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35 mil meritienses serão beneficiados 
com a reativação de reservatório 

 Governo do Rio de Janeiro deposita 
hoje salário de outubro para servidores 
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Polícia prende 
chefe de milícia 
de Jacarepaguá
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Willian da Silva Santana, o Willian 
Negão, foi preso em Pinheiral, no Sul 
do Estado, por agentes da Divisão de 
Capturas da Polinter. Sua milícia é in-
vestigada pela ligação com a milícia 
de Danilo Dias Lima, o Tandera, que 
atua na Baixada Fluminense e parte da 
Zona Oeste do Rio.

Comerciante é morto 
por negar lanche a 
criminosos no Rio

BARBÁRIE

João Batista, 53 anos, mais conhecido como João do Lanche, foi assassinado de-
pois de negar lanches de graça a bandidos do Morro do Quitungo, na mesma região.
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ÁGuAs do RIo
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A Águas do Rio já iniciou as obras de melhorias no abastecimento de São João de 
Meriti. A concessionária realizou uma visita técnica ao reservatório Vilar dos Teles, 
que está sendo reativado para atender mais de 35 mil pessoas da região. O encontro 
contou com a presença do prefeito, Dr. João. 

Casal é encontrado 
morto em área de 
mata de Belford Roxo

Catalem Lira, de 23 anos, e Jean Marques, 
de 28 anos, estavam em uma moto quando 
foram atingidos. Segundo a mãe da jovem, os 
dois tinham saído da casa de Jean no sábado 
(30), e não retornaram mais. Motoristas pas-
savam pela região quando encontraram uma 
motocicleta caída e acionaram a polícia. A 
área foi isolada e a perícia acionada. 

Novo 
Regime 
Fiscal 

Prefeitura do Rio sanciona projeto que institui o Novo 
Regime Fiscal do município. Regime foi criado para dar 
maior eficiência ao gasto público e blindar as contas 
públicas da cidade. 
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detran-RJ realiza mutirão

pág.6

EsPoRtEs

Conmebol 
cedeu mais 
bilhetes

Flamengo recebe nova 
carga  de ingressos e 
reabrirá venda  para 

a final  da Libertadores 
12

Van sobe pela calçada 
e arranca para fugir da 
fiscalização do detro
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Flu: ingressos com desconto

dIVuLGAção

dIVuLGAção
dIVuLGAção
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RAFAEL BARREto/PMBR

O evento, que mais 
uma vez vai ocu-
par dois pavi-

lhões do Riocentro, será 
realizado entre os dias 
três e oito de dezembro. 
E como quase tudo e to-
dos, precisou se adaptar 
à nova realidade impos-
ta pela pandemia de Co-
vid-19. A apresentação 
do evento aconteceu na 
quinta-feira (4).

“Em uma situação 
normal, passamos dois 
anos preparando a Bie-
nal. Desta vez, fizemos 
tudo em quatro meses e 
meio. Tomamos todos 

os cuidados necessários 
para realizarmos o even-
to seguindo os protoco-
los de segurança”, disse 
a diretora da GL Eventos 
e responsável pela Bie-
nal, Tatiana Zaccaro.

Diante disso, a expec-
tativa é que, nesta edi-
ção, o encontro literário 
receba um público de 
300 mil visitantes - me-
tade da quantidade re-
cebida pela Bienal mais 
recente, realizada em 
2019. Ao todo, 160 ex-
positores irão ocupar um 
espaço de 100 mil me-
tros quadrados - por con-

ta das medidas de segu-
rança, metade dessa área 
será montada nas partes 
externas do Riocentro.

Além da redução de 
público, o protocolo 
de segurança do even-
to também estabeleceu 
outras normas para o 

público e participantes: 
utilização obrigatória de 
máscaras, apresentação 
de comprovante de vaci-
nação para pessoas com 
mais de 12 anos, visita-
ção em dois turnos, to-
tens com álcool em gel 
espalhados pelo Riocen-

tro e avenidas internas 
mais largas para aumen-
tar o distanciamento en-
tre os visitantes.

A apresentação dos 
escritores convidados 
também vai se adaptar 
às condições impostas 
pelo protocolo. Parte de-

les participará de forma 
virtual.

Na lista de autores, no-
mes como o português 
Valter Hugo Mãe, a es-
critora argentina e espe-
cialista em literatura fan-
tástica Mariana Enriquez, 
os americanos Matt Ruff, 
Beverly Jenkins, Julia 
Quinn e Josh Mallerman e 
talvez o maior nome dos 
mangás de horror, Junjo 
Ito.

Como representantes 
da literatura nacional, es-
tarão no evento Raphael 
Montes, Nei Lopes, Tha-
lita Rebouças, Luiz Antô-
nio Simas, Tati Bernardi, 
Conceição Evaristo, Ita-
mar Vieira e Eliane Brum. 
A venda dos ingressos 
está aberta e é feita pelo 
site da Bienal.

Vigésima edição do evento será 
realizada no Riocentro, entre 
os dias 3 e 12 de dezembro

Bienal do Rio se adapta aos tempos de 
pandemia e espera receber 300 mil visitantes
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REPRodução

Encontro vai obedecer a protocolos de segurança

Tem vereador inflando o ego, apostando com os 
dedos cruzados que está ganhando pontos com o elei-
torado na área da saúde. É que em seu reduto eleito-
ral, ele tem sido bastante requisitado pelos moradores 
como ponte para conseguir uma consulta ou exame 
médico. Com o muro de dificuldades erguido pela 

pandemia, muita gente acaba buscando atalhos para 
ter acesso a um especialista. E o caminho mais curto 
é o parlamentar. Um fonte revelou ao Sombra que o 
tal vereador não tem mais sossego: dia sim e outro 
também, tem sempre alguém na porta de casa ou do  
Legislativo ‘salvador da Pátria’. 

Ponte para a saúde 

o soMBRA ENVIE suA 
dENúNCIA ou ELoGIo!

horahmunicipios@gmail.com

Uma conhecida figura 
na Baixada Fluminense 
assinou sua sentença de 
morte política depois de 
trair a confiança de ami-
go influente no meio. Nos 
bastidores, comenta-se 
que ele recebeu todo tipo 
de apoio possível, princi-

palmente financeiro, para 
se reerguer, e acabou tro-
peçando feio. De amigo 
fiel, se transformou em 
desafeto e ingrato. E não 
satisfeito anda fazendo 
campanha criminosa con-
tra quem lhe estendeu a 
mão. Que coisa feia, hein?

de amigo a desafeto 
Está causando estra-

nheza o comportamento 
de um político que ga-
nhava dinheiro em es-
quemas criminosos, e 
agora ficou pianinho. Há 
quem afirme que ele teria 
sido intimado por um ór-
gão de segurança pública 

a se manter na linha para 
não cair nas garras da 
Justiça. O Sombra apu-
rou de uma fonte que o 
moçon chegou a ser alvo 
de busca e apreensão 
numa investigação so-
bre grupo criminoso que 
atua na Baixada. 

Mudança repentina

Começa o 7º Encontro de Poetas da Língua Portuguesa
Celebrar a vida e unir 

os povos que falam o 
mesmo idioma é a pro-
posta do 7º Encontro de 
Poetas da Língua Portu-
guesa (EPLP), que come-
çou ontem (4) de forma 
online, com transmissão 
aberta e gratuita na página 
do evento no Facebook. 
As conferências prosse-
guem até o domingo (7) 
e o encerramento será 
presencial, no dia 13, em 
Lisboa, com o lançamen-
to da antologia Os Poetas, 
a Poesia e os Continentes.

A organizadora do en-

contro, Mariza Sorriso, 
ressaltou que o objetivo 
é promover a inclusão e o 
conhecimento de poesia e 
cultura de países de língua 
portuguesa. “Os encontros 
sempre apresentam poetas 
das mais variadas idades 
e níveis de vivência poé-
tica, renomados e premia-
dos doutores e PHDs em 
letras, ao lado de poetas 
neófitos.”

A publicação come-
morativa ao evento conta 
com 270 poemas de 123 
poetas de Angola, Bra-
sil, Cabo Verde, Guiné-

-Bissau, Moçambique e 
Portugal. A obra homena-
geia o brasileiro Solano 
Trindade, o cabo-verdia-
no Oswaldo Osório, e o 
português-angolano José 
Manuel Martins Pedro, 
cofundador do EPLP , 
que faleceu em agosto 
deste ano, vítima da co-
vid-19.

