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Armamentos de guerra

Tráfico executa
mulher que irritou
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nas redes sociais
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PF dá duro golpe na
bandidagem do Rio

Agentes apreenderam 51 pistolas escondidas em tanque de combustível de
carro que tinha como destino comunidades cariocas controladas por facções.
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Comparsa de Tandera
volta para o xilindró
Pelezinho foi capturado por agentes da Corregedoria
da Polícia Militar que receberam do Disque Denúncia
(2253-1177) informações sobre a localização do criminoso em Nova Iguaçu. Ele integra o bando do chefe
da milícia Danilo Dias Lima, um dos mais procurados
do RJ.

De molho

“Mais uma vez o Muquiço tomando
no **”. Vítima postou mensagem após
traficante pular para outra quadrilha.
Corpo foi achado crivado de tiros dentro de carro abandonado.
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Joelho afasta craque do Fla

Bruno Henrique pode
ficar fora do Flamengo
por até um ano. Atacante será submetido a
cirurgia, após exames
constatarem a lesão
multiligamentar.
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Livro conta história das louças
da época do Brasil de D. João VI
A obra fotográfica retrata peças de mais de 200 anos que podem valer milhões de reais
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

traído pela história cativante da
família real, principalmente desde sua fuga
para o Brasil, em 1808, e
sua vida no Rio de Janeiro,
capital do império, o catarinensee pós-graduado em
DireitoAndré Luiz Rigo
criou uma página no Instagram denominada “Barão
de Perdizes”, com o objetivo de propagar imagens
e histórias sobre as louças
históricas da realeza.
As peças de porcelanas
são consideradas verdadeiras obras de arte, muitas
vezes desconhecidas pelo

grande público. Elas estão
nas coleções dos Monteiro
de Carvalho, dos Setúbal e
Villela (Itaú), assim como
outros grandes nomes da
economia nacional.
Rigo contou ao jornal
Diário do Rio, que com o
incentivo de seguidores e
colecionadores que elogiaram seu trabalho na internet, fez surgir a ideia de
um livro. E assim nasceu:
“A mesa do Rei. As porcelanas de Dom João VI, Rei
de Portugal, Brasil e Algarves”. André tem um afeto especial pelas histórias
das peças de porcelana que
eram usadas por reis, imperadores, príncipes e demais
autoridades do Império no
país, assim como na época

em que o país sediou – desde o nosso Rio de Janeiro –
o império português, como
Reino Unido de Portugal,
Brasil e Algarves. A mesa
da Dinastia dos Bragança
(isso mesmo, antes de serem também Orleans), é o
alvo principal deste livro.
Dois anos de pesquisas
O advogado disse que
foram mais de dois anos de
pesquisas, estudos, leitura
de livros antigos, anuários
do Museu Imperial, artigos, catálogos de antigos
leilões, além de trocas com
Museus e instituições que
possuem acervo do Império, bem como incontáveis
conversas e trocas de e-mails com colecionado-

Divulgação

Pratos de porcelana branca, decorada com esmaltes
nas cores habituais da chamada “família rosa”

res, antiquários e leiloeiros
para a finalização do livro,
uma obra fotográfica, sobre
os serviços de porcelana de
Dom João VI.

Em novembro de 2019,
peças que formavam uma
parte do serviço suficiente
para o uso fizeram parte de
um leilão milionário. 73

peças de louça de D João
VI foram a leilão aqui no
Rio, partindo de um lance
inicial no valor de R$ 400
mil.

Rock in Rio vence ação para Espetáculo “Escrotópolis”
não pagar impostos
já tem data marcada

A organização do festival Rock in Rio conseguiu
na Justiça (16ª Câmara Cível do Rio) o direito de não
pagar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) sobre o trabalho
prestado por músicos, artistas e técnicos de espetáculos estrangeiros. A ação foi
movida contra a Prefeitura
do Rio.
De acordo com informações do jornalista Ancelmo
Gois, depois de não ter sido
realizado em 2021 por conta
da pandemia da Covid-19,

divulgação

Festival está confirmado para setembro

o festival está confirmado
para os próximos dias 2, 3,
4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.
As atrações principais são:

Caerj lança Prêmio
Atitude Carioca 2022

expediente

A 8ª edição do Prêmio
Atitude Carioca 2022 foi
lançada ontem (20) no
Theatro Municipal do Rio
de Janeiro, numa realização da Câmara de Comércio e Indústria do Estado
do Rio de Janeiro (Caerj)
com apoio da Secretaria
de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio
de Janeiro.
Concorrem ao Prêmio,
empresas,
instituições,
personalidades e pessoas
comuns que implementaram ações de fomento
ao crescimento sustentável do estado. “O prêmio
Atitude Carioca tem se
tornado cada vez mais tradicional. E poder apoiar

este evento, ainda mais
neste momento de retomada das atividades em todo
o estado, ressalta o papel
da Secretaria de incentivar
atividades, projetos e pessoas que trabalham a favor
da cultura e da economia
criativa em território fluminense”, afirma Danielle
Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia
Criativa.
Uma comissão interna
daCaerj escolherá três finalistas em cada categoria
e, posteriormente, um grupo de especialistas, chamado de Conselho de Notáveis (segue abaixo lista
dos integrantes), decidirá
os vencedores.

Iron Maiden, Post Malone,
Justin Bieber, Guns N’ Roses, Green Day, Coldplay e
Dua Lipa.

Se apropriando do cômico e do teatro físico
gestual, o espetáculo gira
em torno de “Escrotópolis”, uma cidade fictícia
que retrata o desenvolvimento da loucura de
seus cidadãos. O trabalho
aborda a problemática da
manipulação de um povo
que necessita de seu próprio Messias para viver.
A história apresenta Gastão, um homem muitíssimo respeitado por toda
a cidade. Supostamente

prestigiado e de boa situação financeira, o espetáculo segue o endeusando
até apresentar Dolores,
com quem ele se casa. O
relacionamento entre eles
se mostra terrivelmente
abusivo e perigoso, onde
Gastão possui a intenção
de “devorá-la” e roubar a
Furustreca. A cidade aparenta ignorar o problema,
e passam a desprezar Dolores ao saberem de sua
fuga. Gastão, inconsolável, convence a todos de

O SOMBRA

que os problemas da cidade só se resolveriam com
a volta dela. Todos tentam
desesperadamente fazer
com que ambos se tratassem até Dolores voltar, diferente e empoderada.
O espetáculo acontece
no dia 24 de junho, às 20h,
na Sala de Espetáculos
Amir Haddad, na Av. Getúlio de Moura, 1302, no
Centro de Nova Iguaçu.
Os ingressos estão a 40,00
(inteira) e 20,00 (meia entrada).

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Cadê o bom senso?
Como uma nota falsa de real, um vereador está sendo comparado a uma prostituta de zona: se faz de
amigo para ficar bem na foto. Em um dia, elogia, no outro mete o pau. Nas redes sociais, ele já é conhecido
como duas caras. É que depois de participar de um evento concorrido com a presença da nata política, ele
mal esperou o nascer do Sol e já correu para as redes sociais para quem abraçou durante o tal encontro.

O dinheiro fala alto

Mantra de vitória
Nos bastidores da política na Baixada especula-se
que um pré-candidato a deputado estadual já anda entoando um mantra de vitória no momento que campanha para as eleições deste ano nem deu a arrancada para
a largada. A empolgação é motivada por informações
colhidas por seus ‘assessores’, segundo as quais a provável eleição do moço para uma cadeira na Alerj staria preocupando os adversários, mesmo os mais fortes.
Cuidado, porque o apressado come cru!

Uma fonte do Sombra soltou dia desses que um ex-prefeito na Baixada Fluminense vai ter uma grande
decepção com seu apadrinhado político. Comenta-se
que o líder comunitário está a um passo de oficializar a
traição contra o ‘amigo’ que o acolheu de braços abertos e que, em breve, será inimigo declarado. A mágica
para isso acontecer se chama ‘dinheiro’. O ‘traíra’
teria recebido uma proposta irrecusável para mudar de
lado. Coisa feia, ‘rapá!’
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Com os dias contados

Radares fixos de velocidade
poderão ser proibidos no RJ
Segundo projeto de lei aprovado pela Alerj, equipamentos de fiscalização devem ter sinalização visível nas estradas fluminenses
Reprodução

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

instalação de radares eletrônicos
fixos para controle
de excesso de velocidade
poderá ser proibida nas
rodovias estaduais concedidas, em especial na Rodovia RJ-124 (Via Lagos).
O Projeto de Lei 5.848/22,
de autoria do deputado Dr.
Serginho (PL), foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), em discussão única. O texto segue
para o governador Cláu-

Proposta determina proibição, principalmente na Via Lagos

Belford Roxo inaugura USF
e Centro de de Fisioterapia
A Prefeitura de Belford
Roxo inaugurou no bairro
Parque Amorim a Unidade
de Saúde da Família (USF)
Maria Augusta de Oliveira
Brasil com capacidade para
atender 100 pessoas por dia,
das 8h às 17h, e o Centro de
Fisioterapia Rúbia Medeiros.
Mais duas unidades de saúde
para fortalecer e cobrir a área
do Lote XV.
A USF terá dois médicos
generalistas (profissionais
que têm uma visão geral
dos pacientes que atendem,
podendo orientar quanto à
prevenção e tratamento). Os
atendimentos serão para clínica geral, pediatria e nutrição. Ela é composta por sala
de vacina, administração,
recepção, consultório odontológico, três consultórios,
copa e banheiros.
Já o Centro de Fisioterapia
tem três consultórios, um box
de acolhimento, um box de
enfermagem, um ginásio de

Rafael Barreto/PMBR

O prefeito Waguinho inaugura a Unidade de
Saúde da Família Maria Augusta de Oliveira Brasil

fisioterapia, dois banheiros
(masculino e feminino) e um
banheiro para pessoas com
deficiência, que beneficiará, além do Parque Amorim,
moradores dos bairros Vale
do Ipê, Wona, Jardim do Ipê
e Vasco, entre outros.
Para o prefeito Wagner dos
Santos Carneiro, Waguinho,
a saúde é muito importante,
pois o restante se conquista.
“Estamos fazendo muito pela
saúde e hoje as pessoas con-

seguem realizar ressonância magnética, tomografia e
vários exames de imagem
com facilidade, pois os investimentos na saúde são de
verdade. Vamos inaugurar
ainda daqui há alguns dias o
centro odontológico do Parque Amorim com mais de
20 cadeiras odontológicas”,
anunciou Waguinho.
Ajuda de parlamentares
A deputada federal Da-

niela do Waguinho afirmou
que as pessoas estão felizes
com as realizações. “Belford Roxo hoje está sendo
a mãe do Estado, porque
o prefeito não prioriza só
os moradores, pois o SUS
é para todos. Fico feliz em
contribuir com o avanço do
município. Já foram mais
de 100 milhões de reais em
recursos que consegui em
Brasília para a saúde da cidade. Saúde é o bem mais
precioso que temos e as
pessoas aqui são mais bem
cuidadas e acolhidas”, explicou Daniela.
“Estou sempre defendendo os interesses da população na Alerj. Um exemplo
eram os bairros que estavam
entregues e fomos até o governador e ele prontamente
nos ajudou. Conseguimos
muitos recursos para investir em obras e em saúde”,
disse o deputado estadual
Márcio Canella.

MS confirma 8º caso de varíola dos macacos
O Ministério da Saúde
foi notificado sobre o oitavo
caso registrado no Brasil do
vírus monkeypox, conhecido como varíola dos macacos. O paciente, um homem
de 25 anos, é morador de
Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ele não
viajou para o exterior, mas
teve contato com estrangeiros.
O caso foi confirmado
pelo Laboratório de Enterovirus do Instituto Oswaldo
Cruz, no Rio, que utilizou o
método de Isolamento Viral
para fazer o diagnóstico.
O Ministério da Saúde
informou que o paciente
está com quadro clínico estável, sem complicações e
é monitorado pelo Instituto
Nacional de Infectologia e
pelas secretarias de Saúde

do estado e do município.
“Todas as medidas de
contenção e controle foram
adotadas
imediatamente
após a comunicação de que
se tratava de um caso suspeito de monkeypox, com
o isolamento do paciente e
rastreamento dos seus contatos”, informou o Ministério da Saúde, que notificou
a Organização Mundial de
Saúde (OMS) sobre o caso.
Outros casos
Dois oito casos confirmados no país, quatro foram
em São Paulo, dois no Rio
Grande do Sul e dois no Rio
de Janeiro. Há, ainda, seis
casos em investigação. O
sétimo caso foi confirmado
na última sexta-feira (17),
no Rio de Grande do Sul.
As cinco pessoas que tive-

ram contato com o homem
diagnosticado com varíola
dos macacos no Rio não
apresentaram sintomas até
o sábado (18)
A Organização Mundial
de Saúde (OMS) informou
que deixaria de tratar de
forma diferenciada os casos
em países onde a doença é

considerada endêmica, ou
seja, com circulação o ano
inteiro, e os demais países.
Entre os dias 1º de janeiro e 15 de junho deste ano,
a OMS foi notificada sobre
2.103 casos confirmados da
varíola do macaco, em 42
países, assim como um caso
provável e uma morte.
REUTERS/Dado Ruvic

O diagnóstico foi feito pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio

dio Castro, que tem até 15
dias úteis para sancioná-lo
ou vetá-lo.
De acordo com texto, a
fiscalização de controle de
velocidade deverá ocorrer
de acordo com a resolução
798/20 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
A norma determina que
haja sinalização viária
horizontal e vertical que
informe ao condutor a velocidade máxima permitida na via e a existência do
controle de velocidade por
equipamento de fiscalização eletrônica.

‘Indústrias
de multas’
Segundo o parlamentar,
a proposta é um clamor da
população da Região dos
Lagos. “Os radares eletrônicos, nos moldes como se
vê hoje, tornaram-se uma
verdadeira indústria de
multas, e em nada contribuem para a segurança e
educação no trânsito”, disse.
A Via Lagos liga os municípios de Rio Bonito a
São Pedro d’Aldeia, sendo
a principal rodovia para
acesso às praias da Região
dos Lagos.

Reuni Digital vai oferecer
mais de 5 mil vagas
para ensino superior

O Programa para Expansão da EaD nas Universidades Públicas Federais
(Reuni Digital) foi lançado
ontem (20) pelo Ministério
da Educação (MEC). No total, segundo o MEC, serão
ofertadas 5.020 novas matrículas por ano.
Durante a cerimônia, o
ministro da Educação, Vitor
Godoy, assinou uma portaria com autorização para
criação de 152 novos cargos
de docentes no programa.
Eles vão atuar em 14 cursos de graduação. Os cursos
virtuais serão ofertados no
âmbito das universidades
federais em diferentes regiões do país. Segundo o
ministro, o programa pre-

tende ampliar o acesso e a
permanência dos estudantes
na educação superior pública, por meio da educação a
distância, e assegurar a qualidade da oferta.
Também estão entre as
metas do programa, a ampliação da participação
proporcional de grupos desfavorecidos na educação
superior; a consolidação e
ampliação de novos programas e ações de incentivo
e mobilidade estudantil; a
institucionalização dos programas de educação a distância; e a capacitação de
professores, técnicos de informática e técnicos administrativos para atuar com
educação a distância.

