 anos, conforme contido nos autos do processo A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com nº 04/2090/2010.

registro nos assentamentos funcionais.

o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complemen- registro nos assentamentos funcionais.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

tar 014/97.
R E S O L V E:

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Conceder a CATIA GALDINO DOS SANTOS COELHO,

Secretária Municipal de Administração

ocupante do Cargo de Professor 1ª a 4ª Série, lotado na

Matrícula nº 60/70.971

Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO: 04/3976/2018

Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula Omitido Diário Oficial (Jornal Hora H) em julho de 2010 PORTARIA N.º 1059/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO
n.º 10/44.706, LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA

DE 2022

TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período PROCESSO 04/1462/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

de 01(um) ano, a contar de 10/02/2022, conforme o PORTARIA N.º 1055/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

no uso de suas atribuições legais e, em conformidade

contido nos autos do Processo n.º. 04/3506/2021.

DE 2022

com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 014, de 31.10.1997.
registro nos assentamentos funcionais.

R E S O L V E:

no uso de suas atribuições legais e com base no pa-

recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o Averbar, em ficha funcional do servidor UILSON RANELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

pedido formulado pela servidora ELIANE DE OLIVEIRA GEL, matrícula 10/05.241 ocupante do cargo de Pro-

Secretária Municipal de Administração

PIO, Professor de Ciência, matrícula nº 10/15.636 para fessor de História, lotado na Secretária Municipal de

Matrícula nº 60/70.971

enquadrar a servidora na Letra “E” de 05 a 10 anos, con- Educação. O tempo total de serviço de 2.617 (dois mil,
forme contido nos autos do processo nº 04/2348/2003. seiscentos e dezessete) dias, que corresponde a
07(sete) anos, 02(dois) meses e 02(dois) dias, Con-

PROCESSO 04/682/2019
PORTARIA N.º 1051/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re- forme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo

DE 2022

gistro nos assentamentos funcionais.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que integram
o processo administrativo nº. 04/3978/2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o

Secretária Municipal de Administração

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

pedido formulado pela servidora MARIA MARTA MAR-

Matrícula nº 60/70.971

RA AMORIM, Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº

Omitido Diário Oficial (Jornal Hora H) em setembro de

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

10/05.681 para enquadrar a servidora na Letra “E” de

2003

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

20 a 25 anos, conforme contido nos autos do processo

Bolo de frutas
Ingredientes
03 ovos; 05 bananas nanica bem maduras; 02
xícaras de aveia em flocos; ½ copo de ameixas
secas picadas; ½ copo
de tâmaras picadas; ½
copo de nozes e avelãs picadas; 01 banana
picada não tão madura
(para juntar por ultimo);
½ copo de uvas passas
claras; 02 colheres de
sopa de cacau em pó;
01 colher de sopa de
fermento.

Modo de preparo

PROCESSO 04/2010/2020

nº 37/5295/2016.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de PORTARIA N.º 1056/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1060/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE 2022
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

no uso de suas atribuições legais e com base no pa- A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

Secretária Municipal de Administração

recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o no uso de suas atribuições legais e, em conformidade

Matrícula nº 60/70.971

pedido formulado pela servidora SHIRLEI TEREZA PE- com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.

Omitido Diário Oficial (Jornal Hora H) em abril de 2019 REIRA NUNES VIEIRA, Professor de 1ª a 4ª Série, ma- 014, de 31.10.1997.
R E S O L V E:

trícula nº 10/05.958 para enquadrar a servidora na Letra
PROCESSO 04/432/2020

“D” de 15 a 20 anos, a contar de março de 2012, con- Averbar, em ficha funcional do servidor RICARDO

PORTARIA N.º 1052/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

forme contido nos autos do processo nº 04/2971/2011.

DE 2022

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de cargo de Professor de Educação Física, lotado na Se-

ALVES CORDEIRO, matrícula 10/14.796 ocupante do

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, registro nos assentamentos funcionais.

cretária Municipal de Educação. O tempo total de servi-

no uso de suas atribuições legais e com base no pa-

ço de 2.490 (dois mil, quatrocentos e noventa) dias,

recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

que corresponde a 06(seis) anos, 10(dez) meses e

pedido formulado pela servidora SIMONE MAIA ROSA

Secretária Municipal de Administração

00(zero) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Ser-

DOS PASSOS, Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº

Matrícula nº 60/70.971

viço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro So-

10/05.634 para enquadrar a servidora na Letra “D” de

Omitido Diário Oficial (Jornal Hora H) em janeiro de

cial - INSS, que integram o processo administrativo nº.