O encontro foi criado 
em 2013 e desde 2014 é 
realizado anualmente em 
Brasil, em Portugal e em 
uma capital africana, já 
tendo sido  organizado 
em cidades como Rio de 

Janeiro, Recife, Olinda, 
Belém, São Paulo, Lis-
boa (Portugal), Maputo 
(Moçambique) e Luanda 

(Angola).
A 6ª edição do encon-

tro ocorreu em 2019, na 
Guiné-Bissau e, em 2022, 

o EPLP será realizado na 
cidade de Praia, em Cabo 
Verde, e vai homenagear 
o poeta Oswaldo Osório.

dIVuLGAção

Objetivo é a troca cultural entre povos que falam o mesmo idioma

Estão abertas até a pró-
xima segunda-feira (8) as 
inscrições para o prêmio 
“Evandro Terra” em Cabo 
Frio, na Região dos Lagos 
do Rio. O objetivo é sele-
cionar 96 projetos artísticos 
e culturais para apresenta-
ções na cidade, por meio da 
Lei Aldir Blanc.

Os interessados devem 
primeiramente preencher 
o cadastro permanente de 
artistas de Cabo Frio, dis-
ponível no site da Prefei-
tura, e depois preencher o 
formulário de inscrição do 
prêmio.

Além de preencher o for-
mulário on-line, a Prefeitu-
ra informou que os agen-
tes culturais interessados 
em participar do prêmio 

precisam submeter a pro-
posta cultural conforme as 
normas do edital, que traz, 
ainda, algumas regras so-
bre impedimentos à parti-
cipação. Uma delas diz que 
quem já foi contemplado 
pelo Edital Dona Uia (In-
ciso III da Lei Aldir Blanc 
no município de Cabo Frio) 
não poderá se inscrever no 
Edital Evandro Terra.

Após consultar todos os 
documentos, quem tiver 
dúvidas pode entrar em 
contato com a Secretaria 
de Cultura pelo e-mail edi-
taisaldirblanc@gmail.com 
ou pessoalmente na sede da 
Biblioteca Municipal Pro-
fessor Walter Nogueira, na 
Praça Dom Pedro II, n°47, 
Centro, Cabo Frio.

Prêmio ‘Evandro 
terra’ abre inscrições 

em Cabo Frio
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ÁGuAs do RIo

A Águas do Rio já 
iniciou as obras de 
melhorias no abas-

tecimento de São João de 
Meriti. Na quarta-feira 
(3), a concessionária re-
alizou uma visita técnica 
ao reservatório Vilar dos 
Teles, que está sendo reati-
vado para atender mais de 
35 mil pessoas da região. 
O encontro contou com a 
presença do prefeito, Dr. 
João, e o deputado estadu-
al Valdecy da Saúde.

Com o reservatório em 
operação, haverá o incre-
mento de 2,5 milhões de li-

tros de água na região, be-
neficiando os bairros: Vila 
São João, Jardim Nóia, Vi-
lar dos Teles, Jardim Botâ-
nico, Vila Ruth e parte do 
Jardim Paraíso.

Segundo o diretor-exe-
cutivo da Águas do Rio, 
Marcello Dall’Ovo, o ob-
jetivo da obra é fornecer 
água, de forma regular, 
para as casas dos meritien-
ses. “Serão aplicados cerca 
de R$ 500 mil, represen-
tando o nosso maior inves-
timento no município, nes-
te primeiro momento. Esta 
melhoria vai trazer muito 
mais qualidade de vida 
para os moradores, que é o 
que nos move”, declara.

A empresa está reali-

zando um diagnóstico de 
toda área para possibilitar 
o direcionamento assertivo 
das ações de recuperação, 
impermeabilização, pin-
tura, instalação de guarda 
corpo, dentre outros.

“O reservatório em Vilar 
dos Teles está parado há 
muitos e muitos anos. Ele 
vai ser essencial para ter-
mos um retorno do funcio-
namento da unidade que 
vai resolver o problema de 
água de centenas de famí-
lias. Quero tranquilizar a 
população de São João de 
Meriti que, em pouco tem-
po, vamos sentir os efeitos 
positivos dos serviços da 
Águas do Rio”, diz o pre-
feito, Dr. João.

Jorge Alan, morador de 
Vilar dos Teles há 39 anos, 
também participou da visi-
ta e acredita na resolução 
das dificuldades com a 
água. “Nossa questão com 
água é constante, o forne-

cimento aqui é bem precá-
rio, não atende a demanda 
de todos. Esse encontro de 
hoje foi muito positivo, 
traz esperança para a po-
pulação. A Águas do Rio 
é uma empresa séria e isso 

passa tanta confiança! Vai 
fazer um excelente tra-
balho, tenho certeza. Por 
onde passou, rendeu bons 
frutos”, afirma o rapaz, 
cheio de expectativa por 
uma água melhor.

Reativação de reservatório em Meriti leva 
água tratada para mais de 35 mil pessoas

dIVuLGAção

Haverá o incremento de 2,5 milhões de litros de 
água na região, beneficiando diversos bairros

antonio CarLoS

horahmunicipios@gmail.com

São João de 
Meriti realizará 

terceira edição do 
evento “Dia P”

A Prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade com a 
Subsecretaria de Promo-
ção e Bem-Estar Animal, 
realiza hoje (5)  o evento 
Dia P, em frente ao Posto 
de Saúde da Vila São João, 

das 10h às 16h.
Durante a ação, serão 

ofertados serviços como 
vacinação antirrábica, 
campanha de doação, ba-
nho e tosa, noções de ades-
tramento, corte de unha e 
limpeza de ouvido, dentre 
outros.

REPRodução/G1

O Governo do Estado re-
passou nesta semana R$ 72 
milhões para os 92 municí-
pios fluminenses. O depó-
sito feito pela Secretaria de 
Fazenda refere-se ao mon-
tante arrecadado no perío-
do de 25 a 29 de outubro. 

Os valores correspon-
dem à distribuição de parte 
da arrecadação de Royal-
ties do petróleo e dos tri-
butos IPI, ICMS e IPVA às 
administrações municipais.

O total depositado no 
mês de novembro foi de R$ 
72 milhões. Desde o início 
deste ano, ao adicionar as 
cotas-parte e os repasses 
relacionados às transfe-
rências federais e à recei-
ta diretamente arrecadada 
pelo Estado, os municípios 
receberam um total acumu-
lado de R$ 12,42 bilhões.

Os depósitos semanais 

são feitos por meio da Se-
cretaria de Fazenda, con-
forme prevê a Lei Com-
plementar nº 63, de 11 de 
janeiro de 1990. As consul-
tas dos valores dos exercí-
cios anteriores podem ser 
feitas no Portal do Tesouro 
do site da Fazenda.

Os valores semanais 
transferidos aos municí-
pios fluminenses variam 
em função dos prazos fixa-
dos na legislação vigente. 
Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de re-
passes. As variações destes 
depósitos oscilam confor-
me o calendário mensal, 
os prazos de recolhimento 
tributário e o volume dos 
recursos arrecadados. A 
agenda de recolhimento tri-
butário pelos contribuintes 
está concentrada no dia 10 
de cada mês.

Governo do Estado repassa 
R$ 72 milhões para as 

prefeituras fluminenses

Os repasses aos mu-
nicípios da arrecada-
ção de Royalties do 
petróleo e dos tributos 
IPI e ICMS são libera-
dos de acordo com os 
respectivos Índices de 
Participação dos Mu-
nicípios (IPM), apura-
dos anualmente para 
aplicação no exercício 
seguinte, conforme de-

termina a Constituição 
Federal e observado o 
disposto na Lei Com-
plementar Federal nº 
63, de 11 de janeiro de 
1990, nas Leis Estadu-
ais nº 2.664, de 27 de 
dezembro de 1996, e nº 
5.100, de 04 de outubro 
de 2007, e no Decreto 
Estadual nº 47.664, de 
29 de junho de 2021.

ÍNdICE dE PARtICIPAção 
dos MuNICÍPIos

Águas do Rio realizou visita técnica ao local

Rio tem 127 internados por Covid, o 
menor número desde o início da pandemia

A cidade do Rio 
registrou nesta se-
mana o menor nú-
mero de internados 
por Covid desde o 
início da pandemia. 
São 127 pessoas — 
ou seja, 2% do total 
de internados na ca-
pital. A informação 
foi passada ao g1 
pelo secretário mu-
nicipal de Saúde, 
Daniel Soranz.

“Temos nova-
mente o menor nú-
mero de internados 
por Covid desde o início 
da pandemia. Isso é reflexo 
da nossa cobertura vacinal. 
Diminuíram as internações 
e as mortes também”.