Defensoria propõe ao
Governo reduzir
letalidade policial no RJ

A Defensoria Pública
do Rio de Janeiro (DPRJ)
enviou ao Palácio Guanabara, um documento com
propostas para a redução da
letalidade policial em 70%
em 1 ano. Entre as medidas sugeridas estão perícia
independente, controle de
armas e munições, fortalecer programas de proteção
e garantir o direito à participação de vítimas. No
documento, a DPRJ afirma
que as recomendações são
fundamentais para “uma resposta adequada e abrangente
no enfrentamento do problema e essenciais para uma
governança democrática”.
Diz ainda ser urgente que “a
questão da violência e criminalidade não seja enfrentada
apenas como uma questão
de polícia” e que são necessárias “políticas voltadas especialmente para a juventude negra, pobre e moradores
de favelas, principal alvo da
violência institucional”.
A redução da letalidade

em 70% é baseada em cálculos apresentados pelo Grupo
de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade
Federal Fluminense (Geni/
UFF). A Defensoria afirma
que, apesar de parecer elevada, a meta é factível, principalmente após a redução
da letalidade policial imediatamente após a decisão
do ministro Edson Fachin
em 2020, que suspendeu as
operações policiais nas comunidades durante a pandemia (ADPF 635). À época,
a redução da letalidade foi
exatamente igual à proposta pela DPRJ. As propostas
atendem a uma decisão tomada pelo próprio ministro
Fachin, que exigiu a participação da Defensoria, do Ministério Público e da OAB
na formulação de um plano
do governo estadual para a
redução das mortes em operações policiais. A decisão
foi tomada após a ação que
matou 23 civis na Vila Cruzeiro, em maio deste ano.
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Pelo menos 165 concursos públicos abriram inscrições ontem (20)
em todo o país e reúnem 15.972 vagas em cargos de todos os níveis de
escolaridade. Os salários chegam a R$ 32.004,65 no Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.

Lei de Cotas
A ministra Rosa Weber,
do STF, foi sorteada relatora da ação do PDT para
garantir que a revisão da
Lei de Cotas, prevista para
este ano, não resulte na diminuição ou extinção de
políticas de inclusão, mas
apenas em ampliação e
aperfeiçoamento.

terça-feira, 21 de junho de 2022

A fila de brasileiros à espera do Auxílio Brasil voltou a crescer. Estudo
da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que 2.788.362
famílias que atendem aos requisitos para receber o benefício não tiveram
acesso a ele em abril deste ano.

Editorial

Vereador Gabriel Monteiro quer
depoimento aberto à imprensa

Comissão aprova
criminalização do incesto

Divulgação/Alerj

A proposta que torna
mais rigorosa a punição
para quem praticar crimes violentos ou sexuais
contra crianças e adolescentes foi aprovada pela
Comissão de Segurança
Pública e Combate ao
Crime Organizado da
Câmara dos Deputados.
O texto altera o Código
Penal, a Lei dos Crimes
Hediondos, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Lei do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase).
Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Sanderson (PL-RS), ao Projeto de Lei
4224/21, do deputado
Osmar Terra (MDB-RS).
O novo texto mantém as
alterações previstas no
original e passa a prever
também a criminalização
do incesto (relação sexual entre familiares) e a
autorização para escutas

Revisão do programa
O artigo 7º da Lei de
Cotas, de 29 de agosto de
2012, estabelece que no
prazo de dez anos, deve
ser promovida “a revisão
do programa especial para
o acesso às instituições de
educação superior de categorias que devem ser beneficiadas com a medida.

Agosto deste ano
Pelo texto, a revisão
deve ocorrer em agosto
deste ano e beneficiar estudantes pretos, pardos
e indígenas e de pessoas com deficiência, bem
como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas”.

O vereador Gabriel
Monteiro quer que o seu
depoimento no Conselho de Ética da Câmara,
marcado para a próxima
quinta (23), seja aberto
à imprensa e transmitido

através das redes sociais.
O pedido foi protocolado
pela defefsa do parlamentar ontem (20). Em vídeo
no seu Instagram, Monteiro defendeu o direito do
depoimento aberto para

Mais objetivo

que tenha a oportunidade
de se defender publicamente de todas as denúncias feitas contra ele por
ex-assessores de um conluio premeditado para prejudicar a sua imagem.

Expira em 2026

Concessionárias de energia elétrica
podem ser obrigadas a descrever de forma mais objetiva e de fácil entendimento
para o consumidor as informações nas
contas de luz. A proposta foi aprovada
pela Alerj.

O fim do contrato de concessão da Entidade Nacional de Eletricidade (Enel), que expira em 2026, foi pauta da audiência realizada
pela Comissão de Trabalho e Serviços Públicos da Câmara Federal, que aconteceu ontem
na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj).

ambientais que pretendam comprovar crimes
violentos contra crianças e adolescentes.“Não
podemos permitir silentes que crimes sexuais contra a criança e o
adolescente continuem
a ser praticados sem
uma resposta à altura de
sua gravidade. Afinal,
a proteção da criança e
do adolescente, além de
ser um dever do Estado,
também é uma responsabilidade de todos”, argumentou o relator.
O substitutivo altera o Código Penal para
tornar crime a prática do
incesto no País. Segundo o texto, será punido
com pena de dois a seis
anos de reclusão quem
mantiver relação sexual
com pai ou mãe, filho
ou filha, irmão ou irmã
e ainda avô ou avó, seja
parente consanguíneo ou
adotado.

Evento em Duque de Caxias

Segurança Pública em pauta
Águas do Rio realiza palestra sobre o tema para colaboradores com atuação na Baixada Fluminense
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com
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esta última semana, a Águas do
Rio reuniu colaboradores com atuação em
São João de Meriti, Duque
de Caxias, Belford Roxo e
Magé, para participarem de
uma palestra sobre Segurança Pública. O encontro
contou com orientações de
cuidados e prevenção, além
de abordar as operações de
monitoramento e segurança do Centro de Operações
Integradas (COI) da concessionária. Eduardo Duarte, supervisor de segurança
patrimonial da Águas do
Rio, ministrou a palestra
e avaliou que o momento
serviu para despertar o sentimento de segurança nos
profissionais, mantendo as

O encontro abordou as operações de monitoramento e segurança do COI

operações sempre seguras
e dentro das normas da empresa. “Hoje discutimos sobre comportamentos que os
nossos funcionários devem
adotar nas rotinas de trabalho, tanto preservando a in-

tegridade das operações e as
normas da empresa, quanto
integridade física dos colaboradores e dos nossos
equipamentos, preservando
sempre a vida”, pontuou.
Para Cleyson Jacomini,

diretor-superintendente da
concessionária com atuação
na Baixada Fluminense, colocar esse tema em debate
só acrescenta conhecimento
para o dia a dia dos trabalhadores. “Saber como agir

Russo vencedor do Nobel da Paz leiloará
moeda para ajudar crianças ucranianas
RÚSSIA - O jornalista russo Dmitry Muratov anunciou ontem
(20) que irá leiloar a
sua medalha recebida
durante a premiação do
Nobel da Paz de 2021.
Ainda não se sabe ao
certo qual valor deve
ser atingido, mas tudo
que for pago será enviado à Unicef, disse
ele.

Muratov já havia
dito que os US$ 500
mil recebidos durante
sua premiação seriam
destinados a ajudar os
ucranianos. A ideia da
doação, disse ele, “é
dar às crianças refugiadas uma chance de
futuro”.
O jornalista, premiado com a medalha
de ouro em outubro de

2021, ajudou a fundar
o jornal russo independente Novaya Gazeta e foi o editor-chefe
da publicação quando
fechou em março em
meio à repressão do
Kremlin a jornalistas
e à dissidência pública após a invasão da
Ucrânia pela Rússia .
Em entrevista à Associated Press, Mura-

tov disse estar particularmente preocupado
com as crianças que
ficaram órfãs por causa
do conflito na Ucrânia.
“Queremos devolver
o futuro deles”, disse
ele.
Muratov dividiu o
Prêmio Nobel da Paz
no ano passado com a
jornalista Maria Ressa
das Filipinas.

em certas situações de risco
preserva a vida dos nossos
colaboradores. Então promover um encontro como
esse mostra o cuidado da
companhia com a vida do
profissional, que é muito

importante e que vale muito
para a gente”, destacou.
Situações de perigo
“A palestra foi muito interessante para gente que
trabalha na rua e atua nas
comunidades. Debater o
assunto é importante para
a gente saber como lidar
em certas situações de perigo, como se expressar da
forma correta para não haver nenhuma divergência.
Foi muito produtivo, vou
até passar as informações
e dicas para a frente, para
que outras pessoas da nossa equipe que não puderam
assistir a palestra tenham
conhecimento das dicas e
orientações em como agir
nas situações de risco”,
acrescentou o colaborador
Anderson de Freitas, técnico eletroeletrônico da
Águas do Rio.

Rainer Jensen/picture-alliance/dpa/AP

Dmitry Muratov, vencedor do prêmio Nobel da Paz
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Bruno Henrique vai operar
o joelho e só volta em 2023

Time entrou em campo contra o Atlético-MG com uma faixa em homenagem a Bruno Henrique
Divulgação

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Flamengo divulgou
na segunda-feira
(20) que Bruno
Henrique terá que operar
o joelho direito por causa
da lesão multiligamentar
ocorrida na partida contra o
Cuiabá. Desta forma, o atacante está fora do restante
da temporada. O clube não
informou a data da cirurgia,
que será feita nos próximos
dias.
A previsão é de 10 a 12
meses de recuperação. Se
seguir o cronograma, ele

Clube divulga previsão de 10 a 12 meses de recuperação

voltará entre abril e junho
de 2023, perdendo todo o
Carioca, a fase de grupos
da Libertadores e o início
do Brasileiro.

Com a lesão de Bruno
Henrique, a contratação de
Everton Cebolinha ganha
ainda mais importância. O
acordo com o atacante ain-

da não foi anunciado pela
diretoria rubro-negra, mas
há acerto total com o jogador e o Benfica.
Antes da derrota para

Benfica anuncia a venda de
Everton Cebolinha ao Flamengo
O Benfica anunciou a
venda de Everton Cebolinha para o Flamengo, que
em breve fará também sua
confirmação oficial. Trata-se do principal reforço
rubro-negro para a temporada. Ele desembarcou no
Rio de Janeiro neste sábado e assinou contrato com
o clube até o fim de 2026.
Cebolinha, de 26 anos,
tem o valor fixo de 13,5
milhões de euros para o
Flamengo, mas o montante
pode chegar a cerca de 16
milhões de euros. O Benfica tem direito a 10% de
uma possível futura venda,
e se o jogador ainda estiver

Divulgação

Atacante assina contrato válido até o fim de 2026

O pagamento será iniciano Flamengo em dezembro
de 2025 e atingir as metas do na atual temporada, e o
determinadas, os portugue- parcelamento vai até o final
ses recebem mais 1,5 mi- de 2024.
lhão de euros.
Ainda com o objetivo de

disputar a Copa do Mundo
do Catar, Cebolinha chega ao seu terceiro clube
na carreira. Antes do Flamengo, defendeu Benfica e
Grêmio, onde foi revelado
e ganhou projeção internacional.
A contratação de Everton ganhou ainda mais importância depois da grave
lesão de Bruno Henrique,
que vai operar o joelho direito e não joga mais nesta temporada. O Cebolinha, no entanto, só poderá
entrar em campo depois
do dia 18 de julho, quando será aberta a janela de
transferências.

Torcida do Botafogo faz festa no desembarque
Nada como um dia após
o outro e duas vitórias em
sequência para deixar o
torcedor do Botafogo em
polvorosa. O time retornou
ao Rio de Janeiro após a virada épica de 3 a 2 em cima
do Internacional e foi recebido com festa pela torcida.
Relatos de redes sociais
dão conta de que cerca de
100 torcedores esperavam
o Botafogo no Aeroporto
Internacional do Galeão. O
início da madrugada de domingo para segunda-feira
não atrapalhou os planos
dos botafoguenses que esperavam os heróis da vira-

da alvinegra no Beira-Rio.
Cinco dias antes da chegada da volta do time ao
Rio de Janeiro, parte da
torcida alvinegra invadia o
Centro de Treinamento do
Botafogo no Espaço Lonier
para cobrar os jogadores. O
clima era tenso no dia anterior à partida contra o São
Paulo e a vitória em cima
da equipe paulista acalmou
os ânimos.
As duas vitórias contra
equipes consideradas mais
fortes após a sequência negativa deram ânimo e confiança para time e torcida.
Agora, o clima volta a ser

de paz, até pelo fato de ter
saído da zona de rebaixamento e figurar novamente
na primeira parte da tabela.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo
(26), quando recebe o Fluminense, às 16h (de Brasí-

lia), no Nilton Santos, pela
14ª rodada do Campeonato
Brasileiro. Com os mesmos
18 pontos conquistados,
Botafogo e Fluminense estão em sétimo e sexto (respectivamente) e separados
pelo saldo de gols (-2 x 1).
Divulgação

Cerca de 100 torcedores receberam o Botafogo na volta ao Rio

Conselho Fiscal do Vasco informa que acabaram
os R$ 70 milhões do empréstimo da 777
Os R$ 70 milhões que
a 777 Partners emprestou
ao Vasco em março, como
parte do memorando de
entendimento que havia
assinado pelas partes um
mês antes, acabaram. A
informação consta em ofício que o Conselho Fiscal
do clube enviou na semana

passada ao Conselho Deliberativo, com cópia para o
presidente Jorge Salgado.
A comunicação do Conselho Fiscal faz parte do
acompanhamento mensal
da movimentação dos recursos do empréstimo e é
assinada pelo presidente
do órgão, João Marcos Go-

mes de Amorim. No ofício,
o CF diz que verificou “os
lançamentos
realizados
desde a posição anterior”
(em maio) e constatou que
“na data de 06 de junho de
2022 foram liquidados os
recursos”.
O objetivo do ofício,
além de informar sobre o

esgotamento do dinheiro, é alertar “para a necessidade de geração de
caixa para o curto prazo,
visando a continuidade do cumprimento dos
compromissos assumidos
e programados para o decorrer dos próximos meses”.

o Atlético-MG por 2 a 0,
no Mineirão, os jogadores
do Flamengo entraram em
campo com uma faixa em
homenagem a Bruno Hen-

rique.
O atacante fez um exame
inicial, mas o joelho estava
muito inchado e não houve
a confirmação da necessidade de cirurgia, o que
só ocorreu nesta segunda.
Mesmo antes do novo exame, o clube e o jogador reconheciam que a lesão era
grave. Bruno Henrique postou a seguinte mensagem:
“Querido Deus. Em tuas
mãos, coloco minhas preocupações, cuidados e problemas. Em tua sabedoria,
coloco meus caminhos, minhas direções e meus objetivos. Em teu amor coloco
minha vida!”.

baixada

Time do Belford Roxo vence
a 7ª partida do Cariocão
e continua invicto

divulgação

Técnico Diego Brandão dando instruções durante o jogo

É uma verdadeira fábrica de fazer vitórias, o time
do profissional do Sociedade Esportiva Belford
Roxo, que está disputando
o Campeonato Carioca da
Série C da Federação de
Futebol do Estado do Rio
de Janeiro (Ferj). No último domingo (19), a chuva
que caiu não foi empecilho
para o Belford Roxo vencer o CAAC Brasil, que
está entre os quatro melhores colocados na tabela
classificatória do campeonato. Mesmo demonstrando habilidade, o time visitante levou uma goleada
de 3 a 0. Os gols foram do
atacante Santos (2) e do
meia Marcos Felipe (1).
“Está com certeza foi
uma das partidas mais difíceis que realizamos, pois
enfrentamos um adversário forte, a chuva, o frio e
o gramado escorregadio,
mas nenhuma dessas adversidades foram capazes
de nos deter, pois nossa
equipe a cada semana está
se dedicando ao máximo
para manter a liderança
absoluta no campeonato.
Vamos lutar até o fim para
sermos campeões”, disse o
técnico do Belford Roxo,
Diego Brandão.
Os times entraram em
campo com vontade de
vencer, fazendo o jogo
ficar dinâmico, com várias finalizações. Mas aos