05 a 10 anos, conforme contido nos autos do processo

2012

04/998/2022.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de

nº 04/863/1999.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de PROCESSO 04/2031/2020
registro nos assentamentos funcionais.

Bata no liquidificador os
ovos com as bananas e
o cacau, que se transformará em um creme.
Passe essa mistura do
liquidificador e o restante dos ingredientes para
um refratário e misture
tudo.
Coloque em forma untada e asse em forno médio por 40 minutos.
Obs: Algumas aveias
contém traços de glúten devido ao processo
de plantio, separação
e envaze dos grãos. O
melhor é utilizar aveias
que contenham a certificação “sem glúten”.

DE 2022

PROCESSO: 04/998/2022

registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 1057/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO
DE 2022

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

Secretária Municipal de Administração

Secretária Municipal de Administração

no uso de suas atribuições legais e com base no pa-

Matrícula nº 60/70.971

Matrícula nº 60/70.971

recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o

Omitido Diário Oficial (Jornal Hora H) em janeiro de
2001

pedido formulado pela servidora ROSANGELA SIL- PROCESSO: 04/1777/2020
VA DE MENDONÇA PAIVA, Professor II, matrícula nº PORTARIA N.º 1061/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO
10/06.012 para enquadrar a servidora na Letra “E” de DE 2022

PROCESSO 04/409/2020

20 a 25 anos, a contar de março de 2015, conforme A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PORTARIA N.º 1053/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

contido nos autos do processo nº 37/1106/2015.

DE 2022

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, registro nos assentamentos funcionais.

no uso de suas atribuições legais e, em conformidade
014, de 31.10.1997.
R E S O L V E:

no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Averbar, em ficha funcional da servidora REGINA CE-

pedido formulado pela servidora ANA CLAUDIA SIL-

Secretária Municipal de Administração

LIA DA SILVA, matrícula 10/15.167 ocupante do cargo

Matrícula nº 60/70.971

de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretária Muni-

VA DOS ANJOS, Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº
10/05.707 para enquadrar a servidora na Letra “E” de
05 a 10 anos, conforme contido nos autos do processo

Omitido Diário Oficial (Jornal Hora H) em setembro de cipal de Educação. O tempo total de serviço de 2.712
2015

nº 04/1358/1999.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de PROCESSO: 04/4774/2019

(dois mil, setecentos e doze) dias, que corresponde
a 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 07(sete) dias,

14

14

Hora

ATOS OFICIAIS

sÁBADO, 14 de Maio de 2022
sábado, 14 de MAIO de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do pedido formulado pela servidora LEDA DA SILVA AZEVEDO DOS REIS, Professor

POLENTA COM BIFE
ENROLADO

Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/1777/2020.
funcionais.

conforme contido nos autos do processo nº 04/4243/2021.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

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

Educação Física, SEMED, matrícula nº 10/49.056 por ausência de amparo legal, na

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos forma determinada pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 14/97,

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

funcionais.

Secretária Municipal de Administração

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Matrícula nº 60/70.971

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

PROCESSO: 04/847/2018
PORTARIA N.º 1062/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

PROCESSO 04/ 4650/2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições PORTARIA N.º 1068/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO o pedido

014, de 31.10.1997.

R E S O L V E: formulado pela servidora RAQUEL CORREA DOS SANTOS, Professor Educação
Averbar, em ficha funcional da servidora MARCIA MANGIFESTE GONÇALVES, Física, SEMED, matrícula nº 10/53.354 por ausência de amparo legal, na forma de-

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

matrícula 10/14.556 ocupante do cargo de Língua Portuguesa, lotado na Secretária terminada pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 14/97, conforme
Municipal de Educação. O tempo total de serviço de 3.683 (três mil, seiscentos e contido nos autos do processo nº 04/4650/2021.
oitenta e três) dias, que corresponde a 10(dez) anos, 01(cinco) mês e 03(três) A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional funcionais.
do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/847/2018.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

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

Secretária Municipal de Administração

funcionais.

Matrícula nº 60/70.971
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROCESSO 04/ 1960/2018
PORTARIA N.º 1069/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

Secretária Municipal de Administração

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

Matrícula nº 60/70.971

gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO o pedido
PROCESSO: 37/3655/2015

formulado pela servidora DANIELLA CURVELLO CUNHA, Professor 1ª a 4ª Série,

PORTARIA N.º 1063/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

SEMED, matrícula nº 10/05.545 por ausência de amparo legal, na forma determina-

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições da pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 14/97, conforme contido
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. nos autos do processo nº 04/19602018.
014, de 31.10.1997.