Segundo Soranz, 82% 
das unidades não registra-
ram internações por Covid 
nos últimos 7 dias.

O Hospital Municipal 
Ronaldo Gazolla, em Acari, 

referência no tratamento da 
doença, tem o menor nú-
mero de pessoas internadas 
com a doença desde o início 
da pandemia: 26 pacientes. 
Destes, 19 não tomaram 

vacina. Apesar do 
cenário otimista, o 
secretário informou 
ainda que 63.537 
pessoas acima dos 12 
anos ainda não toma-
ram a primeira dose 
da vacina.

“Entre os adultos, 
ou seja, quem tem 
acima de 18 anos, são 
24.211 pessoas. Já 
entre os adolescentes 
(12 a 17 anos), são 
39.326”. Soranz dis-
se ainda que os car-
tórios da cidade re-

gistraram apenas 2 mortes 
por Covid na terça-feira (2) 
— também, segundo ele, o 
menor número desde o final 
de março de 2020.

Número representa 2% do total de internados

dIVuLGAção

Cartão de confirmação do Enem 2021
O cartão de confir-

mação de inscrição no 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2021 foi liberado. O 
cartão está disponível 
na página do participan-
te. A aplicação da prova 
digital e impressa será 

nos dias 21 e 28 de no-
vembro. 

Estão disponíveis 
no cartão informações 
como número de inscri-
ção, data, local, horário 
das provas e opção por 
atendimento especiali-
zado. O documento não 

é obrigatório, mas o Ins-
tituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira 
(Inep) recomenda que 
os estudantes levem o 
cartão nos dias de apli-
cação do exame. 

De acordo com o 

Inep, 3,1 milhões de 
inscritos devem fazer o 
Enem 2021. 3 milhões 
vão realizar provas im-
pressas e 68,8 mil farão 
a modalidade digital. 
Os itens das duas ver-
sões de avaliação são 
idênticos. 

dIVuLGAção

Cartão está disponível na página do participante
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Rio quer deixar legado do sus 
para período pós-pandemia
Quase dois anos de-

pois do início da pan-
demia de Covid, a rede 
municipal de saúde se 
prepara para adminis-
trar o legado do Sistema 
Único de Saúde.

Um centro de reabili-
tação para pacientes com 
sequelas pós-Covid está 
previsto para ser inaugu-
rado no hospital que foi 
referência para tratamento 
da doença no município.

Uma reportagem mos-
trou que, por causa da 
pandemia, foram contra-
tadas 561 vagas em UTIS 
especializadas em Covid, 
280 apenas no hospital 
Ronaldo Gazzolla, em 
Acari, na Zona Norte.

“A gente vem com 
uma proposta de reabi-
litação de uma forma 
integrada, onde a gente 
trabalha diversas espe-
cialidades médicas e não 
médicas, onde a gente 

tenta estar atendendo o 
paciente como um todo”, 
afirmou um médico da 
unidade.

Para o período pós-
-pandemia e o tratamen-
to de outras doenças, o 
secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, 
alertou que é importante 
não perder esses leitos.

“Há uma negociação 
do Conselho Nacional 
de Secretários de Saú-
de com o Ministério da 
Saúde para que a gente 
possa garantir que esse 
financiamento se man-
tenha e dê mais estabi-
lidade obviamente ao 
financiamento do Siste-
ma Único de Saúde. É 
muito importante que 
a gente mantenha esse 
legado de expansão dos 
serviços públicos, de 
expansão de números 
de profissionais”, afir-
mou.

Rio atinge a menor média móvel de mortes por Covid em quase 
1 ano. Com 13 óbitos registrados em 24 horas, a média chegou 
a 39 mortes/dia – o mais baixo índice desde 12 de novembro de 

2020, quando chegou a 34.

Vândalos destroem abrigos de gatos no Aterro do Flamengo, e até 
ração é furtada. O policiamento vai ser reforçado com ajuda do 2º 
BPM (Botafogo) e novos abrigos vão ser colocados no prazo de uma 

semana.

Ciro suspende pré-
-candidatura à Presi-
dência da República 
devido aos votos do 
PDT a favor da PEC 
dos Precatórios. A 
PEC permite ao gover-
no Bolsonaro adiar o 
pagamento de preca-
tórios.

Em outubro deste ano, 
65% dos municípios bra-
sileiros não registraram 
mortes por Covid-19, o 
maior percentual desde 
maio de 2020. Foram 
3.614 cidades sem notifi-
cação de mortes no último 
mês.

PoLÍtICA

AVANço 

Vacinação contra o 
HPV reduz taxas de 
câncer de colo de útero 
em até 87%, aponta es-
tudo. Pesquisa britâni-
ca publicada na ‘Lan-
cet’ constatou também 
que a vacinação dimi-
nui casos de lesões pré-
-cancerígenas. 

Bovespa cai mais de 2%. Trata-
-se da pior pontuação de 2021 e a 
mais baixa desde 12 de novembro 
de 2020 (102.507 pontos). Já o dó-
lar fechou em alta, acima dos R$ 
5,60.

PEsQuIsA 

BoLsA dE VALoREs

EdItoRIAL

A Fundação Cesgranrio divulgou 
nesta semana o resultado das provas 
objetivas e as notas preliminares da re-
dação do concurso público do Banco 
do Brasil para 4.480 vagas de escritu-
rário.

CoNCuRso 

Em entrevista, o presi-
dente da Águas Rio, Ale-
xandre Bianchini, disse 
que criou uma diretoria 
específica para cuidar do 
problema de falta de água 
em comunidades e áreas 
irregulares do Rio de Ja-
neiro.

“Nós já criamos uma 
diretoria específica para 
comunidades. Nós esta-
mos dando uma atenção 
exclusiva às comunida-
des. Dentro do contrato 
nós temos a obrigação de 
investir R$ 1,2 bilhão em 
comunidades e áreas irre-

gulares do Rio de Janei-
ro”, disse Bianchini.

Segundo ele, a empresa 
conta atualmente com 4 
mil profissionais, mas pre-
tende chegar a 5 mil até o 
final do ano. Desse total, 3 
mil serão contratados em 
comunidades do estado.

Águas do Rio cria diretoria para comunidades

REPRodução 

O ano letivo da rede 
municipal de 
Educação do Rio 

de Janeiro vai até o dia 22 
de dezembro. Segundo o 
secretário da pasta, Renan 
Ferreirinha, a ideia é ten-
tar aproveitar as próximas 
seis semanas para tentar 
minimizar o impacto da 
pandemia no aprendiza-
do dos alunos nos últimos 
meses.

“Nosso ano letivo vai 
até o dia 22 de dezembro 
deste ano, quase no Natal. 
Não há tempo a perder. 
Nós ainda temos mais de 

seis semanas de aulas. A 
gente precisa resgatar o 
conhecimento dos nos-
sos alunos. Para isso, nós 
estamos realizando ava-
liações periódicas. Todo 
bimestre a gente tem uma 
avaliação em rede para 
entender como o nosso 
aluno tá em respeito à 
aprendizagem”, explicou 
Ferreirinha.

Além da defasagem no 
aprendizado, outro desa-
fio da Educação no Rio 
é resgatar os alunos que 
abandonaram os estudos 
durante o período de pan-
demia.

A evasão escolar na ci-
dade está em 3,8%, o do-

bro do que acontecia nos 
anos antes da pandemia. 
São 25 mil estudantes da 
cidade que deixaram de 
ter contato com as aulas, 
mesmo no modo on-line.

As aulas presenciais na 
rede municipal de ensi-
no do Rio passaram a ser 
obrigatórias na quarta-
-feira (3). Agora, só pode 
manter o ensino remoto 
o aluno que comprovar 
alguma comorbidade e 
apresentar atestado médi-
co. A intenção da Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção é trazer de volta para 
a sala de aula os alunos 
que abandonaram a esco-
la.

antonio CarLoS

horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura prolonga calendário letivo até 
dia 22 de dezembro na rede municipal 

EduCAção

Ideia é tentar minimizar o impacto da pandemia nos últimos meses

REPRodução

Ideia é tentar minimizar o impacto da pandemia nos últimos meses

O ritmo atual de transmis-
são do coronavírus na Europa 
é muito preocupante e pode 
causar mais meio milhão de 
mortes no continente até fe-
vereiro, alertou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
na quinta-feira (4).

De acordo com os dados da 
OMS Europa, as hospitaliza-
ções ligadas ao coronavírus 
dobraram em uma semana.