25 minutos Belford Roxo
abriu o placar com um belíssimo gol de cabeça do
atacante Santos, depois de
um ótimo cruzamento do
meia Fernando.
O time visitante tentou
empatar, mas a defesa da
equipe da casa não permitiu que as finalizações do
adversário tivessem sucesso. E assim o juiz apitou o
fim da primeira etapa.
O segundo tempo começou com as equipes procurando manter o mesmo
ritmo de jogo do primeiro
tempo com vários ataques
e contra-ataques. Mas aos
28 minutos, Santos marcou mais um golaço de
cabeça e ampliou o placar
para a equipe belforroxense, após receber uma bola
cruzada pelo meia atacante alemão, que cobrou uma
falta sofrida por Paquetá.
Sem dar tempo do CAAC
se refazer do último gol, 3
minutos após, o meia Marcos Felipe, deixa sua marca na rede, depois de um
bate e rebate na área.
Daí por diante o tricolor
da Baixada Fluminense,
passou a administrar a partida, fechando ainda mais
sua defesa para desespero
do adversário até o final do
jogo. Com o placar de 3 a
0, o Belford Roxo reafirma
ser o líder absoluto do Cariocão e aumenta seu saldo
de gols.
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Subúrbio carioca

Prefeitura do Rio anuncia a
reforma do Piscinão de Ramos
Lago é abastecido por 30 milhões de litros de água da Baía de Guanabara
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

prefeito Eduardo
Paes e o presidente
da Fundação Parques e Jardins, Roberto de
Oliveira, apresentaram o
projeto da reforma do Piscinão de Ramos, na Zona
Norte. Com investimento
de R$ 3,3 milhões, estão
previstas a criação de três
parquinhos infantis, a troca
da grama sintética do campo, a reforma da pista de
skate e a instalação de um
parcão.
Os banheiros e vestiários
serão reformados e o en-

torno do piscinão ganhará
novos bancos. Esta será a
maior revitalização do Parque Ambiental da Praia de
Ramos Carlos de Oliveira
Dicró em dez anos.
“É uma grande reforma
em que vamos recuperar alguns equipamentos e requalificar outros. É um espaço
democrático importante da
cidade, uma conquista do
povo mais humilde da cidade e uma marca do Rio de
Janeiro”, afirmou o prefeito
Eduardo Paes.
Com profundidade máxima de 1,40m, o Piscinão de
Ramos é uma área de lazer
criada no início dos anos
2000, e consiste em uma

Divulgação

praia artificial, em torno
de uma piscina pública de
água salgada. Hoje, o Piscinão de Ramos é um dos
símbolos do subúrbio carioca, servindo, inclusive,
de cenários para produções
televisivas.
O Parque já chegou a
receber 80 mil pessoas por
dia. O lago é abastecido
por 30 milhões de litros de
água da Baía de Guanabara,
que, diariamente, são bombeados para a Estação de
Tratamento de Água de Ramos. A operação da estação
é fiscalizada pela Fundação
Rio-Águas, e a qualidade
da água monitorada.
Local já chegou a receber 80 mil pessoas por dia

Ramal Santa Cruz vai voltar Prefeitura cria programa para
monitorar cães e gatos
a ter trens expressos
divulgação

Informação foi confirmada pelo presidente da SuperVia

A linha expressa no ramal
Santa Cruz dos trens vai ser
retomada. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Antônio Carlos Sanches,
durante a CPI da Assembleia
Legislativa do Rio que investiga problemas e denúncias relacionadas ao modal.
De acordo com o cronograma da concessionária, a

partir do próximo dia 11 de
julho, três composições vão
ser viabilizadas das 04h10
às 04h50, horário de pico
matutino. Já no dia 25, este
horário vai ser estendido das
4h às 8h, sendo que também
vai ocorrer serviço das 17h
às 20h30. Durante a audiência, o presidente da SuperVia
afirmou ainda que a partir de

primeiro de agosto a grade
dos trens vai ser totalmente normalizada totalmente,
com o serviço retornando
como era realizado antes da
pandemia.
Antônio Carlos Sanches
afirmou ainda que a empresa só tem caixa até o final de
agosto e que o sistema pode
entrar em colapso.

Prefeitura do Rio divulga mais
de 900 vagas de emprego
A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE),
anunciou quase mil oportunidades de emprego para o
cidadão que desejar ingressar ou retornar ao mercado
de trabalho. São 977 postos
abertos para as áreas de prestação de serviços, comércio
e construção civil. Do total,
574 vagas são destinadas
aos trabalhadores com deficiência (PCD). A faixa salarial é de R$ 1.212,00 a R$
3.674,00.
A lista inclui 55 vagas
para professor de inglês,
que exige dos candidatos
nível superior incompleto,
cursando o 1º ano de Letras,

Pedagogia ou Relações Internacionais; 75 vagas para
operador de caixa e 65 para
repositor, ambas para a filial de São Gonçalo de uma
rede de supermercados; e
29 vagas para doméstica,
para trabalhar nos bairros da
Zona Sul, Barra da Tijuca e
Recreio.
Para os profissionais PCD
ainda estão disponíveis diversos postos para outra rede
de supermercados nas filiais
do Recreio, Barra da Tijuca,
Zona Sul e Olaria. São 100
vagas para auxiliar de serviços gerais, 100 para auxiliar
de cozinha, 60 para repositor
e 60 para operador de caixa.
Os interessados devem

enviar o currículo para o e-mail vagas.smte@gmail.
com ou comparecer a um
dos Centros Municipais de
Emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25),
em Jacarepaguá (Avenida
Geremário Dantas, 1.400 –
sala 102) e na Ilha do Governador (Estrada do Dendê,
2.080).
Já para as oportunidades
destinadas aos trabalhadores com deficiência, enviar o
currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com ou
comparecer no posto de trabalho com atendimento para
esses profissionais no CIAD
Mestre Candeia (Avenida
Presidente Vargas, 1.997).

A Prefeitura do Rio criou
o Programa Municipal de
Monitoramento Populacional de Cães e Gatos. A iniciativa vai mapear e consolidar o quantitativo de animais
na cidade e regularizar o cadastro no Registro Geral de
Animais.
Além disso, é esperado
redução do número de cães
e gatos em situação de rua.
Na justificativa do projeto de
lei, os vereadores da medida
citam a insuficiência dos
recursos destinados às políticas públicas de proteção
animal.

Covid: Governo
libera 4ª dose
da vacina

O Ministério da Saúde
decidiu intensificar a campanha destinada a incentivar a população a completar o ciclo vacinal contra a
covid-19. Segundo a pasta,
cerca de 120 milhões de
pessoas aptas a tomar a segunda dose ou a dose de reforço das vacinas ainda não
retornaram aos postos de
vacinação de todo o país e
seguem desprotegidas contra as manifestações graves
da infecção pelo novo coronavírus. A campanha de estímulo à vacinação contra a
covid-19 chega no momento
em que o Ministério da Saúde liberou a segunda dose
de reforço (ou quarta dose)
para as pessoas que têm a
partir de 40 anos de idade.
De acordo com a pasta, cerca de 8,79 milhões de pessoas desta faixa etária que
receberam a terceira dose
há mais de quatro meses poderão retornar aos postos de
vacinação. A recomendação
é que estes indivíduos sejam
imunizados com as vacinas
da Pfizer, AstraZeneca ou
Janssen.

divulgação

Objetivo é intensificar a proteção animal

Dia Mundial do Refugiado: prefeitura
promove eventos para acolher população
O Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de
junho, é o ponto de partida
para uma série de eventos
promovidos pela Secretaria Municipal Especial de
Cidadania. Até sábado (25)
haverá atividades de acolhimento e integração, como
feira cultural, seleção para
vagas de emprego e serviço telefônico que permitirá
o contato com parentes que
estão no exterior. O evento
Refúgio em Foco está sendo lançado nesta segunda e
pretende apoiar essa população que vive no Rio. Nesta
terça-feira (21), uma Feira
Cultural será montada no
pátio do Centro Administrativo São Sebastião, sede da
Prefeitura. Das 10h às 17h,
haverá assistência médica
com a participação da Cruz
Vermelha e atrações gastronômicas, além da possibilidade de os refugiados fazerem contato com parentes
que vivem em áreas de confronto. O serviço, via satélite, tem uma rede gerenciada
para 270 localidades, com
440 conexões em 99 países,
sendo a maioria na África e
no Oriente Médio.

Quinta-feira (23), as secretarias de Trabalho e Renda e Assistência Social levarão serviços ao Museu de
Arte do Rio, das 13h às 18h.
A faculdade Simonsen vai
oferecer assessoria jurídica
e bolsas de estudo. Sábado
(25), a programação termina
com feira cultural no Parque
Madureira, das 11h às 17h.
O evento terá gastronomia e
música de países como Colômbia, Venezuela e República do Congo. A data, criada
em 2001 pela Organização
das Nações Unidas (ONU),
tem o objetivo de estimular
a reflexão sobre as condições
de vida de milhões de refugiados no mundo.
“Será uma semana de integração entre os cariocas
e os estrangeiros, em que
será possível interagir com
a cultura de outros países,
conhecer outros costumes
e entender as demandas de
uma realidade que talvez
seja distante do cotidiano
da maioria dos nossos cidadãos. Haverá também a
disponibilização de serviços
para refugiados”, afirma o
secretário municipal de Cidadania, Renato Moura
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Voltou pro xilindró

Homem do bonde
de Tandera roda
em Nova Iguaçu

Reprodução

Miliciano já tinha sido capturado por cobrar dinheiro de comerciantes e
voltou para cadeia após ser pego com arma em condomínio em Nova Iguaçu
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m integrante da
quadrilha do miliciano Danilo Dias
Lima, conhecido como
Danilo do Jesuítas ou Tandera, foi capturado na madrugada do último sábado

(18) por policiais militares
da Corregedoria Geral da
PMERJ após informações
passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).
Conhecido como Pelezinho, ele foi localizado
quando saía de um condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em
frente a UPA de Cabuçu,

em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao receber
voz de prisão dos agentes
da Delegacia de Polícia
Judiciária Militar (3ª e 8ª
DPJM), o bandido, que estava em veículo da marca
GM/Prisma, na cor cinza,
não ofereceu resistência.
Com ele foi apreendido um
revólver calibre 38, com

Jovem é morta após fazer
postagem contra traficantes
Uma jovem de 18 anos foi
assassinada por traficantes
após ter provocado criminosos do Muquiço, dominado pela facção TCP, nas
redes sociais. Ellen, como
foi identificada, teria sido
sequestrada em um baile
funk próxima de uma comunidade rival controlada pelo
CV em Guadalupe, bairro da
Zona Norte do Rio. O corpo
com várias marcas de tiros

foi encontrado dentro de um
veículo nas proximidades da
comunidade da Palmeirinha,
em Honório Gurgel, também
na região. De acordo com a
página Guadalupe News, no
Facebook, um traficante teria pulado do Muquiço para
uma facção rival e a mulher
teria postado: “Mais uma
vez o Muquiço tomando no
cu”. A declaração irritou o
chefe da quadrilha conheReprodução

Ellen foi assassinada em Guadalupe e
seu corpo abandonada em veículo

PF apreende 51 pistolas
em tanque de combustível
Agentes da Polícia
Federal prenderam em
flagrante um motorista
que transportava 51 pistolas e diversos carregadores dentro do tanque
de combustível do veículo. A prisão aconteceu
na madrugada da última
sexta-feira (17), na Via
Dutra, altura de Piraí, no
Sul Fluminense. A PF
informou que as armas e
carregadores saíram do
estado de Santa Catarina,
no final da tarde de quinta-feira (16), e estavam
sendo levados para uma
comunidade do Rio (RJ).
O homem foi encaminhado para a superintendência da Polícia Federal, no
Rio, e vai responder pelo
crime de comércio ilegal
de arma de fogo. A pega
pode chegar a 12 anos de
prisão.

“A ação de hoje representa um duro golpe na
criminalidade do estado
do Rio de Janeiro. É certo
que esse armamento seria
utilizado não só para domínio de território, mas
também para as práticas
de assaltos e de diversos
outros crimes violentos.
Essa ação faz parte de
uma estratégia da Polícia
Federal visando combater o crime organizado no
estado, principalmente na
sua modalidade mais violenta, com vista a trazer
mais segurança para a população do Rio de Janeiro”, disse o delegado de
Polícia Federal e chefe da
delegacia de Repressão
a Entorpecentes (DRE),
Bruno Tavares. A prisão
foi realizada por oito policiais federais da DRE
e contou com o apoio de

numeração raspada e cinco
munições intactas.
A ocorrência fo encaminhada para a 56ª DP
(Comendador Soares). Na
distrital, o criminoso foi
autuado no Estatuto do
Desarmamento e irá responder por porte ilegal de
arma de fogo.
O preso foi encaminhado

Pelezinho foi localizado em um
condomínio na Estrada de Madureira

a uma unidade prisional, comparsa foranm flagraonde ficará à disposição da dos praticando cobrança de
Justiça.
suposta taxa de segurança
clandestina em um comérTaxa
cio localizado na Estrada
de segurança
Abílio Augusto Távora, na
O acusado já havia sido altura do bairro São Dopreso em fevereiro do ano mingos, também em Nova
passado por uma equipe do Iguaçu, uma das áreas de
corregedoria.
atuação do bando de TanNa ocasião, ele e um dera.

Suspeito de matar companheira
a facadas se entrega à polícia
Reprodução

cido apenas como Coronel,
ordenou a morte de Ellen.
Ainda segundo informações, na última sexta-feira
(17), a jovem foi a um baile funk no Muquiço, onde
já morou, e acabou sendo
capturada por integrantes da
facção. traficantes.
Nota da PM
A Assessoria de Imprensa
da Secretaria de Estado de
Polícia Militar informa que,
no sábado (18/6), policiais
militares do 41ºBPM (Irajá)
realizavam
patrulhamento quando encontraram um
veículo abandonado na Rua
Loreto do Couto, em Guadalupe. No interior do carro,
os policiais constataram que
havia uma mulher em óbito.
A área foi isolada e a perícia
acionada. Ocorrência encaminhada para a DH.

Eduardo Amaral teve a prisão temporária decretada por ser o suposto assassino de Monique

O suspeito de assassinar
a companheira a facadas,
em Bangu, bairro da Zona
Oeste do Rio, se entregou
à polícia ontem (20). Eduardo Amaral Emiliano estava com a prisão temporária
decretada e era considerado
foragido. O crime aconteceu no dia 26 de maio na

casa onde o casal morava.
Eduardo disse que não
tinha se entregado porque
estava sendo ameaçado por
várias pessoas, entre elas, o
ex-marido da companheira
dele, Monique Barros de
Souza, e pai da filha dela.
O corpo de Monique, que
tinha 32 anos, foi encontra-

do com duas facas cravadas
no pescoço, no quarto da
casa.
Os bombeiros tiveram
que arrombar a porta. Questionado se confessava o crime, primeiro ele disse que
não falaria nada a respeito,
mas depois negou ser o autor das facadas.