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
R E S O L V E: funcionais.

LOMBO À MODA
CHINESA

Averbar, em ficha funcional do servidor RUBENS LUCIO, matrícula 10/10/05.430

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

ocupante do cargo de Professor 1ª a 4ª Série, lotado na Secretária Municipal de

Secretária Municipal de Administração

Educação. O tempo total de serviço de 2.658 (dois mil, seiscentos e cinquenta

Matrícula nº 60/70.971

e oito) dias, que corresponde a 07(sete) anos, 03(três) meses e 13(treze) dias,
Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do PORTARIA N.º 1070/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 37/3655/2015.

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

R E S O L V E:

funcionais.
CONCEDER LICENÇA NOJO
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

NOME

Secretária Municipal de Administração

ADRIANA MARQUES MULLER

Matrícula nº 60/70.971

04/1685/2022

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍOD/OS

10/46.469

ASSISTENTE SOCIAL

08

02/04/22 a
08/04/22

funcionais.

PROCESSO: 04/479/2022

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PORTARIA N.º 1064/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

Secretária Municipal de Administração

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

Matrícula nº 60/70.971

legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.
014, de 31.10.1997.
R E S O L V E:
matrícula 10/18.800 ocupante do cargo de Gari, lotado na Secretária Municipal de

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

PROCESSO

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

Desaverbar, em ficha funcional da servidora CLAUDIA REGINA MARIA SANTOS,

Modo de preparo

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos gais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

Serviços Públicos. O tempo total de serviço de 2.163 (dois mil, cento e sessenta
e três) dias, que corresponde a 05(cinco) anos, 11(onze) meses e 08(oito) dias,
Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 04/1765/2013.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

PROCESSO Nº: 04/765/2022
PORTARIA N.º 1071/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o § 1º, Artigo 83 da Lei Complementar nº 014/97.
R E S O L V E:
Conceder MARCIA DOS SANTOS BRANDÃO DO NASCIMENTO, ocupante do
Cargo de Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/52.990 lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA
DA FAMÍLIA, pelo período de 29/03/2022 a 27/04/2022, concluindo pelo abono de
30(trinta) dias, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/765/2022.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

funcionais.

Secretária Municipal de Administração

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Matrícula nº 60/70.971

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

PROCESSO Nº 04/046/2022
PORTARIA N.º 1065/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao inciso II do Artigo
75 da Lei Complementar nº 268 de 04/04/2021.
R E S O L V E:
AUTORIZO a disposição com ônus para o cessionário de NELSON DE MELO ROCHA, Agente da Guarda, matrícula nº 10/58.528, para o Governo do Estado Rio de

ERRATA:
PROCESSO Nº 04/3556/2019
Na portaria nº 845 de 14 de abril de 2022, publicada no Jornal Hora H de
15/04/2022, referente à CELIO SANTOS ANTONIO.
Onde se lê: ...... PERÍODO DA LICENÇA 02/01/2022 a 01/04/2022.....
Leia-se: ...... PERÍODO DA LICENÇA 01/06/2022 a 29/08/2022......

Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretária Municipal de Administração

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

Matrícula nº 60/70.971

PORTARIA N.º 1072/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

PORTARIA N.º 1066/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com a Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que
determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 de 28/07/2017.
R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE
NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODOS

MIGUEL DA SILVA
LOPES

04/1683/2022

25/95.715

ZELADOR

30

18/04/22 a
17//05/22

05

09/04/22 a
13/04/22

05

04/04/22 a
08/04/22

MARCIO SAMPAIO
NERI

04/1616/2022

60/80.331

ASSESSOR ESPECIAL

MATHEUS DE OLIVEIRA DE LIMA

04/1563/2022

25/92.470

INSPETOR

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, MURILO SIQUEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em
comissão de Secretário Executivo de Responsabilidade Técnica, Símbolo DAS-2,
na Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA N.º 1073/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, ALINE DA CUNHA CARDOSO, do cargo em comissão de
Assessor de Serviços, Símbolo DAS-9, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
PORTARIA N.º 1074/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, CAUÃ GOMES DE SOUZA DIAS, para exercer o cargo

funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

em comissão de Assessor de Serviços, Símbolo DAS-9, da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.