O número de novos casos 
por dia está há quase seis se-
manas consecutivas em alta 
na Europa, e o número de 

mortes diárias continua a su-
bir, já há sete semanas. Esta 
alta é puxada, principalmen-
te, pelos números de Rússia, 
Ucrânia e Romênia.

Registra-se, em média, 
250 mil novos casos e 3.600 
óbitos por dia, de acordo com 
dados oficiais coletados pela 
agência AFP.

“Estamos, de novo, no epi-
centro”, advertiu o diretor da 
OMS para a Europa, Hans 
Kluge, em entrevista coletiva 
virtual.

“O ritmo atual de trans-

missão nos 53 países que 
formam a região europeia é 
muito preocupante. Se manti-
vermos esta trajetória, pode-
remos ter outro meio milhão 
de mortos por Covid-19 na 
região até fevereiro”, disse 
ele.

Para a OMS, o aumento de 
casos se explica pela com-
binação de uma vacinação 
insuficiente com a flexibi-
lização das medidas antico-
vid-19. A organização pediu 
que a máscara continue a ser 
usada.

M
uN

do

Europa volta a ser epicentro de Covid-19 e 
taxa de transmissão é alta, segundo OMS

Equipes da Fundação Par-
ques e Jardins (FPJ) darão 
continuidade até amanhã (5) 
às ações de revitalização dos 
jardins e canteiros do Par-
que Olímpico, na Barra da 
Tijuca. Há duas semanas, os 
servidores iniciaram os ser-
viços de limpeza e de jardi-
nagem no local, totalizando 
mais de mil metros lineares 
de área verde recuperados.

Os trabalhos  começaram 
em 18 de outubro e foram 
realizados por quatro equi-
pes da FPJ, que revezaram 

em ações de limpeza das 
jardineiras, poda baixa e re-
moção de plantas invasoras, 
como as leucenas, por exem-
plo.

Com uma área total de 
118 hectares, o complexo 
esportivo também recebeu 
serviços da Comlurb. De 28 
a 1º de novembro, o Parque 
Olímpico foi sede do evento 
Jogos Escolares Brasileiros 
(JEBs), que contou com a 
participação de mais de seis 
mil estudantes de todo o 
país.

Parque olímpico do Rio 
recebe serviços de 

limpeza e jardinagem 
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PRoMoção

ESportES

Fluminense anuncia desconto em 
ingressos para sócios adimplentes

rEDação
horahmunicipios@gmail.com

Após a liberação de 
100% do público 
nos estádios pela 

Prefeitura do Rio de Janei-
ro, o Fluminense anunciou 
que concederá descontos 
extras em ingressos aos 
sócios em quantidade pro-
porcional ao tempo em 
que estiveram adimplentes 
durante o período de jogos 
com portões fechados. 
Trata-se de uma promessa 
da diretoria feita nos pri-
meiros dias da pandemia 
de Covid-19.

O benefício passa a va-
ler no jogo deste sábado, 
contra o Sport, às 21h, 

no Maracanã, primeiro 
compromisso do Tricolor 
como mandante desde a 
implementação da nova 
medida da Prefeitura.

O benefício será conce-
dido para as adesões re-
alizadas até 10/08/2021, 
em número de jogos 
proporcional ao tempo 
de permanência do só-
cio no programa durante 
o período de jogos com 
portões fechados. A apli-
cação dos descontos tem 
como prazo máximo o dia 
30/04/2023.

Valerá o desconto extra 
previsto no plano em que 
o sócio estava ativo em 
10/08/2021. Sócios que 
não renovaram o Pacote 

Check-Ins em dezembro 
de 2020 e permaneceram 
no plano Sócio Futebol 
terão direito somente a 
um ingresso com 100% 
de desconto por todo o 
período em que esteve 
ativo entre 16 de março 
de 2020 a 5 de outubro de 
2021. 

O desconto extra não 
será aplicado para sócios 
que tiveram o plano blo-
queado ou cancelado, in-
dependentemente do pe-
ríodo de permanência no 
Programa. Assim como 
os sócios atualmente ati-
vos perderão todo o be-
nefício em caso de saída 
do Programa por qualquer 
motivo.

dIVuLGAção

Benefício será concedido para as adesões realizadas até 10/08/2021

 Em jogo válido pelo 
Campeonato Sênior de 
Queimados, Ponte e Preta 
e Éden se enfrentaram em 
São João de Meriti em 
jogo que teve a transmis-
são do Furando a Rede 
para todo o Brasil.

O primeiro gol do jogo 
saiu aos 16 minutos. Após 
cruzamento na área, hou-
ve o bate e rebate com a 
bola sobrando para Gil-
son colocar no fundo da 
rede: Ponte Preta 1 a 0.

O primeiro tempo mos-
trou um forte equilíbrio 
apesar do placar favorá-
vel a equipe queimaden-

se.
Na etapa complemen-

tar, aos 6 minutos, Danilo 
faz uma jogada espeta-
cular, a bola ia entrando 
mas Nilsinho tocou por 
último para ampliar: 
Ponte Preta 2 a 0. O time 
da casa não se entregou. 
Partiu pra cima e encos-
tou no marcador. A bola 
sobrou para Mascote, aos 
29 minutos fazer o gol da 
equipe meritiense: Pon-
te Preta 2 a 1. Não deu 
para esboçar reação. Aos 
31 minutos, falta para o 
Ponte que Freitas cobrou, 
a bola bateu na barrei-

ra sobrando para Freitas 
se redimir. E se redimiu 
com um golaço! Ponte 
Preta 3 a 1.

Aos poucos o Ponte 
Preta foi construindo jo-
gadas para ampliar. Aos 
43 minutos, Moraes en-
trou na área, driblou o 
zagueiro e foi derrubado. 
Pênalti! Ele

Mesmo cobrou e fe-
chou o placar em Ponte 
Preta 4 x 1 Eden.

FICHA 
TÉCNICA 

Eden 1 x 4 Ponte Preta 
- Campeonato Sênior de 

Queimados
Arbitragem: Alexan-

dre Galdêncio.
EDEN: Higuita; Ed-

milson, Flávio, Antônio 
Rosa e Vicente; Edinho 
(Totonho), Umbigo (Cir-
co); Maurício e Lida 
(Mascote); Almir (An-
dré) e Rui. Técnico: Bo-
tão.

PONTE PRETA: Mi-
lagre (André); Vadinho, 
Abel, Álvaro e Kim (Le-
vir); Zé Carlos, Coqui-
nho, Adalto (Nilsinho) e 
Danilo; Moraes e Gilson 
(Freitas). Técnico: Clé-
ber.

FuRANdo 
A REdE .CoM

Ponte Preta vence o Éden 
pelo Campeonato sênior 

ANdERsoN LuIz

Benefício passa a valer já no jogo deste 
sábado, contra o Sport, no Maracanã

 Vinte e três gols foram 
marcados nos seis jogos 
disputados na terceira roda-
da da Taça Waldir Amaral, 
nesta quarta-feira (03;11). 
Destaques para os empates 
entre São Gonçalo e Nova Ci-

dade (4 a 4), no Alzirão, além 
de Rio São Paulo e Serrano (3 a 

3), no Elcyr Resende.
Outros resultados da roda-

da: Duque de Caxias 1-2 Ser-
ra Macaense, 7 de Abril 2-0 
Campo Grande, Carapebus 
0-1 Olaria e Pérolas Negras 

3-0 Goytacaz.

ChuVA dE GoLs NA 
tERCEIRA RodAdA dA 

tAçA WALdIR AMARAL

O Flamengo anunciou 
que, com a liberação de 
75% da capacidade do está-
dio Centenário para a final 
da Libertadores, a Conme-
bol cedeu uma nova carga 
de ingressos, que já está à 
venda.

Os ingressos foram libe-
rados inicialmente para os 
sócios-torcedores das prio-
ridades 0 e 1. Caso ainda 
restem bilhetes, as demais 
prioridades serão atendi-
das, na ordem. Os códigos 
para compra seguem os 

mesmos e a aquisição per-
manece limitada a 1 entra-
da por código.

A primeira carga de 
ingressos disponibiliza-
da para torcedores rubro-
-negros terminou muito 
rápido, o que gerou mui-
tas reclamações. O clube 
anunciou que os bilhetes 
estavam esgotados na últi-
ma terça.

Flamengo e Palmeiras se 
enfrentam no próximo dia 
27, no Uruguai, na final da 
Libertadores.