PLANTÃO

Lancha de Bruno e Dom será periciada
AMAZONAS - A embarcação que transportava
o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês
Dom Phillips, encontrada
no rio Itacoaí na noite do
último domingo (19), foi
retirada do porto de Atalaia do Norte, ontem (20).
A lancha foi levada para
um galpão. A polícia montou um esquema de segurança para guardar a embarcação no novo local.
Segundo a Polícia Civil, a lancha deverá passar por um processo de
reconhecimento por integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do
Javari (Univaja), e posteriormente passará por perícia técnica.
A embarcação foi encontrada exatamente no
perímetro indicado por
Jeferson da Silva Lima, o

“Pelado da Dinha”, preso
no sábado (18). Ele é um
dos oito suspeitos de ter
participado dos assassinatos de Bruno e Dom. Além
de Jeferson, Amarildo da
Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, e
o irmão dele, Oseney da
Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”,
também foram presos.
A equipe de investigações informou que a lancha foi localizada a cerca
de 20 metros de profundidade, emborcada com seis
sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma
distância de 30 metros
da margem direita do rio.
A operação para encontrar a lancha durou cinco
horas. Além do casco da
embarcação, também foram encontrados um motor Yamaha 40 hp, quatro

divulgação

Embarcação foi localizada a 20 metros de profundidade
amarrada a sacos de areia para não flutuar

tambores que eram de propriedade do Bruno, sendo
três em terra firme e um
submerso.
No dia 9 de junho, a
Justiça decretou a prisão
temporária de Amarildo
da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”,
que confessou o crime no
dia 15, um dia após o ir-

mão Oseney da Costa de
Oliveira, conhecido como
“Dos Santos”, ter sido
preso. Também no dia 15
de junho, a Justiça decretou a prisão temporária de
Oseney. Os três suspeitos
seguem detidos na carceragem da 50ª Delegacia
Interativa de Polícia (DIP)
de Atalaia de Norte.

Hora
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ONGs enfrentam dificuldades para
ajudar famílias carentes no Rio
Preço da cesta básica aumentou de R$ 515 em abril de 2019 para R$ 768 em abril deste ano
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

E

stá cada vez mais difícil para as instituições
que ajudam famílias
carentes manter a ajuda mensal de cestas básicas e refeições. ONGs que dependem
de doações para funcionar
estão quase sem alimentos
para distribuir.
A fundadora do Instituto
Doando Esperança, Robenia
da Silva, em Campo Grande,
na Zona Oeste do Rio, não
sabe mais a quem recorrer.
No café da manhã, pães e
biscoitos foram comprados
com o pouco dinheiro que
sobrou do projeto que atende
pessoas pobres. Mas na cozinha, o gás está acabando, a
geladeira está vazia e restam
menos de três quilos de arroz
e um pacote de açúcar.
“Hoje, nós estamos sem
poder fazer nossas atividades
fixas porque a gente não está
conseguindo doação. Aqui
no projeto são assistidas mais

de 150 famílias. Só que no
momento, menos de 70 famílias são assistidas porque
a gente não consegue obter
as doações. A gente está vivendo dia após dia, esperando ajuda, batendo de porta
em porta, para tentar ajudar
quem está em pior situação”,
disse Robenia. A cada dia
que passa, as doações que
tanto ajudam pessoas carentes estão chegando cada vez
menos às instituições. Assim
como em Campo Grande,
em outras regiões do Rio, famílias sentem na pele a falta
de uma cesta básica para ajudar na alimentação. A ONG
Semente do Futuro, em Bangu, também na Zona Oeste,
vive situação semelhante ao
Instituto Doando Esperança.
Durante a pandemia, a ONG
distribuiu alimentos e kits de
higiene para as famílias das
240 crianças atendidas. E
para outras que precisavam,
no bairro. Mas a ajuda parou de chegar, como contou
a diretora da ONG, Tia Selminha.

“Nós recebíamos 250 cestas semanais. Passaram a ser
100 cestas semanais, depois
50. E agora, até abril, eram
25 cestas mensais. Depois
de abril, cessaram, agora
está zerado. E a condição
das famílias, que já era ruim,
agora piorou ainda mais.
Então, fome, as pessoas sentem todos os dias”, disse. A
instituição oferece cursos
para famílias e atividades
de educação, esporte e arte
para crianças e adolescentes.
Mas, para tudo isso funcionar, ela também depende de
doações.
Essa é a mesma condição
do Instituto Anjinho Feliz,
na Cidade Nova, no Centro
do Rio. A ONG também
oferece cursos e doa mantimentos. Quatrocentas famílias de 13 comunidades
da região são atendidas.
Mas com a alta dos alimentos e a diminuição de 65%
nas doações, a situação da
instituição é difícil. A Casa
Fluminense acompanhou o
aumento dos preços da cesta

Divulgação

Doações caíram drasticamente nos últimos meses no Rio

básica no Rio. Em abril de
2019, ela custava R$ 515.
Aumentou para R$ 768,
em abril deste ano. O valor
mais alto já registrado e que
representa 60% do salário
mínimo.
“Quando a gente fala de
fome, é importante falar do
desemprego. Desemprego é
um dos fatores que vai influenciar essa situação. No
estado do Rio de Janeiro,
quando a gente olha o primeiro trimestre de 2022, a
taxa de desocupação do estado é de 14,9%. É impos-

sível a gente falar de superação da fome, de superação
do desalento, de superação
do emprego, sem a gente falar de superação dessas condições”, disse Cláudia Cruz,
coordenadora de informação da Casa Fluminense.
O grupo Movimenta Caxias, em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense, que
também faz ações de solidariedade desde o início da
pandemia, pede doações de
alimentos.
“Durante a pandemia,
nos anos de 2020 e 2021,

Comlurb envia garis a Petrópolis para
ajudar na remoção de escombros
A Comlurb enviou a
Petrópolis dez caminhões
basculantes de dez metros cúbicos cada, além
de dez garis e mais cinco profissionais de apoio
operacional, para ajudar
na remoção de escombros

provenientes do temporal
que assolou a cidade em
fevereiro, e deixou mais de
200 mortos.
Na ocasião, a Companhia subiu a serra para ajudar na limpeza da Rua Teresa e vias do entorno, com

mais de 400 garis e cerca
de 50 veículos e equipamentos. Em quatro dias de
atuação, foram removidas
1.243 toneladas de resíduos, principalmente terra,
lama, galhadas e pedaços
de tronco.

IBGE inicia ação do Censo 2022
pesquisando entorno de domicílios
O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) iniciou a coleta da
Pesquisa Urbanística do
Entorno dos Domicílios,
que mobiliza mais de 22
mil supervisores censitários até 12 de julho. Trata-se do marco do início da
operação do Censo 2022.
No entanto, ainda não serão feitas entrevistas e os
dados serão colhidos apenas por meio de observação.
A Pesquisa Urbanística
do Entorno dos Domicílios
é considerada fundamental
porque todos os mais de
326 mil setores censitários,
distribuídos pelos 5.570
municípios brasileiros, são
visitados. A partir desse
trabalho, são obtidas informações da infraestrutura
urbana consideradas relevantes para a administração
pública. Além disso, os dados acumulados permitirão
atualizar mapas e identificar
vias, o que contribuirá posteriormente para o trabalho
dos recenseadores. Os supervisores censitários vão

divulgação

Mais de 22 mil supervisores trabalharão até 22 de julho

percorrer todas as ruas de
cada setor censitário que
está sob sua responsabilidade. Eles deverão preencher
questionários incluindo dados relacionados aos dez
quesitos investigados: capacidade da via, pavimentação, bueiro e boca de lobo,
iluminação pública, ponto
de ônibus ou van, sinalização para bicicletas, existência de calçada, obstáculo na calçada, rampa para
cadeirante e arborização.
De acordo com o IBGE, os
dados levantados poderão
subsidiar a formulação de
políticas públicas em áreas

urbanas, visando a melhoria
da qualidade de vida da população. Além disso, as informações poderão oferecer
um quadro atual de questões urbanísticas e ambientais das cidades, permitindo
comparações.
Como no Censo 2010,
será possível demonstrar,
por exemplo, quais as capitais brasileiras com a maior
proporção de domicílios
em áreas arborizadas. Os
resultados desta edição serão divulgados apenas no
ano que vem, junto com todas as demais informações
apuradas no Censo 2022.

A operação foi um pedido do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo,
ao prefeito do Rio, Eduardo Paes. As equipes da
Comlurb seguiram para a
Cidade Imperial, partindo
do Mercado São Sebastião.

nós distribuímos dezenas de
milhares de cestas básicas
na Baixada Fluminense e
em todo o estado do Rio de
Janeiro. Mas nesse de 2022,
as doações têm diminuído
muito, muito mesmo. Hoje,
quase não conseguimos fazer nenhuma entrega, porque cada vez mais não tem
doações e cada vez mais
a fome tem aumentado, a
desigualdade tem aumentado, os alimentos têm ficado mais caro”, disse Vítor
Lourenço, do Movimenta
Caxias.
divulgação

Comlurb voltou a enviar ajuda para a cidade de Petrópolis

Reuni Digital vai oferecer mais de 5 mil vagas
O Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa para Expansão da
EaD nas Universidades Públicas Federais – Reuni Digital. Durante a cerimônia
de lançamento em Brasília,
o secretário de educação
superior destacou que, além
de ampliar o acesso, o programa pretende fomentar a
permanência dos discentes
na educação superior, por
meio da educação a distância (EaD). No total, segundo o MEC, serão ofertadas
5.020 novas matrículas por
ano. Durante a cerimônia, o
ministro da Educação, Vitor
Godoy, assinou uma portaria com autorização para
criação de 152 novos cargos
de docentes no programa.

Eles vão atuar em 14 cursos de graduação. Os cursos
virtuais serão ofertados no
âmbito das universidades
federais em diferentes regiões do país.
Segundo o ministro, o
programa pretende ampliar
o acesso e a permanência
dos estudantes na educação
superior pública, por meio
da educação a distância, e
assegurar a qualidade da
oferta. Também estão entre as metas do programa,
a ampliação da participação proporcional de grupos
desfavorecidos na educação
superior; a consolidação e
ampliação de novos programas e ações de incentivo
e mobilidade estudantil; a
institucionalização dos pro-

gramas de educação a distância; e a capacitação de
professores, técnicos de informática e técnicos administrativos para atuar com
educação a distância.
Outro objetivo do Reuni
Digital é contribuir para o
alcance das metas do Plano Nacional de Educação
(PNE), em destaque a meta
12, que estabeleceu em
33% o percentual de matrículas para a população de
18 a 24 anos (taxa líquida)
e em 50% para a população
em geral (taxa bruta) até o
ano de 2024. O programa
prevê que seja assegurada
a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos,
40% das novas matrículas,
no segmento público.

Rio tem 318 mil pessoas com vacina atrasada
O Rio tem 318 mil cariocas na faixa etária de 40 a 49
anos que estão com a vacinação atrasada. Eles não estão
aptos a tomar a quarta dose
da vacina contra a Covid (2ª
dose de reforço) porque não
voltaram para tomar a terceira dose. A partir de agora,
as pessoas com 40 anos ou
mais poderão ir aos postos

para tomar a quarta dose.
O anúncio da ampliação foi
feito pela Prefeitura do Rio
na última sexta (17).
“A gente tem que ter a
maior adesão da população
na primeira dose de reforço. Temos mais de 700 mil
pessoas de mais de 40 anos
que não tomaram a primeira
dose de reforço. Por isso é

preciso que essas pessoas se
imunizem para se preparar
para a sazonalidade da doença. Vem o inverno agora,
o número de casos vai aumentar e a gente precisa que
essas pessoas estejam com a
imunidade pronta para passar por esse período”, afirmou o secretário municipal
de saúde, Rodrigo Prado.
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Estrutura em Resende

Santa Casa instala elevador
Processo está em última etapa; unidade receberá ainda novos 28 leitos para atendimento de pacientes
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

s obras na Santa
Casa de Misericórdia continuam
em andamento e com os
processos adiantados. Atualmente, os serviços concentram-se na última etapa
da construção da estrutura
do elevador, que será utilizado como maca-leito para
transporte de pacientes e
acessibilidade a todos os
andares do prédio.
Recentemente, a unidade
recebeu a instalação de um

mecanismo de prevenção
contra incêndio, que consiste em um sistema anti-incêndios que funciona
sem a necessidade da ação
humana, chamado sprinkler. Quando a temperatura
do ambiente atinge níveis
elevados, o sistema produz
uma “chuva” e configura
um alerta de incêndio.
Todo o cronograma de
obras envolve ainda a criação de 28 novos leitos, área
para cuidados com a saúde
mental, nova lavanderia,
novo laboratório para manuseio de exames feitos
na própria unidade, Cen-

tro de Traumato-ortopedia
e ressonância magnética,
novo centro de fisioterapia
ambulatorial, além de sistema de alarmes em caso
de ocorrências de sistema
anormal ou emergência.
“As obras na Santa Casa
de Resende criam um degrau a mais rumo à saúde de
excelência em nosso município. Desde 2017 fazemos
intervenções e melhorias na
unidade, que estava abandonada. Hoje ela é fundamental no atendimento da
rede de saúde da cidade”,
finalizou o prefeito Diogo
Balieiro Diniz.

Divulgação/PMR

Elevador será utilizado como maca-leito para transporte de pacientes

Itatiaia constrói ETE
A Secretaria de Obras e
Serviços Públicos de Itatiaia está trabalhando na
conclusão do sistema de
rede de esgoto no bairro
Jardim Manchete. Na semana passada, uma equipe

da secretaria trabalhou na
escavação da Rua 1, via de
acesso ao Jardim Manchete, para instalar a tubulação de esgoto que será interligada a ETE.
A informação é do di-

retor de Saneamento da
pasta, o engenheiro civil
Daniel Félix. Segundo ele,
após esta etapa a estimativa é de que haja o tratamento de cerca de 60% dos
efluentes domésticos da loDivulgação/PMI

Equipe trabalha na escavação da Rua 1, via de acesso ao Jardim Manchete

Cecierj de Quatis
abre inscrições
de pré-vestibular
A Prefeitura Municipal
de Quatis informa que a
Fundação Cecierj está com
as inscrições abertas para o
Pré-Vestibular Cecierj.
A inscrição começou
ontem (20) e vai até o dia
27. O link para inscrição é
www.cecierj.edu.br.
É importante que o aluno

envie seus documentos no
ato da inscrição (RG, CPF
e comprovante de escolaridade).
Para mais informações,
basta acessar o site oficial
da instituição, clicando no
link acima. Venha conquistar a sua vaga no ensino superior!

calidade.
“Hoje o índice de tratamento é zero. A Estação
nunca foi interligada a rede
de esgoto da comunidade
e está inativa. Os equipamentos
aparentemente,
numa verificação preliminar, parecem estar em boas
condições, o que só poderá
ser verificado em um teste
de carga que será realizado
nos próximos dias”, conta
Daniel. A ETE do Jardim
Manchete, entrando em
operação, terá capacidade
de tratar o esgoto doméstico dos cerca de dois mil
moradores da comunidade.
Ela foi construída com recursos da empresa Jaguar
Land Rover, por meio de
um compromisso social,
com a responsabilidade do
funcionamento da estação
sendo da Prefeitura.
Divulgação/quatis

Reprodução/Redes sociais

Antônio Francisco Neto foi diagnosticado
na manhã de ontem (20)

O prefeito de Volta Redonda (RJ), Antônio Francisco Neto (União Brasil),
foi diagnosticado com covid na manhã de ontem
(20). A prefeitura informou
que o chefe do Executivo
está bem e, por enquanto,
não apresentou sintomas. É
a primeira vez que o político de 66 anos testa positivo
para a doença.
Segundo o governo municipal, ele tomaria a quarta

dose da vacina nesta semana.
De casa, Neto seguirá
trabalhando remotamente
até o fim do período de isolamento social. O prefeito
só retornará aos compromissos presenciais quando
testar negativo em novo
exame. Desde o início da
pandemia, Volta Redonda
registrou 1.384 mortes e
68.635 casos confirmados
de Covid-19.