Matrícula nº 60/70.971
PORTARIA N.º 1075/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022
PROCESSO 04/ 4243/2021

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87,

PORTARIA N.º 1067/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022

da Lei Orgânica Municipal, MATHEUS FERREIRA CARDOSO, do cargo em comis-

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições são de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Assistência
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO o Social, Cidadania e da Mulher.

Hora

15
sábado, 14 de MAIO de 2022

sÁBADO, 14 de Maio de 2022

ATOS OFICIAIS

15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
- Presidente da CPLMS

Joelho de porco na
cerveja
Ingredientes
1 joelho de porco de
1kg/ Sal a gosto/ Pimenta do reino a gosto/ 1 colher (chá0 de
cominho em grãos/
500ml de cerveja/ 2
batatas com casca/ 1
colher (sopa) de azeite/ 50g de bacon defumado cortado em tiras/ 1 cebola pequena
cortada em tiras finas

PORTARIA N.º 1076/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público

DE 2022

que através da Comissão Permanente de Licitação, Despacho do Processo: nº 52/0249/2021 = HOMO-

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em LOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade CONposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste- CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022, cujo objeto é
ERINALDO DO NASCIMENTO, para exercer o cargo riores alterações, realizará licitação em atendimento as CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro- RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO
na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada- jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefei- DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM ESGOnia e da Mulher.

tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo TO E CONFECÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS

PORTARIA N.º 1077/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRU- MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu

DE 2022

ÇÃO DE PRAÇA, SITUADA NA ALAMEDA SÃO BEN- objeto a empresa: FAB MIX CONCRETOS LTDA, no

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LOGRADOUROS NO BAIRRO SANTA MARTA NO

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- TO - BAIRRO SÃO VICENTE - BELFORD ROXO – RJ. valor de R$ 8.689.571,34 (oito milhões seiscentos e
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Podem

oitenta e nove mil quinhentos e setenta e um reais

FELIPE EDUARDO SILVA DE SOUZA, do cargo em participar do Processo licitatório todas as empresas do e trinta e quatro centavos) conforme Ata de julgacomissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania DE ABERTURA: 03 de Junho de 2022 às 10:00 horas. de Adjudicação da Comissão Permanente de Licie da Mulher.

PROCESSO: 52/000027/2022.

tação as fls. 1205/1208 e ainda, pareceres da Douta

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de Procuradoria-Geral do Município em fls. 255/262 e
PORTARIA N.º 1078/SEMAD/2022 DE 13 DE MAIO

reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 264/265 e da Controladoria Geral do Município às

DE 2022

3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. fls. 1212/1218.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto

Modo de preparo
Faça alguns cortes na
pele do joelho de porco.
Escalde a peça em
água fervente e polvilhe-a com o sal, a
pimenta e o cominho.
Coloque-a em uma
travessa refratária e
leve ao forno preaquecido, a 250C.
Quando começar a
corar, vire a peça e
regue com metade da
cerveja.
Depois de 20 minutos, diminua a temperatura do forno para
200C.
Vire a carne, de vez
em quando, e regue
com mais cerveja,
caso a carne esteja
ressecada.
Cozinhe as batatas
com a casca em água
e sal.
Descasque-as
e
corte-as em rodelas
grossas.
Em uma frigideira
com o azeite, doure o
bacon e a cebola.
Junte as batatas cozidas e salteie.
Disponha os joelhos
de porco em uma travessa e sirva com as
batatas.

Belford Roxo, 12 de maio de 2022.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

pal, MATHEUS FERREIRA CARDOSO, para exercer de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

o cargo em comissão de Assessor Executivo, Símbolo drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

ção de Recursos e Convênios-

DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social,
Cidadania e da Mulher.

Belford Roxo/RJ, 13 de Maio de 2022.

Despacho do Processo nº 52/0361/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

JERONIMO CORREIA RAMOS

DE PREÇOS Nº 018/2022, cujo objeto é CONTRATA-

Secretária Municipal de Administração

- Presidente da CPLMS

ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE

Matrícula nº 60/70.971

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA
AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

DE CONSTRUÇÃO DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. RIO D’OURO NO BAIRRO ITAIPÚ NO

CIAL, CIDADANIA E DA MULHER

TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2022

MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu
objeto a empresa: FAB MIX CONCRETOS LTDA, no