Flamengo recebe nova carga 
de ingressos e reabrirá venda 
para a final da Libertadores

Conmebol cedeu mais bilhetes

A ausência de Rafael nos 
jogos do Botafogo gerou 
questionamentos de torce-
dores e bate-boca nas redes 
sociais. Após a vitória sobre 
o Confiança nesta quarta-
-feira, o jogador respondeu 
nas redes sociais a cobran-
ças de quem reclamou da 
não participação em parti-

das recentes.
Em uma das interações, 

o camisa 7 chegou a falar 
sobre salários. Um torcedor 
sugeriu que o atleta não re-
cebesse se o planejamento 
fosse reforçar o time apenas 
em 2022. Rafael garantiu 
que não está recebendo nes-
ta reta final de 2021.

Rafael responde torcedor do 
Botafogo sobre ausência em jogos: 

“Não estou recebendo esse ano”

dIVuLGAção

Rafael tem dois jogos pelo Bota nessa temporada

dIVuLGAção
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GEstão FIsCAL

Prefeitura do Rio sanciona projeto 
que institui o Novo Regime Fiscal 
izaBELLE roDrigUES 

horahmunicipios@gmail.com

O prefeito em exer-
cício do Rio de Ja-
neiro, Carlo Caia-

do, sancionou o Projeto de 
Lei Complementar nº 4, 
que institui o Novo Regime 
Fiscal do município, nesta 
semana, no Palácio da Ci-
dade, em Botafogo. 

Criado para dar maior 
eficiência ao gasto públi-
co e blindar as contas pú-
blicas da cidade, o projeto 
foi aprovado pela Câmara 
Municipal do Rio no dia 
21 de outubro. De autoria 
do Executivo, a proposta 
representa um marco na 
gestão fiscal ao incluir na 
legislação municipal me-
canismos de controle, esta-
bilização e preservação do 
equilíbrio das contas.

“É um projeto impor-
tante, de Estado, que cria 
responsabilidades para os 
gestores públicos. É um le-
gado que os poderes Legis-
lativo e Executivo deixam 
para a cidade. Foram 118 
emendas nas quais 48 fo-
ram sancionadas no dia de 
hoje”, disse o prefeito em 
exercício.

O Novo Regime Fiscal, 
somado à Reforma Tribu-
tária municipal e ao Plano 
de Recuperação da Pre-
vidência dos Servidores, 
já aprovados, compõe as 
três medidas estruturantes 
desenhadas pela Secreta-
ria Municipal de Fazenda 
e Planejamento em 2021 
para recuperar, dar fôlego e 
garantir a sustentabilidade 
das contas públicas.

A proposta tem como 
principal objetivo fixar em 
lei mecanismos para evitar 

a deterioração das finanças 
municipais. A existência de 
uma legislação estabele-
cendo estas regras se tor-
nou urgente quando a atu-
al administração recebeu 
a cidade, em janeiro, com 

apenas R$ 18 milhões em 
Caixa para pagar dívidas 
da ordem de R$ 6 bilhões, 
que incluíam o salário de 
dezembro e o 13º salário 
de 2020 devido aos servi-
dores. 

O novo regime segue in-
dicadores de avaliação da 
Capacidade de Pagamento 
instituída pelo Tesouro Na-
cional (CAPAG) para nor-
tear a política fiscal. Esses 
indicadores podem ter di-

versas classificações, entre 
nota D até A, métrica que 
é usada para classificar, por 
exemplo, financiamentos 
que a União concede aos 
entes federativos. O mu-
nicípio do Rio de Janeiro, 
que já teve a classificação 
B, atualmente se encontra 
na categoria C.

Segundo a proposta, me-
canismos de controle das 
contas poderão ser acio-
nados conforme a catego-
ria em que se encontrar a 
cidade. O ineditismo da 
proposta é a utilização de 
parâmetros em harmonia 
com os usados em âmbito 
nacional, o que também 
confere mais clareza e 
transparência à legislação 
do Município. Pontos que 
facilitam o acompanha-
mento pelos órgãos de fis-
calização, assim como pela 
população.

dIVuLGAção

Proposta representa um marco na gestão fiscal

Regime foi criado para dar maior eficiência ao gasto público e blindar as contas públicas da cidade

O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro vai quitar o 
pagamento dos salários de 
outubro hoje (5) para mais 
de 462 mil servidores ati-
vos, inativos e pensionis-
tas. O depósito foi anteci-
pado para antes do 10º dia 
útil, como prevê o calendá-
rio oficial.

Segundo o poder esta-
dual, o valor líquido do 
pagamento da folha de 
outubro é de R$ 1,842 bi-
lhão. Os depósitos serão 
efetuados ao longo do dia, 
mesmo após o expediente 
bancário.

Salário de 
outubro 

para 
servidores

Vacinação antirrábica de 
cães e gatos avança pela 

zona oeste no sábado
Mais uma etapa da cam-

panha de vacinação antir-
rábica de cães e gatos, da 
Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro 
(SMS), por meio do Ins-
tituto Municipal de Vigi-
lância Sanitária, Vigilância 
de Zoonoses e de Inspe-
ção Agropecuária (Ivisa), 
acontece na Zona Oeste no 
sábado (6). Mais de 150 
postos de vacinação aten-
derão o público em Ban-
gu, Campo Grande, Cos-
mos, Deodoro, Inhoaíba, 

Magalhães Bastos, Padre 
Miguel, Realengo, San-
tíssimo, Senador Camará, 
Sulacap, Senador Vascon-
celos e Vila Kennedy.

A campanha de vaci-
nação antirrábica ocorre 
sempre a cada dois sába-
dos e está escalonada por 
bairros, divididos em cinco 
grupos, além da Ilha de Pa-
quetá. Neste quarto dia, os 
postos funcionarão das 9h 
às 17h e a lista completa 
está disponível no site da 
Ivisa. Nas três primeiras 

etapas, que contemplaram 
as regiões do Centro, Zona 
Norte e parte da Zona Oes-
te, foram vacinados mais 
de 284 mil cães e gatos.

Poderão ser imunizados 
cães e gatos a partir de três 
meses de idade e adultos 
saudáveis, além daqueles 
que expiraram o ciclo de 
12 meses da última dose. A 
vacina antirrábica deve ser 
administrada anualmente e 
é a principal forma de pre-
venção e controle da raiva, 
uma doença sem cura, que 

não é notificada em cães e 
gatos no município do Rio 
desde 1995 (26 anos) e, em 
humanos, desde 1986 (35 
anos).

Além da campanha anu-
al promovida pelo Ivisa, 
a vacinação antirrábica 
está disponível ao longo 

de todo ano no CCZ, em 
Santa Cruz, e no Centro de 
Medicina Veterinária Jorge 
Vaitsman, na Mangueira, 
para garantir o cumpri-
mento da recomendação 
da aplicação de uma dose 
de vacina a cada 12 meses 
para cães e gatos domésti-

Nas etapas anteriores foram vacinados 
mais de 284 mil cães e gatos

dIVuLGAção

O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística) iniciou, nesta 
semana, o primeiro teste 
nacional do Censo 2022. 
A Comunidade Zumbi dos 
Palmares, em Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminen-
se, foi a primeira favela 
do país a participar dessa 
etapa.

“O teste a gente vai fa-
zer para testar aplicativo, 
o percurso, e ver os pro-
blemas que podem ocorrer 
para que a gente não tenha 
surpresa no futuro, duran-
te o processo de coleta do 
censo efetivamente”, infor-
mou Felipe Feijó, coorde-
nador de área do IBGE.

De acordo com Adilson 
Gomes da Silva, presidente 
da associação de morado-
res da comunidade, trata-
-se de um passo importante 

para o local.
“Muito importante por-

que a gente consegue de-
senvolver a comunidade, 
além de começar a chamar 
a atenção dos moradores de 
que é muito importante es-
tar participando. (...) E as-
sim, as nossas autoridades 
ficam voltadas para tudo 
isso que está acontecendo 
aqui. É um grande passo 
para toda a comunidade”.

A Comunidade Zumbi 
dos Palmares foi a primei-
ra do Brasil a participar do 
teste para o Censo 2022, e 
um desafio, com tantos be-
cos e vielas, é não deixar 
nenhuma casa de fora.

“O desafio principal 
para a gente é que a cober-
tura seja feita de forma efe-
tiva em toda a comunidade. 
(...) A gente tem uma técni-
ca específica de entrar em 

todos os becos direitinho, 
seguindo um protocolo, 
uma ordem, para que nada 
fique descoberto”, comple-
tou o coordenador de área 
do IBGE.