Porto Real abre
matrícula para a EJA

O aluno envie seus documentos no ato da inscrição

CCR RioSP interdita trecho em Barra Mansa
A pista da Rodovia Presidente Dutra que dá acesso ao bairro Cotiara, em
Barra Mansa (RJ), foi interditada ontem (20) para
manutenção em um viaduto do trecho. O trabalho foi
realizado na pista sentido
Rio de Janeiro, na altura do
km 273.
Segundo a CCR RioSP,
concessionária que administra a rodovia, a opção
para o motorista que segue
sentido Rio e deseja retornar para o sentido São
Paulo é utilizar o acesso do

Prefeito de Volta
Redonda testa
positivo para covid

Divulgação/CCR RioSP

bairro Monte Cristo, no km
270.
Já quem está na pista
sentido São Paulo e deseja
mudar para o sentido Rio
deve utilizar o próximo retorno, no km 275.
Ainda de acordo com a
concessionária, durante a
manutenção, o trânsito sob
o viaduto vai fluir no sistema pare e siga. Na etapa de
concretagem, o trecho vai
ser totalmente interditado.
Equipe da CCR RioSP trabalha na manutenção do trecho
A previsão é de que o serviço seja concluído em até lisado ou suspenso em caso sinalizado durante toda a
30 dias, mas pode ser para- de chuva. O local estará manutenção.

A Prefeitura de Porto
Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo
(SMECT), informa a população que abriu ontem a
temporada de matrícula na
EJA (Educação de Jovens
e Adultos), que acontece
até 1º de julho, das 7h às
20h no CIEP 487.
Para garantir a vaga, o
interessado deve apresentar a seguinte documentação: histórico escolar ou
declaração escolar da última unidade escolar em
que estudou, constando a
série e ou ano para o qual
o educando está habilitado, ficando o original na
escola; certificado de alistamento militar (para educando do sexo masculino
maior de 18 anos); cartão
do Sistema Único de Saú-

de - SUS; número de Identificação Social - NIS (se
beneficiário do programa
de transferência de renda);
comprovante de residência atualizado no nome do
responsável; laudo comprobatório de deficiência
declarada (se for o caso);
documento comprobatório da emancipação do
educando, quando for o
caso; ertidão de nascimento ou casamento; carteira
de identidade; carteira de
identidade e CPF do responsável legal, no caso de
menor de 18 anos; 02 fotos
3x4; cópia da carteira de
identidade para maiores de
16 anos; documento comprobatório emitido pelo
Juiz da Vara da Infância
e da Juventude quando se
tratar de guarda, tutela, família substituta e outros.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Virado de
legumes
Ingredientes
2 colheres (sopa) de óleo1
cebola média picada1/2 pimentão vermelho picado1
xícara (chá) de ervilha fresca
ou congelada1 xícara (chá)
de farinha de milho amarela
flocada• sal a gosto• pimenta-do-reino a gosto• salsa
(ou salsinha) picada a gosto• cebolinha-verde picada
a gosto

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

junho, às 10 horas, na Rua Prefeito João Luiz do Nasci- pelo Poder Executivo.
mento, nº 38, Centro - Nova Iguaçu, para a divulgação
            A Câmara Municipal de Nova Iguaçu informa e discussão do Projeto de Lei que institui o programa de
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
e convida a sociedade iguaçuana a participar de Au- incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública
Presidente
diência Pública, a ser realizada no próximo dia 23 de do município de Nova Iguaçu/RJ – REFIS/2022 enviado
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

PORTARIA Nº 0918 DE 20 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 0917 DE 20 DE JUNHO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 20 de Junho de 2022,
VICTORIA MARQUES ARANTES ETTORE MARTINS,
para o Cargo em Comissão, CC4, Assessor I - Relações
Comunitárias da Secretaria Municipal de Governo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO

PORTARIA Nº 0919 DE 20 DE JUNHO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1º - EXCLUIR, a partir de 01/06/2022, a Função
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 20 de Junho de 2022, Gratificada (FGR) da servidora abaixo relacionada, da
MARINALDO CORRADI, para o Cargo em Comissão, Secretaria Municipal de Administração.
CC1, Diretor de Contratos e Compras da Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos.
Matrícula		 Nome
Simbologia
2909
Zenilsa da Silva
FGR I
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quiche de
legumes

DECRETO N° 5.487, DE 14 DE JUNHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 7.025.000,00

Ingredientes
2 xícaras (chá) de Água fervente 1 tablete de caldo de
legumes 2 xícaras (chá) de
proteína de soja texturizada1 ovo4 colheres (sopa) de
cheiro-verde picado1 xícara
(chá) de farinha de aveia

(Sete milhões e vinte e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no
20 DE JUNHO DE 2022 PUBLICADO EM 21/06/2022

orçamento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,

DECRETO Nº 5.486, DE 13 DE JUNHO DE 2022

com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.624

Abre em favor da Secretaria Municipal de Educação, Crédito Suplementar no valor de 14 de janeiro de 2022.
DECRETA:

de R$ 14.247.945,40 (Quatorze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos

e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), com recursos do excesso de arreca- Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 7.025.000,00 (Sete milhões

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

dação da receita 1542 - FUNDEB - Complementação - VAAT da Educação, apurado e vinte e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
até o mês de maio de 2022.

Decreto;

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrecom fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,
de 1964, e tendo em vista a autorização constante do parágrafo único do artigo 8º da conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de
Lei Municipal 1.624 de 14 de janeiro de 2022.

17 de março de 1964 e
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar de R$ 14.247.945,40 (Quatorze milhões, Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta cen- disposições em contrário.
tavos), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Anexo I
Art. 2º - O crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será compensado Em R$
pelo excesso de arrecadação com recursos da receita 1542 - FUNDEB - Comple-

Pão de queijo
na caneca
Ingredientes
.3 ovos
. 12 colheres (sopa) de leite
. 6 colheres (sopa) de óleo
. 12 colheres (sopa) de polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fermento em pó
. 12 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

mentação - VAAT da Educação, no período de 01/01 à 30/05/2022, em conformidade
com o inciso II do § 1 do artigo 43º, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964,
conforme cálculos do Anexo II - QUADRO I e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMED

SEMED

07.01.12.361.49.1.001

3.3.90.39.00

2540

1.225.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.302.39.1.008

4.4.90.61.00

15001002

4.500.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.302.39.2.051

3.3.90.39.00

1600

650.000,00

SEMOCAP

SEMOCAP

73.01.15.451.10.1.013

4.4.90.92.00

1501

650.000,00

Anexo II

Anexo I

						

Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMED

SEMED

07.01.12.361.49.1.001

3.3.90.39.00

1542

1.971.366,90

SEMED

SEMED

07.01.12.361.49.1.001

4.4.90.51.00

1542

1.700.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.49.1.001

4.4.90.61.00

1542

4.500.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.365.49.1.002

3.3.90.39.00

1542

250.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.365.49.1.002

4.4.90.51.00

1542

1.420.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.42.2.039

4.4.90.52.00

1542

2.755.128,50

SEMED

SEMED

07.01.12.365.43.2.040

3.3.90.39.00

1542

1.000.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.365.43.2.040

4.4.90.52.00

1542

651.450,00

Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

ANULAÇÃO

SEMED

SEMED

07.01.12.361.49.1.001

4.4.90.51.00

2540

434.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.365.49.1.002

4.4.90.51.00

2540

791.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.122.37.2.007

3.1.90.11.00

15001002

4.500.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.305.52.2.054

3.3.90.92.00

1600

200.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.305.52.2.055

3.3.90.30.00

1600

450.000,00

SEMOCAP

SEMOCAP

73.01.15.451.10.1.016

4.4.90.51.00

1501

650.000,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
Prefeito Municipal

Anexo II

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

ÓRGÃO

QUADRO I

Republicado por ter saído com incorreção

Em R$
Cálculos de ExcESSO de arrecADAÇÃO da Receita 1542 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT EDUCAÇÃO DE 2022

DECRETO N° 5.494, DE 20 DE JUNHO DE 2022

Receita estimada na Lei Orçamentária

0,00

Receita estimada para o período de janeiro a dezembro

0,00

Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário no valor

Receita arrecadada no período de janeiro a maio

14.247.945,40

de R$ 1.033.126,45 (Um milhão, trinta e três mil, cento e vinte e seis reais e quarenta

Estimativa de arrecadação para o período de dezembro

0,00

e cinco centavos), destinados a despesas urgentes e imprevistas.

Receita arrecadada até maio + estimada de dezembro

14.247.945,40

Excesso de arrecadação verificado até 30 de maio

14.247.945,40

Valor de suplementações anteriores

0,00

Diferença entre o excesso verificado e suplementações anteriores

14.247.945,40

Valor desta suplementação

14.247.945,40

Saldo

0,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
Prefeito Municipal
Republicado por ter saído com incorreção

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,
com fundamento no inciso III, do Artigo 41º, da Lei Federal 4.320 de 17 de março
de 1964.
Considerando a Lei Federal n. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 Artigo 3º, caput e
inc. VIII do § 7º, inc. IV, do § 7º - A e, ainda, Artigo 8º, todos, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19), alterada pelas Leis n.14.006 de 28 de maio
de 2020 “Altera a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para estabelecer prazo

Hora

terça-feira, 21 de junho de 2022

ATOS OFICIAIS

11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

de 72 (setenta e duas) horas, para que a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária ao período compreendido entre 06 de junho de 2022 a 02 de dezembro 2022, para o

Paella
vegetariana
Ingredientes
1/3 xícara (chá) de azeite de oliva1 cebola picada2 dentes de alho
picados2 talos de salsão (ou aipo) picados2
cenoura cortadas em
cubos1 abobrinha cortada em cubo1 pimentão
vermelho sem sementes picado1 xícara (chá)
de arroz3 xícaras (chá)
de caldo de legumes1
colher (café) de açafrão-da-terra (ou cúrcuma)1/2 xícara (chá) de
vinho branco2 tomate
sem pele e sem sementes picados• ervas frescas a gosto

(ANVISA), autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamen- Tribunal Regional Eleitoral/RJ – 153ª Zona Eleitoral de Belford Roxo.
tos, equipamentos e insumos da área de saúde registrados por autoridade sanitária
estrangeira e autorizados à distribuição comercial de seus respectivos países; e dá

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

outras providências.” e n.14.124 de 10 de março de 2021, que “Dispõe sobre as

Secretária Municipal de Administração

medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e insumos e à contratação

Matrícula nº 60/70.971

de bens e serviços de logísticas, de tecnologia da informação e comunicação, de
comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra PROCESSO Nº 04/1950/2022FLS.
a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a PORTARIA N.º 1420/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD

COVID-19”;

ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao inciso V do Artigo
Considerando o recebimento dos recursos financeiros através das Portarias GM/ 75 da Lei Complementar nº 268 DE 31/03/2021,
R E S O L V E:

MS n. 0006, 1308 e 3617, no valor de R$ 1.033.126,45 (Um milhão, trinta e três mil,

Exonerar a pedido ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS FERREIRA, Estimula-

cento e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos);

dor Materno, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/22.187,
Considerando o Decreto Estadual n. 46.973 de 16 de março de 2021, que “reco- a contar de 09/05/2022, conforme o contido nos autos do processo nº 04/1950/2022.
nhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, em
razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

do novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”, alterado pelo Decreto

Secretária Municipal de Administração

Estadual n. 47.870 de 13 de dezembro de 2021, que “renova o estado de calamidade

Matrícula nº 60/70.971

pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus (COPORTARIA N.º 1421/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

VID-19), reconhecido por meio da Lei Estadual n. 8.794/2020”;

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
Considerando, o Decreto Municipal n. 5.019 de 31 de dezembro 2020, e renovado legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de
pelo n.º 5.043 de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas para enfren- 31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 		
R E S O L V E:

do novo Corona Vírus e dá outras providências, alterado pelo Decreto Municipal n.

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

5.339 de 12 de janeiro de 2022, que “dispõe sobre a propagação das medidas de

Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite.
Frite a cebola, o alho,
junte o restante dos vegetais e misture.
Adicione o arroz, o caldo
de legumes e o açafrão.
Quando começar a secar, adicione o vinho, o
tomate e as ervas.
Cozinhe por mais dois
minutos e sirva em seguida.

enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

saúde no município de Belford Roxo” e

MARLUCIA RIBEIRO DA
SILVA CORDEIRO

04/2238/2022

10/14.952 e
10/51.228

PROFESSOR

03

23/05/22
25/05/22

a

CELESTE
DA
SILVA
AGUIAR TORRES

04/2116/2022

10/47.407

PROFESSOR II

30

16/05/22
14/06/22

a

MIDIAN NOBRE DA CAMARA SILVEIRA

04/2227/2022

10/47.771

PROFESSOR

30

20/05/22
18/06/22

a

MICHELLE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA

04/2222/2022

60/86.389

ASSESSOR
SERVIÇO

15

11/05/22
25/05/22

a

LUIZ GONZAGA DE LIMA
FILHO

04/2223/2022

10/22.589

PROFESSOR

30

23/05/22
21/06/22

a

CLAUDINETE DE MELLO
LIMA

04/2226/2022

10/15.231

AUXILIAR ADM

30

20/05/22
18/06/22

a

ANA PAULA LIRA DE
SOUZA

04/2225/2022

10/16.065

PROFESSOR

30

19/05/22
17/06/22

a

JALDEA MACHADO DA
SILVA

04/2224/2022

10/15.173

AUXILIAR ADM

30

19/05/22
17/06/22

a

RAQUEL DA SILVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

04/2137/2022

10/52.984

PROFESSOR

30

17/05/22
15/06/22

a

Art. 2º - O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legis-

PATRICIA DE PAULA DE
SOUZA

04/2141/2022

10/05.988

PROFESSOR

07

09/05/22
15/05/22

a

lativo, para conhecimento, devendo ainda ser transformado em Decreto Legislativo,

JAQUELINE SILVEIRA

04/2143/2022

10/25.367

MÉDICA

15

26/04/22
10/05/22

a

LUCIENE MORAES FEIJO

04/2145/2022

10/05.822

PROFESSOR II

13

12/05/22
24/05/22

a

ALYNE SANTOS SIMON

04/2149/2022

10/05.599

PROFESSOR II

05

14/05/22
18/05/22

a

ANNA FLAVIA DOS SANTOS DA SILVA SOUZA

04/2239/2022

10/56.340

PROFESSOR II

30

20/05/22
18/06/22

a

JOSE CARLOS
SANTOS

04/2164/2022

10/19.738

TRAB. BRAÇAL

30

10/05/22
08/06/22

a

04/2166/2022

25/87.264

PROFESSOR II

15

09/05/22
23/05/22

a

KEILA MARIA DO CARMO

04/2167/2022

25/88.871

MERENDEIRA

15

11/05/22
25/05/22

a

ISIS DA SILVA MARTINS

04/1702/2022

10/47.229

PROFESSOR

09

10/04/21
18/04/21

a

SHEILA SILVA DE LIMA
COSTA

04/1743/2022

10/15.163

SUPERVISOR
ESCOLAR

09

12/04/22
20/04/22

a

Considerando a Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 de Finanças Públicas
que trata sobre a temática em seus Artigos 41 e 44.
A autorização de que se trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos extraordinários até o montante de R$ 1.033.126,45 (Um milhão, trinta e três mil, cento
e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), classificados nos Programas de
Trabalho e no Elementos de Despesas, Fonte 1602, conforme Anexo I.
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos especificadas
abaixo Anexo l;

pela Câmara Municipal, após a aprovação, conforme rito estabelecido no Artigo.44
da Lei 4.320/64 e Artigo.62 da Constituição Federal e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

										

LETICIA
ARAUJO

Em R$

Legumes assados
no sal grosso
Ingredientes
• 400 gramas de espiga
de milho• 400 gramas de
batatas variadas (roxa,
doce e yacon)• 400 gramas de cenoura (laranja
e roxa)• 400 gramas de
abóbora• 400 gramas
de cebola• Sal grosso•
Tomates-cereja e alcachofras para decorar

ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMUS

FMS

08.01.10.302.39.1.010

3.3.90.39.00

1602

992.646,97

SEMUS

FMS

08.01.10.303.41.2.052

3.3.90.30.00

1602

40.479,48

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO

cionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

DECRETO N° 5.495, DE 20 DE JUNHO DE 2022

Secretária Municipal de Administração

“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Municipal.”