Despacho do Processo nº 56/0072/2022 = HOMO- A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público valor de R$ 531.634,62 (quinhentos e trinta e um mil
LOGO como AUTORIZO E RATIFICO a presente que através da Comissão Permanente de Licitação, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no inciso IV devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lando art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste- ces e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da
é CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA riores alterações, realizará licitação em atendimento as Comissão Permanente de Licitação as fls. 548/550
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MO- necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro- e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do
BILIÁRIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍ- jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefei- Município em fls. 155/161 e 163/164 e da ControladoLIAS QUE FORAM ASSOLADAS PELAS FORTES tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo ria Geral do Município às fls. 554/555.
CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – RJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. Adjudico seu RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO

Belford Roxo, 12 de maio de 2022.

objeto em favor das empresas CIC COMÉRCIO E DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

SERVIÇOS EIRELI valor de R$9.550.000,00 (Nove CALÇADAS NA AVENIDA SÃO FRANCISCO – BAIR-

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) e ALAG RO

ção de Recursos e Convênios-

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME no valor de PARQUE VENEZA NO MUNICÍPIO DE BELFORD
R$3.870.000,00 (Três milhões, oitocentos e setenta ROXO – RJ. Podem participar do Processo licitatório Despacho do Processo nº 52/0457/2021 = HOMOLOmil reais) conforme pareceres da Douta Procurado- todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licita- GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA
ria Geral as fls. 161 a 181, e da Controladoria Geral do. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 03 de Junho DE PREÇOS Nº 007/2022, cujo objeto é CONTRATAdo Município as fls. 214 e 215

de 2022 às 13:00 horas. PROCESSO: 52/000096/2022. ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE

Belford Roxo, 09 de maio de 2022.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA NA RUA JOÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, FERNANDES NETO (RUA DO MEIO), S/N, BAIRRO
BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO

3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. CENTRO, BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto objeto a empresa: BR Carioca Construção Ltda
e da Mulher

aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega - ME., no valor de R$ 403.564,74 (quatrocentos
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e

AVISO DE LICITAÇÃO

drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

setenta e quatro centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2022

Belford Roxo/RJ, 13 de Maio de 2022.

de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 901/905 e ainda, pareceres da Douta

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público

JERONIMO CORREIA RAMOS

Procuradoria-Geral do Município em fls. 253/260 e

que através da Comissão Permanente de Licitação,

- Presidente da CPLMS

da Controladoria Geral do Município às fls. 909/915

devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em

.
AVISO DE LICITAÇÃO

conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-

Sopa de espinafre

riores alterações, realizará licitação em atendimento as

Belford Roxo, 05 de maio de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2022

necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitu-

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

ra Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo o A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público

Ingredientes
1 ½ cubo de caldo de
frango sem gordura
para 2 litros de água/
1 maço de espinafre
(só as folhas)/ 1 colher (sopa) de farinha
de trigo/ 1 xícara (chá)
de leite desnatado/
Noz-moscada ralada
a gosto/ Sal a gosto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO que através da Comissão Permanente de Licitação, Despacho do Processo nº 52/0092/2020 = HOMOLORAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em GO a presente Licitação na modalidade TOMADA
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste- DE PREÇOS N º 007/2022, cujo objeto é CONTRATADE EMERGÊNCIA, SITUADA NA ESTRADA RETIRO riores alterações, realizará licitação em atendimento as ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
DA

necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro- CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA

IMPRENSA, Nº1.013 – VILA MEDEIROS - BELFORD jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefei- DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,
ROXO/RJ. Podem participar do Processo licitatório to- tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo SITUADA NA ESTRADA DE XERÉM, S/Nº, BAIRRO
das as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO WONA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO - RJ.,
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 15 de Junho de RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRU- adjudicando seu objeto a empresa: Saga Constru2022 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000340/2021.

ÇÃO DE POSTO DE SAÚDE HELIÓPOLIS, SITUA- tora Ltda., no valor de R$ 3.194.037,93 (três milhões
DA NA RUA VOLUNTÁRIOS - BAIRRO VILA ENTRE cento e noventa e quatro mil trinta e sete reais e

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de RIOS -

noventa e três centavos) conforme Ata de julga-

reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, BELFORD ROXO – RJ. Podem participar do Proces- mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. so licitatório todas as empresas do ramo pertinente de Adjudicação da Comissão Permanente de Lici(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: tação as fls. 1999/2002 e ainda, pareceres da Douta
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 03 de Junho de 2022 às 15:00 horas. PROCESSO: Procuradoria-Geral do Município em fls. 1394/1399,

Modo de preparo

de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 52/000064/2022.
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de cípio às fls. 2006/2013.
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,

Bata tudo no liquidificador e leve ao fogo
por 20 minutos.
Após colocar no prato, regue com um fio
de azeite extravirgem.