Os testes para o Censo 
2022 começaram em todo 
o país. No Estado do Rio, 
além da Comunidade Zum-
bi dos Palmares, a cidade 
de Engenheiro Paulo de 
Frontin, no Centro-Sul do 
Estado do Rio, também foi 
escolhida para essa etapa.

As entrevistas para o 
Censo deveriam ter sido 
feitas em 2020, mas fo-
ram suspensas devido à 
pandemia. Este ano, foram 
novamente suspensas e a 
pesquisa acabou ficando 
para 2022. O último censo 
no Brasil foi realizado em 
2010. Em 12 anos, muita 
coisa mudou no país.

IBGE começa a realizar testes 
em comunidade de Nova Iguaçu

detran-RJ realiza mutirão para serviços 
em veículos e de habilitação no sábado
O Detran-RJ vai realizar 

um mutirão de atendimen-
to no próximo sábado (6), 
com mais de 5 mil vagas 
para serviços em veículos 
e de habilitação em diver-
sas unidades de todo o es-
tado.

Um agendamento pré-
vio deverá ser feito pelo 
site do Detran ou pelos 
números: (21) 3460-4040, 
(21) 3460-4041 ou (21) 
3460-4042, das 6h às 21h.

Poderá ser realizado 
os serviços em veícu-
los como: transferência 
de propriedade, 2ª via de 
CRV, alteração de carac-
terísticas, mudança de cor, 
transformação de com-
bustível, baixa e inclusão 
de alienação, alteração de 
nome/razão social, inclu-
são de ANTT, blindagem e 
intenção de venda.

Os serviços como a pri-
meira habilitação, renova-

ção de CNH, mudança ou 
adição de categoria, alte-
ração de dados ou troca 
da permissão para dirigir 
(PPD) para a carteira de-
finitiva também serão dis-
ponibilizados.

Para estudantes que irão 
realizar o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e 

outros vestibulares e pre-
cisam da carteira de iden-
tidade, o atendimento será 
feito em todos os postos 
de identificação civil do 
Detran no Estado do Rio 
de Janeiro, das 8h às 14h, 
exceto nos postos em sho-
ppings, em que o horário 
vai das 10h às 16h.

Agendamento prévio deverá ser feito pelo site do Detran

dIVuLGAção
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CoVARdIA

João Batista, conhecido como João do Lanche, foi assassinado 
dentro do seu estabelecimento em Cordovil, na Zona Norte da cidade

Comerciante é morto por negar 
lanche a criminosos no Rio

Um comerciante 
de Cordovil, na 
Zona Norte do 

Rio, foi morto na última 
quarta-feira (3) depois 
de negar lanches gratui-
tos a bandidos do Mor-
ro do Quitungo. João 
Batista, mais conhecido 
como João do Lanche, foi 

assassinado dentro do 
seu estabelecimento co-
mercial, na rua João Hen-
rique, a tiros.

Policiais do 16º BPM 
(Olaria), e do serviço do 
Samu foram acionados, 
mas já encontraram a ví-
tima sem vida.

A área foi isolada e a 
perícia da Polícia Civil 
acionada. O caso foi re-
gistrado na Delegacia de 
Homicídios da Capital 

(DHC), que faz diligên-
cias para identificar os 
criminosos.

Nas redes sociais, ami-
gos e parentes lamenta-
ram a morte e se indigna-
ram com a violência.

“Sinceramente, não 
tem explicação. Um cara 
trabalhador e ter esse tris-
te fim. É revoltante. Meus 
sentimentos a todos os fa-
miliares”, postou um ami-
go no perfil de João no 

Facebook.
A irmã do comercian-

te, Mara Nunes, também 
postou e fez homenagem 
ao comerciante.

“Meu irmão querido, 
cheio de defeito, mas tão 
amado. Vc se foi e só nos 
deixou saudade e lem-
branças”, escreveu.

O comerciante foi se-
pultado nesta quinta-feira 
(4), no Cemitério do Caju, 
também na Zona Norte.

antonio CarLoS

horahmunicipios@gmail.com

João do Lanche negou lanche
 gratuito para os criminosos

REPRodução 

Um casal foi encontra-
do morto em uma área de 
mata próximo a Avenida 
Nova Aurora, em Belford 
Roxo, na Baixada Flumi-
nense. Segundo relatos, 
motoristas passavam pela 
região quando encontra-
ram uma motocicleta ca-

ída e acionaram a polícia.
Segundo a Polícia Ci-

vil, agentes do 39ºBPM 
(Belford Roxo) foram 
acionados e localizaram 
dois corpos próximos à 
região indicada. A área 
foi isolada e a perícia 
acionada.

Casal é encontrado 
morto em área de 
mata na Baixada

Motoristas passavam pela região e 
acionaram a polícia

dIVuLGAção

Irmão do ‘Faraó dos Bitcoins’ é preso em 
flagrante por tráfico de drogas em Cabo Frio

O irmão do empresário 
Glaidson Acácio dos San-
tos, conhecido como “Faraó 
dos Bitcoins”, foi preso em 
flagrante nesta semana na 
Comunidade do Morubá, em 
Cabo Frio, na Região dos 
Lagos do Rio, por tráfico de 
drogas.

De acordo com a Polícia 
Militar, os policiais chega-
ram na comunidade após de-
núncias de que um homem 
estaria vendendo drogas no 
local. Ao chegar, a polícia 
flagrou Imerson Acácio da 
Silva entregando drogas a 
um rapaz. Com a chegada da 
polícia várias pessoas que es-

tavam no local fugiram.
Ainda segundo a polícia, 

Imerson resistiu à revista 
pessoal e entrou em luta cor-

poral com os militares, além 
de tentar engolir as drogas e 
o dinheiro que estavam com 
ele. Foram apreendidas 4 pe-

dras de crack.
O suspeito foi contido pe-

los militares, algemado e en-
caminhado para a delegacia 
de São Pedro da Aldeia (125ª 
DP). Na delegacia, foi cons-
tatado que o preso é irmão de 
Glaidson, que está preso pela 
Operação Crypto, da Polícia 
Federal.

Imerson já possui diversos 
antecedentes criminais como 
roubo, 4 passagens por tráfi-
co de drogas, porte ilegal de 
arma de fogo, evasão me-
diante violência contra pes-
soa, corrupção de menores, 
motim de preso, lesão corpo-
ral e dano.

Suspeito tentou engolir as drogas

dIVuLGAção

Um homem foi 
encontrado morto, 
na madrugada do úl-
timo domingo (31), 
na Rua Rúbens Far-
rula, no bairro Vila 
Tiradentes, em São 
João de Meriti, na 
Baixada Fluminense.

Policiais militares 
do 21º BPM (São 
João de Meriti) loca-
lizaram a vítima den-
tro de um veículo.

Segundo uma tes-
temunha, o homem 
estava dentro do car-
ro quando foi surpre-
endido pelo anúncio 
de um assalto. Ele 
tentou reagir e fugir 
com o veículo, mas 
acabou levando um 
tiro na nuca.

A área do crime 
foi isolada e a Dele-
gacia de Homicídios 
da Baixada Flumi-
nense (DHBF) acio-
nada para investigar 
o caso.

Homem 
é achado

 morto 
dentro de 
carro em 
São João 
de Meriti

Polícia prende homem 
apontado como chefe de milícia 

A Polícia Civil prendeu 
na quinta-feira (4) o chefe 
da milícia da comunidade 
Santa Maria, na Taquara, 
em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio.

Willian da Silva Santa-
na, o Willian Negão, foi 
preso em Pinheiral, no Sul 
do Estado, por agentes da 
Divisão de Capturas da Po-
linter.

Sua milícia é investigada 
pela ligação com a milícia 
de Danilo Dias Lima, o 
Tandera, que atua na Bai-
xada Fluminense e parte da 
Zona Oeste do Rio. O cri-
minoso é acusado de dois 
homicídios, roubo, porte 

irregular de arma de fogo, 
formação de milícia priva-
da, além de outros crimes.

Segundo a Polícia Ci-
vil, a milícia é acusada de 
aterrorizar moradores com 

extorsões, roubos, e estu-
pros, entre diversas outras 
práticas abusivas e ilegais, 
como até cobrança de taxas 
nas cercanias de um hospi-
tal público na região.

 Willian Negão foi preso em Pinheiral

dIVuLGAção

Os golpistas alvos da 
Operação Veritas, lavavam 
o dinheiro das fraudes ban-
cárias com aplicações em 
criptomoedas e a venda de 
pedras preciosas, afirmou a 
Polícia Civil do RJ.