Matrícula nº 60/70.971

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor,

PORTARIA N.º 1422/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

de MAIO de 2022, publicado no Jornal Hora H em 25 de MAIO de 2022:

31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,			

DECRETA: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
Art. 1º - Fica excluída a matrícula nº 25/95657, 25/89753 do Decreto nº 5465 de 24 legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de
		
R E S O L V E:

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

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
Prefeito Municipal

“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Municipal.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:

Corte as espigas de milho, as batatas, as cenouras, a abóbora e as
cebolas em quatro partes.
Disponha-as em uma
assadeira sobre uma
camada de sal grosso.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C
por uma hora.
Balance um a um para
tirar o excesso de sal.

RODRIGUES

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

Prefeito Municipal

DECRETO N° 5.496, DE 20 DE JUNHO DE 2022

Modo de preparo

DOS

DE

Art. 1º - Fica excluída a matrícula nº 25/88843 do Decreto nº 5426 de 14 de ABRIL
de 2022, publicado no Jornal Hora H em 15 de ABRIL de 2022:

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

MARCIO ROBERTO
FERREIRA
FRAGOSO

04/2150/2022

10/43.758

AG. TRÂNSITO

04

15/05/22
18/05/22

a

MARTA CRISTINA
GONÇALVES

04/2144/2022

10/47.322

PROFESSOR II

30

03/05/22
01/06/22

a

DENIZE DO NASCIMENTO

04/2168/2022

10/17.693

ASSISTENTE
CIAL

30

06/05/22
04/06/22

a

GABRIEL BARROS
DA SILVEIRA

04/2169/2022

25/83.762

INSPETOR
PLINA

07

04/05/22
10/05/22

a

KELLY CRISTINA
RODRIGO

04/2148/2022

10/06.138

PROFESSO II

60

04/05/22
02/07/22

a

REGINA CELIA ZANIBONI

04/2160/2022

10/20.344

AUXILIAR ADM.

30

09/05/22
07/06/22

a

SODISCI-

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

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

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO

Matrícula nº 60/70.971

Prefeito Municipal
PROCESSO: 04/093/2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 1423/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

PROCESSO Nº 09/496/2018

conformidades com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu nova

PORTARIA N.º 1419/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo
93, da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97, em conformidade ao inciso II do Artigo
75 da Lei Complementar nº 268 de 04/04/2021.

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,
R E S O L V E:
Conceder a servidora ELIMAR JOSE CURTY DA SILVA, ocupante do cargo de Motorista, matrícula nº 10/18.472 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/093/2008.

R E S O L V E:

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

26/05/2005 a 25/09/2010

01/07/2022 a 28/09/2022

AUTORIZO a disposição do servidor SERGIO INACIO DE SOUZA, Gari, matrícula A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun
nº 10/18.267 da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SEMSEP, restrigir-se-á

12

Hora

terça-feira, 21 de junho de 2022

Compre medicamento com
segurança e agilidade!
Várias farmácias em um único app.

Promoções
Compare preços
Envie receita digital

Aponte a câmera e
baixe já nosso app!

Hora

13

terça-feira, 21 de junho de 2022

www.jornalhorah.com.br

SEGUNDO CADERNO
Ano XXvII 21 de junho
Nº 8793
. . terça-feira,
de 2022 . ANO XXXII . Nº 10.543

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

cionais.

Bolo de chocolate
com coco

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

R E S O L V E: DE 2022
Conceder ao servidor EDSON QUIRINO BORGES, ocu- A Secretária Municipal de Administração, no uso de
pante do cargo de Gari, matrícula nº 10/18.013 LICEN- suas atribuições legais e, em conformidades com o ArÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, confor- tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu
me o contido nos autos do Processo nº 04/4979/2019 nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

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).

PROCESSO: 04/081/2020

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
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”.

16/05/2000 a 15/05/2005

01/07/2022 a 30/09/2022

R E S O L V E:

DE 2022

nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complemen-

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

tar057/2002,
R E S O L V E:

Conceder ao servidor ANTONIO DA SILVA MOU- PROCESSO: 04/707/2019
RA, ocupante do cargo de Rastilheiro, matrícula nº PORTARIA N.º 1428/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
10/18.199 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo re- DE 2022

lacionados, conforme o contido nos autos do Processo A Secretária Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidades com o Arnº 04/081/2020.

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

16/11/2010 a 15/11/2015

01/06/2022 a 29/08/2022

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

tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

23/05/2005 a 22/05/2010

01/06/2022 a 29/08/2022

gistro nos assentamentos funcionais.

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.

PERÍODO DA LICENÇA

Conceder ao servidor WALDIR DOROW, ocupante do
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re- cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 10/20.466
LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionaA Secretária Municipal de Administração, no uso de gistro nos assentamentos funcionais.
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº
suas atribuições legais e, em conformidades com o ArELISABETE
MARIA
DE
OLIVEIRA
SOUZA
37/781/2016.
tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu
PORTARIA N.º 1424/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-

Modo de preparo

PERÍODO AQUISITIVO

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

Matrícula nº 60/70.971

nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

PROCESSO: 04/822/2010
R E S O L V E: PORTARIA N.º 1432/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
Conceder ao servidor PLINIO ANTONIO DOS SAN- DE 2022
TOS, ocupante do cargo de Gari, matrícula nº 10/18.051 A Secretária Municipal de Administração, no uso de
LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relaciona- suas atribuições legais e, em conformidades com o Ardos, conforme o contido nos autos do Processo nº tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu
04/707/2019.
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

PROCESSO: 04/5355/2009
PORTARIA N.º 1425/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

R E S O L V E:

18/05/2010 a 17/05/2015

01/07/2022 a 30/09/2022

Conceder ao servidor EDNALDO SEBASTIÃO DE

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re- LIMA, ocupante do cargo de Pintor de Parede, matrícula nº 10/20.009 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo
A Secretária Municipal de Administração, no uso de gistro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE
MARIA
DE
OLIVEIRA
SOUZA
relacionados, conforme o contido nos autos do Processuas atribuições legais e, em conformidades com o ArSecretária Municipal de Administração
so nº 04/822/2010.
tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu
DE 2022

Matrícula nº 60/70.971

nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

R E S O L V E: PROCESSO: 04/1191/2010
Conceder ao servidor JOSÉ MOREIRA ROSA, ocu- PORTARIA N.º 1429/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
pante do cargo de Ajudante de Calceteiro, matrícula nº DE 2022

10/18.224 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo re- A Secretária Municipal de Administração, no uso de
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo suas atribuições legais e, em conformidades com o Arnº 04/5355/2009.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

23/05/2005 a 22/10/2010

01/06/2022 a 29/08/2022

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

15/09/2005 a 14/09/2010

01/06/2022 a 29/08/2022

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

tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu

Secretária Municipal de Administração

nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complemen-

Matrícula nº 60/70.971

tar057/2002,

R E S O L V E: PROCESSO: 04/5494/2013
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re- Conceder ao servidor RUBENS CESAR DE SOUZA PORTARIA N.º 1433/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
SOUTO, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal, ma- DE 2022
gistro nos assentamentos funcionais.
trícula nº 10/18.138 LICENÇA PRÊMIO nos períodos A Secretária Municipal de Administração, no uso de
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do suas atribuições legais e, em conformidades com o ArProcesso nº 04/1191/2010.
tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complemen-

Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO: 04/4800/2006
PORTARIA N.º 1426/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidades com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

22/06/2005 a 21/05/2010

01/06/2022 a 29/08/2022

tar057/2002,

R E S O L V E:
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re- Conceder ao servidor ARTUR LUIZ TERTULIANO,
gistro nos assentamentos funcionais.
ocupante do cargo de Trabalhador Braçal, matrícula nº
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

R E S O L V E: PROCESSO: 04/2298/2021
Conceder ao servidor ELIAS NUNES COSTA, ocu- PORTARIA N.º 1430/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
pante do cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula nº DE 2022

10/20.170 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo re- A Secretária Municipal de Administração, no uso de
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo suas atribuições legais e, em conformidades com o Ar-

10/18.283 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo
nº 04/5494/2013.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

24/05/2005 a 23/05/2010

01/06/2022 a 29/08/2022

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

tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu

nº 04/4800/2006.

Matrícula nº 60/70.971

nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complemen-

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

03/11/2005 a 02/11/2010

01/06/2022 a 30/08/2022

03/11/2010 a 02/11/2015

01/09/2022 a 30/11/2022

03/11/2015 a 02/11/2020

01/12/2022 a 28/02/2022

tar057/2002,

PROCESSO: 04/2581/2010

R E S O L V E: PORTARIA N.º 1434/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
Conceder ao servidor ARQUIMEDES TEIXEIRA DE DE 2022
CARVALHO, ocupante do cargo de Rastilheiro, matrí- A Secretária Municipal de Administração, no uso de

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re- cula nº 10/18.611, LICENÇA PRÊMIO, nos períodos suas atribuições legais e, em conformidades com o Argistro nos assentamentos funcionais.
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu
Processo nº 04/2298/2021.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

tar057/2002,

Secretária Municipal de Administração

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

Matrícula nº 60/70.971

30/07/2015 a 29/12/2020

01/06/2022 a 29/08/2022

PROCESSO: 04/4979/2019
PORTARIA N.º 1427/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidades com o Ar-

nova redação caput do Artigo 8º da Lei ComplemenR E S O L V E:

Conceder ao servidor RICARDO GREGORIO DOS
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re- SANTOS, ocupante do cargo de Ajudante de Lavador
gistro nos assentamentos funcionais.
de Auto, matrícula nº 10/18.468 LICENÇA PRÊMIO nos
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

tigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complemen- PROCESSO: 37/781/2016
PORTARIA N.º 1431/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO
tar057/2002,

períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos
autos do Processo nº 04/2581/2010.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

26/05/2005 a 25/05/2010

01/12/2022 a 28/02/2023

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA N.º 1440/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

PEIXE COM
AÇAÍ
PICADINHO
DE AVESTRUZ
Ingredientes
Ingredientes
400g de filé de aves200 g de filé de pescada
truz picado/ 1 cenou/ sal a gosto / pimenta a
ra média cortada em
gosto / 1 xícara de farifatias finas/ 1 batata
nha de trigo / 1 xícara
média cortada em fade ovos batidos / 1 xítias finas/ 10 vagens
cara de farinha de rosca
cortadas em fatias fi/ óleo quente para fritar
nas/ 1 cebola peque/ 500 g de polpa de açaí
na cortada em fatias
finas/ 2 colheres de
sopa de alho poró
cortado em fatias finas/ 1 colher de sopa
rasaModo
de manteiga
de preparocom
sal/ 1 colher de sopa
de azeite/ 2 colheres
Corte
os filés
de peixe
de sopa
de sumo
de
em
gurjões
e
temperelimão
-os
sal e de
pimenta
a
1/3 com
xícara
aceto
gosto
balsâmico de framDisponha
a farinha
de
boesa/ 1/2
xícara de
trigo,
os
ovos
e
a
fariágua/ Sal e páprica
nha
de rosca
em recipicante
a gosto
pientes separados
Em seguida, passe cada
pedaço de peixe na farinha de trigo, nos ovos
e naModo
farinha
de rosca,
de preparo
nesta ordem
Em umabem
panela
Aqueça
uma cofriloque aou
manteiga
e o
gideira
panela com
azeite,
leve
fogo
óleo
e frite
os ao
pedaços
altoque estejam douraaté
Coloque a carne e
dos
deixe-a
dourar,
À
parte, bata
a polpadede
pois no
coloque
o alho
açaí
liquidificador
poróque
e aforme
cebola,
até
um frite
creum pouco
me
Despeje aospolpa
legumes
Transfira
bafatiados
para
tida
paraeomexa
recipiente
doura-los
um
poucoou
em
que será
servida
Coloquesobre
a água,
acedespeje
o peixe
to balsâmico, páprica,
frito
limão e o sal
Cozinhe em fogo baixo até secar toda a
água
Sirva bem quente

FILÉ DE MERLUZA COM
BATATA AO FORNO
Ingredientes
JACARÉ
À MODA RIO
NEGRO

8 filés de merluza
4 batatas
cruas (em roIngredientes
delas, sem casca)
1 pimentão (cortado
2
kgrodelas)
de rabo de jacaré/
em
2
copos
vinagre/
4
2 tomatesde
(cortados
em
limões
tipo
rosa/ 2
rodelas do
- as
sementes
cebolas/
2
dente
ficam à preferência) de
alho/
4 xícaras
de em
fa1 cebola
(cortada
rinha
de
trigo/
Sal
a
rodelas)
gosto/
de óleo
Molho 1/2
de litro
tomate
de
boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Modo de preparo
Corte
a de
carne
fresca
Modo
preparo
do jacaré em tiras
Coloque em uma vasilha
refratária
com
viTempere
os filés
à seu
nagre
e
2
limões
gosto e reserve por 10
Reserve
minutos por aproximadamente
12 horas
Unta um refratário
com
para
aliviar
cheiro
azeite e faça ouma
cada
carne
mada
de batata, em
Tempere
com sal,
ceseguida arrume
os filés
bola
e
alho
batidos
no
sobre a batata
liquidificador,
misture
Acrescente a cebola,
os
ingredientes,
coloo tomate,
o pimentão,
que-os
um regue
saco
orégano em
a gosto,
plástico
higienizado
com o molho de tomajunto
te (1/2com
lata)a farinha de
trigo
para
Cubra com “empamoo restante
na-los”
das batatas
Leve
fogo
o óleo
e
Cubraao
com
papel
alufrite
as
tiras
empamomínio e leve ao forno
nadas
jacaré
alto atéde
que
as batatas
Por
fimmacias
acrescente 1
fiquem
limão e sirva

A Secretária municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

Secretária Municipal de Administração

R E S O L V E:

Matrícula nº 60/70.971

CONCEDER LICENÇA MATRIMÔNIO
NOME

PROCESSO: 04/2643/2009

GABRIELLE
MEATO

PORTARIA N.º 1435/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

ALVES

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

04/2156/2022

25/85.850

AUXILIAR ADM.

08

11/05/22
18/05/22

a

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funconformidades com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu nova cionais.
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

R E S O L V E:

Secretária Municipal de Administração

Conceder ao servidor ALEX SANDRE COELHO BICALHO, ocupante do car-

Matrícula nº 60/70.971

go de Ajudante de Eletricista de Auto, matrícula nº 10/19.420 LICENÇA PRÊMIO

nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº PROCESSO 04/315/2022
04/2643/2009.
PORTARIA N.º 1441/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

01/11/2000 a 31/11/2005

01/07/2022 a 28/09/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido

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

formulado pela servidora LUCIA CLOTILDES DA SILVA EZAQUIEL, Agente Comunitário de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/88.768,
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 17/01/2022 a 23/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 04/315/2022.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

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

Secretária Municipal de Administração

cionais.