Belford Roxo/RJ, 13 de Maio de 2022.

1405/1406 e 1540 e da Controladoria Geral do Muni-

3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel.
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto

JERONIMO CORREIA RAMOS

aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega

- Presidente da CPLMS –

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Belford Roxo, 10 de maio de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosDENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Belford Roxo/RJ, 13 de Maio de 2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2022

Despacho do Processo nº 52/0400/2021 = HOMO
JERONIMO CORREIA RAMOS

16
16

Hora

ATOS OFICIAIS

sÁBADO, 14 de Maio de 2022
sábado, 14 de MAIO de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada
/ sal a gosto / pimenta a
1 1/2 /xícara
(chá)
de
gosto
1 xícara
de farimilho
para
canjica/
nha de trigo / 1 xícara
7 ovos
xícaras
(chá)
de
batidos
/ 1 de
xíágua/
1
lata
de
leite
cara de farinha de rosca
1 fritar
lata
/condensado/
óleo quente para
de
leite
(use
a
lata
/ 500 g de polpa de açaí
de leite condensado
vazia para medir)/
1 vidro de leite de
coco (200ml)/ 1 xícara (chá) de açúcar/ 1
canela
2 craModoem
depau/
preparo
vos da índia/ 100g de
coco ralado/ 1 xícara
Corte
de peixe
(chá) osdefilés
amendoim
em
gurjões
e
temperesem pele torrado e
-os
com sal e pimenta a
triturado
gosto
Disponha a farinha de
trigo, os ovos e a farinha de rosca em recipientes separados
Em seguida,
Modo de passe
preparocada
pedaço de peixe na farinha de trigo, nos ovos
e na farinha de rosca,
Deixe
o milho de monesta
ordem
lho em bem
águauma
de um
Aqueça
fridia
para
o
outro.
gideira ou panela com
Escorra
e coloque
na
óleo
e frite
os pedaços
panela
de pressão.
até
que estejam
douraAdicione
as 7 xícaras
dos
água,
tampe
À(chá)
parte,de
bata
a polpa
de
e
cozinhe
por
40
miaçaí no liquidificador
nutos
peaté
quedepois
forme que
um cregar
pressão.
me
Retire a apressão
da
Transfira
polpa bapanela
a
tida
para eo escorra
recipiente
canjica.
em que será servida ou
Leve aosobre
fogo em
uma
despeje
o peixe
panela junto com o
frito
leite condensado, o
leite, o leite de coco,
o açúcar, a canela, o
cravo e o coco por 10
minutos, ou até ficar
cremoso.
Coloque em taças,
FILÉ DE MERLUZA
COM
polvilhe
com o amendoim
e sirva.
BATATA
AO FORNO

Ingredientes
8 filés de merluza
4 batatas cruas (em rodelas, sem casca)
1 pimentão (cortado
em rodelas)
2 tomates
(cortados em
Carapeba
rodelas - as sementes
ficamgrelhada
à preferência)
1 cebola (cortada em
rodelas)
MolhoIngredientes
de tomate de
boa qualidade
Orégano
1 carapeba
limpa e
Azeite
para untar
sem vísceras/ Suco
de 1 limão/ Sal a gosto/ 3colheres (sopa)
de 1
preparo
de Modo
azeite/
folha de
alface para decorar
Tempere os filés à seu
gosto e reserve por 10
minutos
Unta um refratário com
Modo de preparo
azeite e faça uma camada de batata, em
seguida
arrume
os filés
Tempere
a carapeba
sobre
a
batata
com o suco de limão
Acrescente
a cebola,
e o sal.
oGrelhe-a
tomate, o em
pimentão,
uma
orégano
a
gosto,
regue
grelha, untada com
com
o molho
de minutomao azeite
por 20
te
(1/2
lata)
tos.
Cubra
com o do
restante
Na metade
temdas
batatas
po, vire o peixe, para
Cubra
grelharcom
por papel
igual. alumínio
e leve
ao de
forno
Arrume
a folha
alalto
até
que
as
batatas
face em uma travesfiquem
macias o peixe
sa e coloque
sobre ela.

LOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade CON- Despacho do Processo nº 52/0410/2021 = HOMOLO- Despacho Processo nº 52/0367/2021 = HOMOLOGO
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022, cujo objeto é GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DE PREÇOS Nº 008/2022, cujo objeto é CONTRATA- PREÇOS Nº 003/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO

RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ES- CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DO ELDORADO,
COLAR, SITUADA AV. MONSENHOR SOLANO DAN- DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NA RUA DA SO- S/Nº, BAIRRO SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE BELTAS DE MENEZES = BAIRRO HELIÓPOLIS NO MUNI- CIEDADE S/N NO BAIRRO DE ITAÍPU NO MUNICÍ- FORD ROXO., adjudicando seu objeto a empresa: J,
CÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu objeto PIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu objeto Azevedo Engenharia Eireli, no valor de R$ 79.003,89
a empresa: CCS Serviços e Construções Ltda, no a empresa: J. Azevedo Engenharia Eireli, no valor (setenta e nove mil três reais e oitenta e nove centavalor de R$ 3.240.909,46 (três milhões duzentos e de R$ 862.716,10 (oitocentos e sessenta e dois mil vos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e
quarenta mil novecentos e nove reais e quarenta e setecentos e dezesseis reais e dez centavos) con- Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comisseis centavos) conforme Ata de julgamento/mapa forme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de são Permanente de Licitação as fls. 713/716 e ainda,
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudica- adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Municíção da Comissão Permanente de Licitação as fls. Permanente de Licitação as fls. 713/716 e ainda, pa- pio em fls. 169/174 e 224 e da Controladoria Geral do
728/731 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria- receres da Douta Procuradoria-Geral do Município Município às fls. 720/726.
-Geral do Município em fls. 207/213 e 220 e da Con- em fls. 720/723 e da Controladoria Geral do Municítroladoria Geral do Município às fls. 735/741.

Belford Roxo, 28 de abril de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosDENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
Despacho do Processo nº 52/0472/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA

pio às fls. 720/725.

Belford Roxo, 28 de abril de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Belford Roxo, 02 de maio de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosDespacho do Processo nº 52/0299/2021 = HOMOLOBRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO

GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA

Secretária Municipal de Assistência Social Cidada- DE PREÇOS Nº 004/2022, cujo objeto é CONTRATAnia e da Mulher

ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA

DE PREÇOS Nº 016/2022, cujo objeto é CONTRATA- Despacho do Processo nº 52/0362/2021 = HOMOLO- DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA PARA ATENÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DER O PÓS OPERATÓRIO DO HOSPITAL MUNICICONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PREÇOS Nº 017/2022, cujo objeto é CONTRA- PAL DE BELFORD ROXO, SITUADO NA AV. RETIRO
FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS COSTA TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA IMPRENSA Nº 1013 BAIRRO VILA MEDEIROS
PEIXOTO, BELA VISTA, MARIA, LAUDINO COSTA, DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA NO BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a emSEGUNDA, MESSIAS DE SOUZA E PRIMEIRO DE CIEP MUNICIPALIZADO CASEMIRO MEIRELES, S/ presa: J. Azevedo Engenharia Eireli., no valor de R$

JANEIRO NO BAIRRO PRATA NO MUNICÍPIO DE Nº NO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE BEL- 157.965,73 (cento e cinquenta e sete mil novecentos
BELFORD ROXO., adjudicando seu objeto a em- FORD ROXO., adjudicando seu objeto a empresa: e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos)
presa: FAB MIX CONCRETOS LTDA, no valor de R$ CCS Serviços e Construções Ltda, no valor de R$ conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata

1.228.854,81 (hum milhão duzentos e vinte e oito mil 969.797,18 (novecentos e sessenta e nove mil se- de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão
oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um tecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) Permanente de Licitação as fls. 1193/1196 e ainda,
centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lan- conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Municíces e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão pio em fls. 450/455 e 607/608 e da Controladoria GeComissão Permanente de Licitação as fls. 623/626 Permanente de Licitação as fls. 684/688 e ainda, pa- ral do Município às fls. 1200/1206.
e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do receres da Douta Procuradoria-Geral do Município
Município em fls. 229/234 e 239 e da Controladoria em fls. 350/356 e 258/259 e da Controladoria Geral
Geral do Município às fls. 629/635.
do Município às fls. 690/696.
Belford Roxo, 12 de maio de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosDespacho do Processo nº 52/0308/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA
DE PREÇOS Nº 011/2022, cujo objeto é CONTRATA-