Equipes da Delegacia de 
Combate às Organizações 
Criminosas e à Lavagem 
de Dinheiro prenderam 
nove pessoas, incluindo o 
homem apontado como o 
chefe da quadrilha. Segun-
do as investigações, Edu-
ardo da Costa Ferreira, o 
Frango, tinha mais de R$ 2 
milhões investidos em um 
só ativo virtual.

A polícia afirma que a 
quadrilha de Frango inter-
ceptava folhas de cheques 
e clonava cartões de crédito 
de clientes em todo o país.

Frango já tinha passa-
gens na polícia por es-
telionato, receptação de 
veículo e falsificação de 

identidade. Além das nove 
prisões, policiais cumpri-
ram 16 mandados de busca 
e apreensão e apreenderam 
11 carros de luxo. A polícia 
estima que o bando movi-
mentou ao menos R$ 13 
milhões nos últimos meses, 
ora compensando cheques, 
ora fazendo transações em 
máquinas de cartões dos 
próprios fraudadores, em 
benefício de empresas de 
fachada. O dinheiro des-
viado era gasto em itens 
de luxo, como carros. 
O juiz Marcelo Rubioli, da 
1ª Vara Criminal Especia-
lizada determinou ainda o 
sequestro de bens móveis 
e imóveis e o bloqueio de 
contas dos envolvidos e 
expediu mais um manda-
do de prisão domiciliar de 
uma das indiciadas, fora os 
mandados de prisão.

As investigações dura-
ram mais de um ano.

Golpistas lavavam 
dinheiro das fraudes com 

pedras preciosas e 
criptomoedas, diz polícia 

O motorista de uma van 
pirata de São Gonçalo fu-
giu de uma blitz do De-
partamento de Transportes 
Rodoviários do Estado do 
Rio de Janeiro (Detro-RJ). 
Agentes aguardavam o re-
boque quando o condutor, 
que tinha acabado de ser au-
tuado, decidiu arrancar em 
fuga, subindo pela calçada. 
O incidente foi na última 
segunda-feira (1) na Estra-
da Raul Veiga, em Alcânta-

ra. O veículo seguiu para a 
comunidade do Jóquei.

“O Detro-RJ repudia a 
atitude do motorista, que co-
locou em risco a integridade 
física dos agentes e pedes-
tres em uma via pública”, 
disse o departamento, em 
nota. O veículo realizava o 
trajeto Alcântara-Jóquei e 
levava 10 passageiros sem 
permissão quando a blitz 
mandou o motorista parar.

“Enquanto a equipe 

aguardava o reboque, o 
motorista empreendeu fuga 
para uma comunidade de-
flagrada pelo crime organi-
zado”, detalhou o Detro.

“A equipe não prosseguiu 
perseguição para resguardar 
a integridade física dos ci-
dadãos”, emendou.

O caso foi registrado na 
74ª DP. O veículo possui 11 
multas de trânsito registra-
das.

Van sobe pela calçada e arranca 
para fugir da fiscalização do Detro 
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Pessoas que estão 
inadimplentes têm um 
canal aberto para nego-
ciar e pagar suas dívi-
das por meio do Feirão 
Serasa Limpa Nome. 
Neste ano, além da pos-
sibilidade de renego-
ciação das dívidas com 
até 99% de desconto e 
opções de parcelamen-
to sem juros, há o au-
xílio dívida, um bônus 
em dinheiro para quem 
limpar o nome e fizer o 
pagamento à vista. 

Nesses casos, a Se-
rasa dará um crédito 
de R$ 50 para qual-
quer pessoa que ne-
gociar e pagar à vista 
acordos a partir de R$ 
200. O auxílio é váli-
do para uma ou várias 
dívidas somadas e ne-
gociadas através do 
aplicativo.

Participam do even-
to mais de 100 empre-
sas parceiras de diver-
sos setores, permitindo 
que dívidas com cartão 
de crédito, lojas, água, 
luz, telefone, entre ou-
tros, sejam negocia-
das por meios digitais 
e sem precisar sair de 
casa. Para participar 
basta baixar o aplica-
tivo Serasa, na loja de 
aplicativos do celular. 

Também é possí-
vel negociar as dívi-
das pela internet, pelo 
WhatsApp (11) 99575-
2096 ou pelo 0800 591 
1222. Além dos canais 
digitais, o interessa-
do também pode ir até 
uma das agências dos 
Correios levando do-
cumento original com 
foto, fazer a consulta e 
gerar o boleto na hora.

Inadimplentes 
podem 

negociar 
dívidas no 

Feirão Serasa 
Limpa Nome

As operadoras Claro, 
Vivo e TIM arre-
mataram três lotes 

na faixa de 3,5 GHz, o prin-
cipal do leilão da tecnologia 
móvel 5G, realizado pela 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). A 
Winity II Telecom levou a 
frequência de 700 MHz, e 
como é uma empresa ainda 
não detentora de faixa de 
radiofrequência, o Brasil 
terá uma nova operadora 
móvel com abrangência na-
cional.

O leilão começou na 

quinta-feira (4) e deve ter-
minar só hoje (5). Ainda se-
rão analisadas as propostas 
para as faixas de 2,3 GHz e 
de 26 GHz.

As frequências têm fi-
nalidades específicas e em 
cada faixa as empresas dão 
os lances em lotes diferen-
tes. Os lances vencedores 
na faixa de 3,5 GHz foram: 
R$ 338 milhões (ágio de 
5,18%, valor acima do mí-
nimo previsto no edital) da 
operadora Claro para o lote 
B1; R$ 420 milhões (ágio 
de 30,69%) da Vivo para o 
lote B2; e R$ 351 milhões 
(ágio de 9,22%) da TIM 
para o lote B3.

O edital previa ainda um 
quarto lote na faixa de 3,5 
GHz, com abrangência na-
cional, mas não houve lan-
ce. O direito de exploração 
das faixas será de até 20 
anos. As empresas vence-
doras têm compromissos de 
investimento definidos pelo 
Ministério das Comunica-
ções e aprovadas pelo Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) e pela Anatel. O 
objetivo das contrapartidas 
é sanar as deficiências de 
infraestrutura, modernizar 
as tecnologias de redes e 
massificar o acesso a servi-
ços de telecomunicações do 
país.

Entre os compromis-
sos estão migrar o sinal da 
TV parabólica para liberar 
a faixa de 3,5GHz para o 
5G, arcando com os custos; 

construir uma rede privati-
va de comunicação para a 
administração federal; ins-
talar rede de fibra óptica, 
via fluvial, na Região Ama-

zônica; levar fibra óptica 
para o interior do país; e 
disponibilizar o 5G em to-
dos as capitais até julho de 
2022.

Claro, Vivo e tIM arrematam 
faixa de 3,5 Ghz do leilão do 5G

dIVuLGAção

ANAtEL

Ainda serão analisadas as propostas para as faixas de 2,3 Ghz e de 26 Ghz

Winity II Telecom leva a faixa de 700 MHz

izaBELLE roDrigUES 

horahmunicipios@gmail.com

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) publicou a autorização 
sanitária de mais dois pro-
dutos à base de cannabis: o 
extrato de cannabis sativa 
promediol e o extrato de 
cannabis sativa zion Me-
dpharma 200 mg/ml.  

Usados para tratamentos 
de saúde, a novidade des-
ses produtos em relação a 
outros cinco já aprovados é 
que eles são compostos por 
extratos vegetais, ou seja, 
possuem em sua composi-
ção um conjunto de subs-

tâncias extraídas da planta, 
ao contrário dos demais, 
compostos por cannabidiol 
isolado.

Ambos são obtidos a 
partir de extrato etanólico 
das partes aéreas de canna-
bis sativa e são fabricados 
na Suíça. No Brasil, serão 
importados e distribuídos 
como produtos acabados 
prontos para uso.

“Os extratos vegetais têm 
composição complexa, po-
dendo conter muitas subs-
tâncias ativas, que podem 
agir por diferentes meca-

nismos no corpo humano, o 
que torna ainda mais impor-
tante o controle e o monito-
ramento aplicados a esses 
produtos pelo Sistema Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (SNVS). Há, também, 
toda a verificação de ausên-
cia de contaminantes que 
podem existir em extratos 
vegetais, a qual é realizada 
em detalhes pela empresa 
fabricante e verificada pela 
Anvisa, para que se possa 
garantir o uso seguro desses 
produtos”, explicou a agên-
cia. Acrescentou que os dois 
novos produtos autorizados 
estarão disponíveis sob a 
forma de solução gotas, 
contendo 50 mg/ml de can-
nabidiol (CBD) e não mais 
que 0,2% de tetrahidrocan-
nabinol (THC), e, portanto, 
deverão ser comercializa-
dos em farmácias e droga-
rias a partir da prescrição 
médica por meio de receita 
do tipo B (de cor azul).

