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FLAMENGO

SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO/RJ (SEPE/RJ)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ESTATUTÁRIA ELEITORAL

A coordenação geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio 
de Janeiro (SEPE/RJ), nos termos do estatuto da entidade, convoca os profissio-
nais de educação filiados à entidade para assembleia geral ordinária estatutária 
eleitoral. Pauta da assembleia: discussão do regimento eleitoral para a próxima 
eleição da direção do Sepe Central, Núcleos e Regionais. A assembleia será re-
alizada, de maneira virtual (plataforma Zoom), às 14h do dia 04/09/2021. As in-
formações sobre a forma de inscrição e dos documentos necessários para tanto 
estão disponíveis no site da entidade (www.seperj.org.br). 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ADJUNTAS
COORDENADORIA DE ESPECIAL DE LICITAÇÕES - SEMINF

AVISO
ABERTURA DE PRAZO DE CONTRARRECURSO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2019

O Município de Macaé, através da Comissão Especial de Licitação da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins
do disposto no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 a abertura de contrarrecurso. O(s)
pedido(s) de recurso(s) interposto(s) pela(s) empresa(s) encontra(m) disponível(eis)
para os licitantes no site do Município de Macaé (www.macae.rj.gov.br) assim como
na sala da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
situada na Avenida Camilo Nogueira da Gama, n°250, Novo Botafogo, de
segunda a sexta-feira, no horário de 09:00 às 17:00 horas. Conforme orientações
de adoção de medidas preventivas para contenção do coronavírus no Município
de Macaé na sexta-feira o horário funcionamento será de 09:00hs as 12:00hs. O
contrarrecurso deverá ser efetivado junto ao protocolo digital (Online), através do
link http://sistemas2.macae.rj.gov.br:85/protocolo/requisicao/login ou nos emails:
licitacao.seminf@macae.rj.gov.br e licitacao.seminf@gmail.com.

Macaé-RJ, 26 de Agosto de 2021.
Maria Auxiliadora Pereira de Macedo

Coordenador(a) Especial de Licitações - SEMINF.

A goleada de 4 a 0 do Fla-
mengo sobre o Grêmio foi um
resultado totalmente atípico,
para não dizer maluco. Talvez
nem o torcedor mais otimista
poderia esperar que Michael,
Vitinho, Rodinei e Bruno Via-
na marcariam os gols que co-
locaram o Rubro-Negro em
ótima situação para avançar
na Copa do Brasil. Vitinho,
aliás, já é o terceiro maior ar-
tilheiro do time na tempora-
da, com 12 gols, deixando Pe-
dro e Arrascaeta para trás.

Bruno Viana foi o primei-
ro a se redimir. Três dias
após ser criticado no empate
com o Ceará, deu a volta por
cima. Além da atuação segu-
ra na zaga, teve estrela ao
aproveitar sobra na área e
fazer o gol que abriu a por-
teira. Foi o primeiro dele
vestindo o manto sagrado.

Michael substituiu o lesi-
onado Bruno Henrique ain-
da no primeiro tempo, num
momento complicado para o
Mengão. Lutou muito e
aproveitou bastante quando
o Grêmio passou a oferecer
espaço para os contra-ata-
ques. Criou boas jogadas,
sofreu um pênalti e foi pre-
miado com um gol.

Vitinho também foi deci-
sivo. Substituiu Everton Ri-
beiro, que fazia grande atua-
ção, e construiu a goleada,
com duas assistências, para
gols de Michael e Rodinei,
além de um gol de pênalti, já
no apagar das luzes.

O técnico Renato Gaú-
cho, que entre as várias qua-
lidades que possui não co-
nhece a humildade, vibrou
com mais um grande resul-
tado, conquistado depois
que o time já havia perdido o
lateral-direito Isla, expulso.

— O mais importante é
que, apesar de estar com um
a menos, o Flamengo deu

uma aula de futebol no se-
gundo tempo. Demos um
passo importante.

Os humilhados 
já são exaltados 
Vitinho e Michael reencontram o melhor futebol no
Mengão e viram opções de luxo para Renato Gaúcho

Vitinho e Michael estão calando a boca dos críticos
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