Matrícula nº 60/70.971

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROCESSO: 04/3524/2021

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1436/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

Matrícula nº 60/70.971

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidades com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,
R E S O L V E:
Conceder ao servidor CAROBERT CALDAS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de
Procurador Municipal, matrícula nº 10/16.770 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3524/2021.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

31/05/2014 a 30/05/2019

02/06/2022 a 30/08/2022

PROCESSO 04/324/2022
PORTARIA N.º 1442/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido
formulado pela servidora EDNA MUNIZ CALDAS, Agente Comunitário de Saúde,
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/86.681, para abonar as
faltas de 10(dez) dias de 11/01/2022 a 20/01/2022, conforme contido nos autos do
processo nº 04/324/2022.

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

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 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 04/6085/2021
PORTARIA N.º 1443/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

PROCESSO: 04/7106/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

PORTARIA N.º 1437/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidades com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,
R E S O L V E:
Conceder ao servidor ELIAS VICTOR SILVA, ocupante do cargo de Calceteiro, matrícula nº 10/18.077 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme
o contido nos autos do Processo nº 04/7106/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

01/08/2011 a 31/04/2017

01/06/2022 a 29/08/2022

legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido
formulado pela servidora MONICA PAULA DOS SANTOS FERNANDES, Agente da
Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública - SEMSEP, matrícula
nº 10/62.302, para abonar as faltas de 05(cinco) dias de 07/11/2021 a 11/11/2021,
conforme contido nos autos do processo nº 04/6085/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

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

PROCESSO 04/326/2022
PORTARIA N.º 1444/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

Secretária Municipal de Administração

legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido

Matrícula nº 60/70.971

formulado pela servidora JOCELINA THOMAZ SALDANHA, Auxiliar Administrativo,
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/90.607, para abonar as

PROCESSO: 04/1621/2020

faltas de 07(sete) dias de 17/01/2022 a 23/01/2022, conforme contido nos autos do

PORTARIA N.º 1438/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidades com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

processo nº 04/326/2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

R E S O L V E:

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Conceder a servidora CLEMILDA COUTINHO SOUZA, ocupante do cargo de Pro-

Secretária Municipal de Administração

fessor 1ª a 5ª Série, matrícula nº 10/14.933 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo

Matrícula nº 60/70.971

relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1621/2020.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2008 a 01/06/2013

02/05/2022 a 01/08/2022

PROCESSO 04/428/2022
PORTARIA N.º 1445/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido
cionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

formulado pela servidora ROSELENE ANA SILVA NOGUEIRA , Assessor Executivo,

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 60/82.186, para abonar as
faltas de 07(sete) dias de 15/01/2022 a 21/01/2022, conforme contido nos autos do
processo nº 04/428/2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-

PROCESSO: 04/894/2019
PORTARIA N.º 1439/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

cionais.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

conformidades com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu nova

Secretária Municipal de Administração

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar057/2002,

Matrícula nº 60/70.971

R E S O L V E:
Conceder ao servidor ROMULO CID DE SENRA LOPES, ocupante do cargo de PROCESSO 04/697/2022
Auditor Fiscal, matrícula nº 10/04.6283 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo re- PORTARIA N.º 1446/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/894/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

06/01/2015 a 05/01/2020

01/09/2021 a 30/11/2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido
formulado pela servidora JOSELI VARGAS DE ALMEIDA, Auxiliar de Saúde Bucal,
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/94.686, para abonar as

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- faltas de 07(sete) dias de 10/01/2022 a 16/01/2022, conforme contido nos autos do
processo nº 04/697/2022.
cionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

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

Hora

15
terça-feira, 21 de junhO de 2022

terça-feira, 21 de junho de 2022

ATOS OFICIAIS

15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Pão de Queijo da Ana
Maria Braga
Ingredientes
1 xícara (chá) de óleo/1 xícara (chá) de água/1 xícara (chá) de leite/2 colheres
(sopa) de sal/1 kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de queijo
minas padrão ralado no ralo
fino (3 xícaras de chá)/100g
de queijo parmesão ralado
no ralo fino (1 ½ xícara de
chá)
Modo de preparo

Numa panela, coloque 1
xícara (chá) de óleo, 1 xícara (chá) de água, 1 xícara
(chá) de leite e 2 colheres
(sopa) de sal. Aqueça em
fogo médio até ferver.
Em uma tigela, coloque 1 kg
de polvilho doce, abra um
buraco no meio do polvilho
e despeje a mistura de leite
fervente. Com uma colher,
misture rapidamente o leite
quente no polvilho até escaldar completamente.
Vá adicionando de 3 a 4
ovos e misture. Junte 300
g de queijo minas padrão e
100 g de queijo parmesão
ralados no ralo fino, e vá
misturando até incorporar
todos os ingredientes e a
massa ficar lisa.
Com uma colher, pegue
pequenas porções de massa, faça bolinhas e coloque
numa assadeira.
Leve para assar em forno
médio pré-aquecido a 200°
C por cerca de 30 minutos
ou até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROCESSO 04/341/2022

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1447/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

Matrícula nº 60/70.971

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido for-

mulado pela servidora SELMA MARIA AVELINO DE ARAUJO, Assessor Especial PROCESSO 04/543/2022
de Serviço, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/82.582, para PORTARIA N.º 1454/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
abonar as faltas de 07(sete) dias de 19/01/2022 a 25/01/2022, conforme contido nos A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido
autos do processo nº 04/341/2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- formulado pela servidora NAIARA BARACHO SIQUEIRA, Técnico de Enfermagem,
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/91.754, para abonar as
cionais.
faltas de 07(sete) dias de 11/01/2022 a 17/01/2022, conforme contido nos autos do
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

processo nº 04/543/2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROCESSO 04/5865/2021

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1448/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

Matrícula nº 60/70.971

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido

formulado pela servidora MONICA PAULA DOS SANTOS FERNANDES, Agente da PROCESSO 04/308/2022
Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública - SEMSEP, matrícula PORTARIA N.º 1455/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
nº 10/62.302, para abonar as faltas de 08(oito) dias de 06/10/2021 a 14/10/2021, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido forconforme contido nos autos do processo nº 04/5865/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- mulado pela servidora JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA PONTIFICE, Auxiliar Administrativo, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/92.434 para
cionais.
abonar as faltas de 07(sete) dias de 14/01/2022 a 20/01/2022, conforme contido nos
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

autos do processo nº 04/308/2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PROCESSO 04/350/2022

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1449/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

Matrícula nº 60/70.971

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido

formulado pela servidora MARIA CRISTINA GERARD DA SILVA, Auxiliar Adminis- PROCESSO 04/2178/2022
trativo, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/90.692 para abonar PORTARIA N.º 1456/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
as faltas de 07(sete) dias de 19/01/2022 a 25/01/2022, conforme contido nos autos A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido

do processo nº 04/350/2022.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- formulado pelo servidor ERMETE PRECHEL CIUFFO FILHO, Professor Educação
Física, Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/45.032 para
cionais.
abonar as faltas de 11(onze) dias de 04/05/2022 a 14/05/2022, conforme contido nos
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

autos do processo nº 04/2178/2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PROCESSO 04/328/2022

Matrícula nº 60/70.971

PORTARIA N.º 1450/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido PROCESSO Nº 04/ 1576/2022
formulado pela servidora LETICIA DE SOUZA QUEIROZ, Auxiliar de Saúde Bucal, PORTARIA N.º 1457/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS, matrícula nº 25/90.647, para abonar as A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
faltas de 05(cinco) dias de 18/01/2022 a 22/01/2022, conforme contido nos autos do legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedi-

Batata com mel e
alecrim

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- 07/04/2022 a 05/06/2022, formulado pela Servidora MARILSA LOPES DE OLIVEIRA, Secretaria Municipal de Saúde, auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 10/18.260
cionais.

Ingredientes

1kg de batata asterix/1kg
de sal grosso/100g de pimenta do reino em grão/alecrim a gosto/200g de bacon
fatiado/200ml de mostarda
dijon/150ml de mel
Modo de preparo

Coloque uma panela com
água para ferver. Quando
entrar em ponto de ebulição, coloque as batatas
para cozinhar por aproximadamente 15 minutos até
que comecem a ficar macias. Escorra e coloque-as
no forno a 160 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos, até que
estejam bem macias e com
a casca durinha.
Tire as batatas do forno,
espere esfriar até que elas
fiquem firmes e quebre-as
com a mão de maneira rústica do tamanho que preferir.
Frite em óleo a 180 graus
até que fiquem douradas.
Bata no liquidificador o sal
grosso e a pimenta do reino
até virar pó e salpique nas
batat
Para o molho, misture a
mostarda dijon com o mel
e adicione sal temperado a
gosto. Para finalizar, coloque as batatas fritas no recipiente desejado. Por cima,
coloque o molho, o bacon
frito e finalize com o alecrim.

do de READAPTAÇÃO NA MODALIDADE TEMPORÁRIA, 60(sessenta) dias de

processo nº 04/328/2022.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

admitido em 24/05/2000, conforme contido nos autos do processo nº 04/1576/2022.

Secretária Municipal de Administração

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

Matrícula nº 60/70.971

cionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PROCESSO 04/329/2022

Matrícula nº 60/70.971

PORTARIA N.º 1451/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedi- PROCESSO 04/ 3495/2021
do formulado pela servidora NOEMI VENANCIO GARCEZ, Auxiliar Administrativo, PORTARIA N.º 1458/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/91.758, para abonar as A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
faltas de 07( sete) dias de 17/01/2022 a 23/01/2022, conforme contido nos autos do legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, INDEFIRO o pedido
formulado pelo servidor ANA PAULA DE ARAUJO BRAGA, Tecnólogo em Informá-

processo nº 04/329/2022.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- tica SEMUS, matrícula nº 10/52.900 por ausência de amparo legal, na forma determinada pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 14/97, conforme
cionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

contido nos autos do processo nº 04/3495/2021.

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

PROCESSO 04/621/2022

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PORTARIA N.º 1452/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

Secretária Municipal de Administração

legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido

Matrícula nº 60/70.971

formulado pela servidora JORDANNA RIBEIRO DE LIMA, Agente Comunitário de
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/86.740, para abo- PORTARIA N.º 1459/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
nar as faltas de 15(quinze) dias de 16/12/2021 a 30/12/2021, conforme contido nos A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições leautos do processo nº 04/621/2022.

gais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97.
R E S O L V E:

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

cionais.
NOME

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

PROCESSO

MAT.

MARCELO MOURA
DA SILVA

04/2257/2022

10/57.381

ANGELO MARCIO
OTTOLINI JUSTO

04/2174/2022

10/57.824

CARGO

DIAS

PERÍODO

AGENTE DA GUARDA

08

18/05/22 a
25/05/22

GUARDA MUNICIPAL

08

13/05/22 a
20/05/22

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funPROCESSO 04/5277/2021

cionais.

PORTARIA N.º 1453/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

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

Secretária Municipal de Administração

do formulado pela servidora LUIZA VITORIA KIFER DOS SANTOS DE OLIVEIRA,

Matrícula nº 60/70.971

Agente Comunitário de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula
nº 25/89.108, para abonar as faltas de 03(três) dias de 15/09/2021 a 17/09/2021, PROCESSO Nº 04/742/2022
PORTARIA N.º 1460/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
conforme contido nos autos do processo nº 04/5277/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- 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.
cionais.

16
16

Hora

ATOS OFICIAIS

terça-feira, 21 de junho de 2022
terça-feira, 21 de junhO de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

R E S O L V E: licitação em epígrafe, por motivos de ausência da Comissão na data e hora marcada
Conceder a TUANE SILVA DA COSTA, ocupante do Cargo de Professor de 1ª para o certame, devido a testagem Positiva de todos para o coronavírus- COVID-

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

a 4ª Série, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º -19(SARS-CoV-2).
10/47.200, LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, pelo
período de 30(trinta)dias, 12/05/2022 a 10/06/2022, conforme o contido nos autos DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27 de Junho de 2022 às 14:00 horas. PROCESSO: 52/00043/2022.

do Processo n.º. 04/742/2022.

Maiores informações na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diaria-

Secretária Municipal de Administração

mente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Matrícula nº 60/70.971
Belford Roxo/RJ, 20 de Junho de 2022.
PORTARIA N.º 1461/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

JERONIMO CORREIA RAMOS

legais e, em conformidade com a Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que

- Presidente da CPLMS -

determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 de 28/07/2017.

NOME
EDSON CALDEIRA

PROCESSO

MAT.

04/2157/2022

25/99.592

CARGO
ZELADOR

DIAS

PERÍODO

05

13/05/22 a
17/05/22

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2022
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, vem através

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Modo de preparo

desta, CONVOCAR as empresas AGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita

Secretária Municipal de Administração

no CNPJ sob o nº. 04.874.449/0001-30 e SAGA CONSTRUTORA LTDA, inscrita

Matrícula nº 60/70.971

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.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

R E S O L V E:
CONCEDER A LICENÇA PATERNIDADE

no CNPJ sob o nº. 10.948.807/0001-04, para abertura dos Envelopes da licitação
em epígrafe, por motivos de ausência da Comissão na data e hora marcada para o

PORTARIA N.º 1462/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de
27/12/2006.
R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

certame, devido a testagem Positiva de todos para o coronavírus- COVID-19(SARS-CoV-2).
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27 de Junho de 2022 às 16:00 horas. PROCESSO: 52/00340/2021.
Maiores informações na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº
378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diaria-

NOME

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

MARINA SANTOS DE
OLIVEIRA

04/2237/2022

25/89.556

ESTIMULADOR
MATERNO

120

16/05/22 a
12/09/22

LETICIA ORÇAY DA
CRUZ

04/2190/2022

25/87.091

PROFESSOR II

120

15/05/22 a
11/09/22

Belford Roxo/RJ, 20 de Junho de 2022.

HELOISA DE
OLIVEIRA SILVA
SANTOS

04/2000/2022

10/20.217

AUXILIAS ADM.

120

28/04/22 a
25/08/22

JERONIMO CORREIA RAMOS

mente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

- Presidente da CPLMS -

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER

Matrícula nº 60/70.971
PORTARIA N.º 1463/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, SHIRLEY MATOS MENDES DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal
de Saúde.