Belford Roxo, 05 de maio de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Belford Roxo, 28 de abril de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Despacho do Processo nº 52/0441/2021 = HOMOLOÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEREN- Despacho Processo nº 52/0322/2021 = HOMOLOGO GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA
CIAMENTO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTE- a presente LICITAÇÃO na modalidade CONVITE Nº DE PREÇOS Nº 007/2022, cujo objeto é CONTRATAGRADO NO BAIRRO SHANGRILÁ 1ª ETAPA, NO 002/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRE- ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ., adjudicando SA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA
seu objeto a empresa: J. Azevedo Engenharia Eire- CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA NA RUA JOÃO
li, no valor de R$ 431.942,98 (quatrocentos e trinta DE PRAÇA SITUADA NA RUA JUSSARA Nº 50 NO FERNANDES NETO (RUA DO MEIO), S/N, BAIRRO
e um mil novecentos e quarenta e dois reais e no- BAIRRO PARQUE DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO CENTRO NO BAIRRO BOM PASTOR, BELFORD
venta e oito centavos) conforme Ata de julgamento/ DE BELFORD ROXO., adjudicando seu objeto a em- ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa:
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Ad- presa: J. Azevedo Engenharia Eireli, no valor de R$ BR Carioca Construção Ltda - ME., no valor de R$
judicação da Comissão Permanente de Licitação 178.527,02 (cento e setenta e oito mil quinhentos e 101.203,80 (cento e um mil duzentos e três reais
as fls. 793/796 e ainda, pareceres da Douta Procu- vinte e sete reais e dois centavos) conforme Ata de e oitenta centavos) conforme Ata de julgamento/

radoria-Geral do Município em fls. 428/435 e 557 e julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/ mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adda Controladoria Geral do Município às fls. 800/805 Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de judicação da Comissão Permanente de Licitação as
.
Licitação as fls. 872/875 e ainda, pareceres da Dou- fls. 901/905 e ainda, pareceres da Douta ProcuradoBelford Roxo, 02 de maio de 2022. ta Procuradoria-Geral do Município em fls. 193/198 ria-Geral do Município em fls. 253/260 e da ControlaODAIR DA CUNHA ALMEIDA
e 325/325 e da Controladoria Geral do Município às doria Geral do Município às fls. 909/915.
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta- fls. 879/884.
ção de Recursos e Convênios

Belford Roxo, 02 de maio de 2022.

Belford Roxo, 05 de maio de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Despacho do Processo nº 52/0414/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

ção de Recursos e Convênios

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

DE PREÇOS Nº 021/2022, cujo objeto é CONTRATA- Despacho Processo nº 52/0373/2021 =HOMOLOGO
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE

ção de Recursos e Convênios-

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA PREÇOS Nº 003/2022, cujo objeto é CONTRATA- Despacho do Processo nº 52/0330/2021 = HOMOLODE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA
ODONTOLÓGICAS – CEO, SITUADO NA AV. BEL- CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PREÇOS Nº 017/2022, cujo objeto é CONTRATA-

FORD ROXO Nº 58 NO BAIRRO BARRO VERMELHO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA SI- ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E APTA PARA
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudican- TUADA NA AV. ESTRELA BRANCA Nº 01 NO BAIR- COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO
do seu objeto a empresa: Saga Construtora Eireli RO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD DO MALHAPÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS
- ME, no valor de R$ 169.565,65 (cento e sessenta ROXO – RJ., adjudicando seu objeto a empresa: CIVIS, SITUADO NA RUA ALBANO S/N BAIRRO SÃO
e nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais e RSM Materiais Serviços e Construções Eireli, no va- JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ., adsessenta e cinco centavos) conforme Ata de julga- lor de R$ 679.431,20 (seiscentos e setenta e nove judicando seu objeto a empresa: CCS Serviços e

mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte centa- Construções Ltda, no valor de R$ 351.146,20 (trede Adjudicação da Comissão Permanente de Lici- vos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances zentos e cinquenta e um mil cento e quarenta e seis
tação as fls. 588/590 e ainda, pareceres da Douta e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Co- reais e vinte centavos) conforme Ata de julgamento/
Procuradoria-Geral do Município em fls. 594/597 e missão Permanente de Licitação as fls. 1027/1031 mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adda Controladoria Geral do Município às fls. 594/599 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do judicação da Comissão Permanente de Licitação
.
Município em fls. 314/330 e da Controladoria Geral as fls. 770/772 e ainda, pareceres da Douta ProcuBelford Roxo, 02 de maio de 2022. do Município às fls. 1034/1039.
radoria-Geral do Município em fls. 337/342 e 465 e
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosCHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

da Controladoria Geral do Município às fls. 776/782.
Belford Roxo, 27 de abril de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Belford Roxo, 28 de abril de 2022.

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

ção de Recursos e Convênios-

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