ERRATA:
PORTARIA Nº 022/SEMASCM/2022, DE 10 DE JUNHO DE 2022
Onde se lê: Designar os servidores ANDRÉA FÉLIX DA SILVA SANTOS – Matrícula
nº 60/81.949 e RAFAEL HENRIQUE TEÓFILO DA SILVA – Matrícula nº 60/80.957,
respectivamente, para exercerem a fiscalização da execução contratual referente
ao Contrato nº 10/SEMASCM/2022, processo administrativo nº 56/72/2022, que

PORTARIA N.º 1464/SEMAD/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, SIMONE DE OLIVEIRA, para exercerem o cargo em comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal
de Saúde.

tem por objeto a contratação de empresa para aquisição emergencial de mobiliários
(CAMA BOX CASAL) para distribuição para famílias que foram assoladas pelas fortes chuvas neste Município de Belford Roxo/RJ.
Leia-se: Designar os servidores ANDRÉA FÉLIX DA SILVA SANTOS – Matrícula
nº 60/81.949 e RAFAEL HENRIQUE TEÓFILO DA SILVA – Matrícula nº 60/80.957,

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

respectivamente, para exercerem a fiscalização da execução contratual referente
ao Contrato nº 09/SEMASCM/2022, processo administrativo nº 56/72/2022, que
tem por objeto a contratação de empresa para aquisição emergencial de mobiliários
(CAMA BOX CASAL) para distribuição para as famílias que foram assoladas pelas
fortes chuvas neste Município de Belford Roxo/RJ.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão
Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, vem através desta, CONVOCAR as empresas FAB MIX CONCRETOS LTDA, inscrita no

Sopa de espinafre

CNPJ nº 22.888.990/0001-89, SAGA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº. 10.948.807/0001-04, APJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº. 04.988.675/0001-41, ECONORTE, MEIO AMBIENTE,

Ingredientes

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.684.530/0001-48
e RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº
26.111.887/0001-89, para abertura dos Envelopes da licitação em epígrafe, por mo-

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

tivos de ausência da Comissão na data e hora marcada para o certame, devido a
testagem Positiva de todos para o coronavírus- COVID-19(SARS-CoV-2).
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27 de Junho de 2022 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/00071/2022.
Maiores informações na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº
378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 08.203/2022
TERMO: 004/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
CONTRATADA: FORTE GASES COMÉRCIO LTDA-ME.
OBJETO: PRESTOU SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ATENDIMENTO DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO , NO PERÍODO DE
NOVEMBRO DE 2020.
VALOR: R$311.117, 72(TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
PRAZO: 20 (vinte) dias.
FUNDAMENTO: Lei Federal n°.: 8.666/93 e Lei Federal n°.: 4.320/64
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2022

Belford Roxo/RJ, 20 de Junho de 2022.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

JERONIMO CORREIA RAMOS

Mat.: 82/43327

- Presidente da CPLMS -

Modo de preparo

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2022

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

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, vem através
desta, CONVOCAR as empresas FAB MIX CONCRETOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 22.888.990/0001-89, SAGA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.
10.948.807/0001-04 e START CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS
LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.744.702/0001-07, para abertura dos Envelopes da

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO:08/0268/2020
CONTRATO N°: 10/SEMUS/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SAN MARINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM ALÉRGIA ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 81.163,90 (OITENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS
E NOVENTA CENTAVOS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

Hora

17
terça-feira, 21 de junhO de 2022

terça-feira,ATOS
21 de junho
de 2022
OFICIAIS

17

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Carapeba
grelhada
Ingredientes
1 carapeba limpa e
sem vísceras/ Suco
de 1 limão/ Sal a gosto/ 3colheres (sopa)
de azeite/ 1 folha de
alface para decorar

PROGRAMAS DE TRABALHO: 1.10.306.038.2056

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00

DATA DE ASSINATURA: 13 de JUNHO de 2022.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

FONTE: 16-SUS.
NOTA DE EMPENHO: 327

Secretário Municipal de Saúde
CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 03 de MAIO de 2022.

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECUR-

Secretário Municipal de Saúde

SOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1° TERMO DE APOSTILAMENTO AOS
CONTRATOS N°S 008/CHM-SEMUS/2021, 017/CHM-SEMUS/2021 012/CHM-SEMUS/2021*

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

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/299/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

Processos Administrativos:

08/321/2022 e 08/329/2022

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores Mara Aparecida Macedo

Processos Principais:

08/58/2021

matrícula 11/17.981 e Wilson Moraes da Silva- matrícula 11/56.376 sob a presidên-

Contratante:

cia do primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do processo administrativo

MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO

52/299/2021 neste município de Belford Roxo, produzindo seus efeitos a contar de

Contratadas: Contrato n° 017/CHM-SEMUS/2021: SAÚDE MAIS
VOCÊ CLÍNICA MÉDICA EIRELI – CNPJ 34.799.118/0001-43 Data da assinatura: 20/04/2022.

Partes:

27 de junho de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Contrato: 012/CHM-SEMUS/2021 – CENTRO DE DIAGNÓSTICOS BR LTDA – CNPJ 39.959.892/0001-98. Data da assinatura:
26/04/2022.

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

Alteração de endereço da Sede e/ou inclusão das filial(is) em relação à contratadas.

Objeto:
Fundamento Legal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Lei Federal n° 8.666/1993

Datas das Assinaturas:

20/04/2022 e 26/04/2022

*Omitido da publicação do dia 27/04/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0243/2020

Belford Roxo, 15 de junho de 2022.

Arroz de forno

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

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

PORTARIA Nº 077-SEMOCAP/2022 DE 30 DE JUNHO DE 2022

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N° 002/CHM-SEMUS/2020
Processos Administrativos:

08/549/2022 e 08/550/2022

Processo Principal:

08/365/2020

Partes:

Contratante:
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
Contratada:
Contrato n° 002/CHM-SEMUS/2020: HOSPITAL CENTRAL DA BAIXADA FLUMINENSE LTDA – CNPJs
32.103.218/0001-68 (matriz), 32.103.218/0005-91 (1ª filial) e
32.103.218/0004-00 (2ª filial).

Objeto:

Inclusão da(s) filial(is) em relação à contratada.

Fundamento Legal

Lei Federal n° 8.666/1993

Data da Assinatura:

01/06/2022

Omitido da publicação do dia 02/06/2022

TERMO ADITIVO: 001
CONTRATO: 27/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI.
DO OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DE CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA ÂNGELA MARTINS COM ESQUINA COM RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/Nº. BAIRRO PIAM, BELFORD ROXO, NO
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO VALOR
DE R$ 129.771,40 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA
E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E ITENS NOVOS NO VALOR DE R$
308.022,74 (TREZENTOS E OITO MIL, VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). EM VIRTUDE DOS ACRESCIMOS O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSAR A SER DE R$ 2.884.090,28 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E
OITENTA E QUATRO MIL, NOVENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
DAPRORROGAÇÃO DO PRAZO; PELO PRESENT TERMO FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 27/SEMOCAP/2021 POR MAIS
300(TREZENTOS) DIAS A CONTAR DE 10/05/2022
PROGRAMA DE TRABALHO: 7.1.1002.12.365.49

Belford Roxo, 15 de junho de 2022.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE: 1550
NOTA DE RESERVA: 115
DATA DA ASSINATURA: 10 de MAIO de 2022.

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto, a
cenoura e a salsa.
Coloque em um refratário untado com
margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite,
o requeijão, o queijo
ralado, o sal e a pimenta.
Despeje sobre o arroz e asse no forno,
preaquecido, a 200
°C durante 30 minutos ou até dourar.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Captação de Recursos e Convênios

1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N° 007/CHM-SEMUS/2019
Processo Administrativo:
Processo Principal:

08/868/2018

Partes:

Contratante:
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
Contratada:
Contrato n° 007/CHM-SEMUS/2019: DOWNTOWN MEDIC
NOVA BELFORD EIRELI – CNPJ 34.414.788/0001-22

Objeto:

Inclusão da(s) filial(is) em relação à contratada.

Fundamento Legal

Lei Federal n° 8.666/1993

Data das Assinatura:

26/05/2022

Omitido da publicação do dia 27/05/2022
Belford Roxo, 15 de junho de 2022.

Secretário Municipal de Saúde

Arroz de tacacá

EXTRATO DE CONTRATO

08/469/2022

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

PROCESSO: 52/0457/2021
CONTRATO N°: 66/SEMOCAP/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: BR. CARIOCA CONSTRUÇÃO LTDA ME..
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RUA
FERNANDES NETO (RUA DO MEIO), S/N, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE
BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 403.564,74 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.10.1014
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 468

Ingredientes
1 xícara (chá) de arroz arbóreo cozido/ 1
xícara (chá) de tucupi/
50g de camarões secos/ 1/4 xícara (chá)
de jambu cozido e picado

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 25 de MAIO de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

PROCESSO: 08/0199/2021

Captação de Recursos e Convênios

CONTRATO N°: 26/SEMUS/2021
TERMO: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: SALUTE SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI.

Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o arroz e acrescente o tucupi e os
camarões, mexendo
sempre.
Deixe cozinhar até reduzir o volume à metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu
picado, misture bem e
sirva.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTES, ACOMPANHANTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS NAS
UNIDADES DE EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DA RATIFICAÇÃO: FICA ALTERADO O CONTRATO Nº 26/SEMUS/2021 COM
O ACRESCIMO DE ITENS NO VALOR DE R$ 366.080,88 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) QUE CORRESPONDE AO ACRESCIMO DE 25%, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO A SER DE R$ 1.830.404,40 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA MIL,
QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
PROGRAMAS DE TRABALHO: 1.10.302.039.2057
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 1600-SUS.
NOTA DE EMPENHO: 51

PROCESSO: 52.0332/2021
CONTRATO N°: 67/SEMOCAP/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: FAB MIX CONCRETOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO
NA AV. GOITACAZES, BAIRRO ITAUIPU,, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR: R$ 508.985,62 (QUINHENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E
CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).
PRAZO: 02 (DOIS) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.10.1016

Hora

18 ATOS OFICIAIS
18
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

terça-feira, 21 de junho de 2022
terça-feira, 21 de junhO de 2022

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00

PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes

NOTA DE EMPENHO: 491
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 10 de JUNHO de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Ingredientes

200 g de filé de pescada
/ sal a gosto / pimenta a
1 1/2 /xícara
(chá)
de
gosto
1 xícara
de farimilho
nha
de para
trigo / canjica/
1 xícara
7
xícaras
(chá)
de ovos batidos
/ 1 de
xíágua/
1
lata
de
leite
cara de farinha de rosca
1 fritar
lata
/condensado/
óleo quente para
(use a
/de
500leite
g de polpa
de lata
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
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para
o
outro.
gideira ou panela com
Escorra
e coloque
na
óleo
e frite
os pedaços
panela
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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
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Ingredientes
8 filés de merluza
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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
gosto, regue
grelha, auntada
com
com
o
molho
de
tomao azeite por 20 minute
(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.

Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA 022/SEMED/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022
RESCINDIR, contrato administrativo por prazo determinado dos servidores com a
matrícula abaixo relacionada, oriundas dos Processos Seletivos Simplificados especificados abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei No 1.549 de 06 de
abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.
MATRÍCULA

A CONTAR DE

25/95.864

20/06/2022

25/95.784

20/06/2022

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022
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TORTA DE MARACUJÁ
Ingredientes
MASSA
12 colheres (sopa) de farinha/2 a 3 colheres (sopa)
de açucar/1 colher (cha) de
fermento em pó/5 colheres
(sopa) de margarina/2 colheres de creme de leite.
RECHEIO
1 lata de leite condensado/1 lata de creme de leite/200 ml de suco concentrado de maracuja sem as
sementes (3 a 4 maracujas).
COBERTURA
Polpa de um maracujá
com as sementes/1 colher
(sopa) de amido de milho/3
colheres de açúcar.

Modo de preparo
MASSA
Misture tudo e amasse
bem até ficar uma massa homogênea.
Abra a massa e coloque
em uma forma redonda de
fundo removível.
Leve ao forno até ficar
dourada.
RECHEIO
Bata tudo no liquidificador
por alguns minutos e despeje
sobre a massa ja assada.
COBERTURA
Coloque os ingredientes
em uma panela, misture bem
e leve ao fogo mexendo até
as sementes se separarem,
espalhe por cima do recheio
e leve a geladeira.
Fica uma torta muito bonita e gostosa.

CHURROS
Ingredientes
1 e 1/2 xícara de leite/1/2
xícara de água/2 colheres de
margarina ou manteiga/2 xícaras de farinha de trigo/sal
a gosto.

Modo de preparo
Coloque em uma panela o
leite, a água, a manteiga e o
sal.
Quando o leite ferver, coloque a farinha e mexa bem,
até soltar do fundo da panela
(mexa bem rápido).
Coloque a massa em um
saco de confeiteiro, com o
bico pitanga.
Faça tirinhas com a massa
e frite.
Passe na canela com açúcar e sirva.

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

Modo de preparo
Prepare as caixinhas de
gelatina todas juntas, mas
com menos água para ficar
mais firme, com a açúcar
Depois coloque as caixinhas de creme de leite junto
com a gelatina e bata por
uns 2 minutos
Leve à geladeira por 4 a
5 horas
A gelatina separa do creme e ficam 2 camadas.

Hora
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SORVETE AMERICANO
Ingredientes
6 colheres (sopa) de achocolatado/6 colheres (sopa)
de leite/4 ovos/1 lata de leite condensado/1 e 1/2 litro
de leite/8 colheres (sopa) de
açúcar
1 lata de creme de leite sem
soro.

Modo de preparo
Misture bem o achocolatado
juntamente com as 6 colheres de leite/Coloque em uma
forma de buraco e leve ao
congelador.
1º CREME:
Em uma panela coloca as gemas, o leite condensado e o
leite.
Leve tudo ao fogo para engrossar.
Deixe esfriar e bate no liquidificador.
2º CREME:
Numa vasilha bata as claras
em neve e o açúcar até obter
consistência de suspiro.
Misture o creme de leite e
mexa devagar para não perder o suspiro.
Misture os dois cremes e coloque na forma.
Leve novamente ao congelador por volta de 6 horas.

CARNE DE CHEIRO
Ingredientes
2 cebolas em fatias grossas/2
pimentões verdes/3 vermelhos e cinco amarelos/5 tomates sem sementes/4 dentes
de alho/2 colheres de sopa
rasa de páprica picante/2 kg
de posta branca cortadas em
cubos e cozidas em agua e
temperos básicos/1 kg de linguiça fininha cortada em três
partes cada gomo/4 batatas
grandes pré fritas em palitos
grandes/Folhas de louro, sal
e pimenta a gosto.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Modo de preparo
Cozinhe a cebola o alho os
tomates a páprica e os pimentões em aproximadamente 1/2 litro de água e sal
até amolecer os pimentões.
Bata tudo no liquidificador,
volte a panela acrescente a
carne já cozida e ferva em
fogo baixo.
Leve a linguiça ao fogo em
uma panela com meia xícara de água e deixe ferver até
secar água e a linguiça, fritar
em sua própria gordura.
Incorpore a carne que está
no fogo.
Acrescente as folhas de louro
o sal e a pimenta e as batatas
pré fritas.
Deixe ferver bem, sirva com
arroz branco e farofa.

DANONINHO CASEIRO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO – FUNBEL

PORTARIA N.º 0015/FUNBEL/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, ALINE DA COSTA CRISOSTOMO, do cargo
em comissão de Assessor Administrativo, Símbolo DAS 08, da Fundação de
Desenvolvimento Social de Belford Roxo – FUNBEL.

PORTARIA N.º 0016/FUNBEL/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, TATIANE DE OLIVEIRA NEIVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo, Símbolo DAS-8, da Fundação de
Desenvolvimento Social de Belford Roxo – FUNBEL.

PROCESSO 11/05/039/2022
PORTARIA N.º 0017/FUNBEL/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022.

Ingredientes

A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO, no uso de

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite/200
g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, sabor
morango.

DEFERE o pedido formulado pela servidora LEILA CORDEIRO BEZERRA ME-

Modo de preparo
Em um liquidificador, bata todos os ingrediente até obter
uma consistência cremosa.
Dispense a mistura em um recipiente e leve à geladeira até
que esteja firme.

suas atribuições legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município,
DEIROS, Assessor de Serviço, nomeada nesta fundação, matrícula nº 60/0633,
para abonar as faltas de 14 (quatorze) dias de 11/05/2022 a 24/05/2022, conforme
contido nos autos do processo nº 11/05/039/2022.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

CLARICE DA SILVA SANTOS
Diretor Presidente
FUNBEL/PMBR