Anvisa libera dois produtos à 
base de cannabis para venda

Governo lança consulta sobre 
qualidade dos serviços públicos 

Uma consulta sobre a 
portaria que vai tratar da 
qualidade dos serviços 
públicos digitais no âmbi-
to dos órgãos e entidades 
do governo federal está 
aberta ao público. Até o 
dia 12 deste mês, as su-
gestões ao texto podem 
ser realizadas por meio da 
Plataforma + Brasil.

A portaria estabelece 
duas frentes para aferição 
de qualidade dos servi-
ços: satisfação dos usuá-
rios em relação aos servi-
ços acessados e definição 
de critérios e padrões de 
qualidade para serviços 
públicos digitais, medidos 
a partir de autoavaliação.

“O objetivo é garantir a 
participação dos cidadãos 
e dar transparência às opi-

niões dos usuários, além 
de fornecer informações 
ao governo para melho-
ria dos serviços públicos 
ofertados à população. 
As experiências dos usuá-
rios com os serviços serão 
medidas em uma escala 
de um a cinco, levando 
em consideração critérios 
como prazo de atendi-

mento e clareza das infor-
mações. As notas médias 
de satisfação obtidas pe-
los órgãos serão publica-
das na forma de ranking 
na plataforma Gov.br”, 
explicou a Secretaria Es-
pecial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da 
Economia.

dIVuLGAção

Sugestões podem ser enviadas até 12 de novembro

Representando o Conse-
lho Nacional da Amazônia 
Legal, do qual é presidente, 
o vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, 
detalhou as ações que vêm 
sendo implementadas pelo 
governo na região amazô-
nica. No debate, que foi 
transmitido de forma onli-
ne para o estande do Brasil 
na Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas de 2021 (COP-
26), Mourão falou também 
sobre as perspectivas que 
têm para o desenvolvimen-
to sustentável da Amazônia 
brasileira.

Segundo Mourão, o con-
selho teve, como primeiro 
passo, a análise de vulnera-
bilidades da região para, em 
seguida, começar a ter tare-
fas de proteção, preserva-
ção e desenvolvimento des-
se espaço. “Costumo dizer 
que falar ‘desenvolvimento 
sustentável’ para a região 
amazônica é um pleonasmo 
porque não há como falar 
de desenvolvimento nessa 
região sem que ele seja sus-
tentável”, disse o ministro.

Na avaliação dele, as 
ações estratégicas imple-
mentadas têm por objetivo 
“melhorar o combate a ile-
galidades; melhorar o sis-

tema de monitoramento; e 
buscar financiamento para 
projetos de desenvolvimen-
to e para a bioeconomia; 
além de recuperar a capaci-
dade operacional de órgãos 
de fiscalização”.

Para tanto, acrescentou 
Mourão, é necessário mape-
ar as cadeias de valor “que 
podem ser devidamente ex-
ploradas”. Ainda segundo 
o general, são necessários 
investimentos na infraes-
trutura da região, de forma 
a melhorar hidrovias e por-
tos “para que as pessoas que 
vivem na floresta tenham 
melhores condições de en-
tregar seus produtos”.

Mourão citou ainda a 
necessidade de estabeleci-
mento de um “vetor de fi-
nanciamento” para a região. 
“Precisamos casar projetos 
que exploram a biodiversi-
dade da floresta e pessoas 
com capacidade de investir. 
Para isso, é importante que 
[investidores] entendam 
que há, ali, retorno a seus 
investimentos”, disse.

O vice-presidente apon-
tou também, como perspec-
tiva futura para a economia 
da região, a exportação de 
água a países que vivem cri-
ses pela falta desse recurso 
natural.

Vice-presidente 
defende investimento 

em hidrovias e 
portos na Amazônia

 Pessoas que vivem da floresta precisam entregar seus produtos

dIVuLGAção

dIVuLGAção
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Ingredientes

Modo de preparo

CREPE dE tAPIoCA 
(CREPIoCA)

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

PIRão dE FRANGo

2 peitos de frango/1 ce-
bola/3 dentes de alho/2 
tomates/sal/caldo de 
frango/salsinha e ceboli-
nha/farinha de mandioca.

Desfie os frangos depois de 
cozidos.
Não jogue a água que cozi-
nhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, co-
loque o frango e faça o mo-
lho com os tomates, tempere 
com o caldo de frango, sal, 
cebolinha e salsinha.
Coloque a água que está se-
parada para ferver.
Em um recipiente coloque a 
farinha de mandioca com um 
pouco de água.
Acrescente o molho de fran-
go na água fervendo.
Aos poucos engrosse com a 
farinha de mandioca que está 
separada.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGo dE PANELA dE 
PREssão sEM ÁGuA

1 frango inteiro/1/2 cebola/
pimenta-do-reino (a gosto)/
cebolinha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a gosto).

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

Ingredientes

Modo de preparo

BoLo dE 
CoCA - CoLA

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

Primeiro abra a Coca - Cola 
e deixe alguns minutos 
aberta para perder o gás e 
não espumar muito na hora 
de bater
Bater as gemas com o açú-
car, misturar a Coca - Cola 
até dissolver bem
Depois é só misturar com o 
trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio por 
aproximadamente 40 minu-
tos

DECRETO nº2655 de 04 de novembro de 2021
Torna ponto facultativo o dia 05 de Novembro de 2021 e 
dá outras providências:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no artigo 78 
e seus incisos, todos da Lei Orgânica Municipal e, 
 CONSIDERANDO o aniversário de 26 anos de 
emancipação político-administrativa de Porto Real-RJ, 
comemorado no dia 05 de Novembro, a Prefeitura de 
Porto Real;

                                                            Resolve:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições 
públicas do Município de Porto Real, no dia 05 de no-
vembro de 2021 (sexta-feira), tendo em vista a come-
moração da emancipação político-administrativo do 
Município de Porto Real. 
Art. 2º Os Servidores da Vigilância sanitária, Fiscais de 
Tributos e Postura Municipal e os demais que exercem 
a função fiscalizadora ficarão em regime de plantão no 
período mencionado no caput do artigo 1º.
Art. 3º O disposto no artigo 1º deste Decreto, não se 
aplica às unidades e serviços considerados essenciais 
de saúde e limpeza pública ou que por sua natureza 
não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura 
Municipal de Porto Real e publicado no Diário Oficial 
do Município.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Porto Real, 04 de novembro de 2021.

ALEXANDRE AUGUSTUS FERFIOTIS
PREFEITO

pORTARiA nº 0558 DE 04 DE nOVEMBRO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                               R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a servidora abaixo 
relacionada:

	 THAiS CARnEiRO DE ARAÚJO matricula 
9255, a partir de 04/11/2021, ocupante do cargo de 
Docente I - Educação Infantil, do quadro permanente da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, a 
vista do Processo nº 7089/21.
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

pORTARiA nº 0559 DE 04 DE nOVEMBRO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                               R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a servidora abaixo 
relacionada:

	 THAinARA CARnEiRO DE ARAÚJO 
matricula 9261 a partir de 04/11/2021, ocupante do 
cargo de Docente I - Educação Infantil, do quadro 
permanente da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo, a vista do Processo nº 7090/21.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE 
SÃO COnFERiDAS pOR LEi, 

RESOLVE

pORTARiA nº 268, DE 04 DE nOVEMBRO DE 2021
nOMEAR, BRunA SOARES MEnDES para exercer 
o cargo em comissão de Assessor da Procuradoria, a 
contar de 03/11/2021.

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2021

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Presidente 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
pORTARiA n º 083 DE 03 DE nOVEMBRO    DE  2021
ExOnERAR a contar 01/11/2021, os nomes abaixo, 
do Cargo em Comissão de ASSESSOR DE SERViÇO, 
Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, conforme disposto na Lei 
n° 1615/2020.
ALEX SANDRO SANTOS DA SILVA
EDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO
RAFAEL GREGORIO MESSIAS

pORTARiA n º 084 DE 27 DE OuTuBRO    DE  2021
nOMEAR a contar 01/11/2021, ANDRESSA CAMARGO 
BAPTISTA, do Cargo em Comissão de ASSESSOR DE 
SERViÇO, Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da 
Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme disposto 
na Lei n° 1615/2020.

pORTARiA n º 085 DE 27 DE OuTuBRO    DE  2021
ExOnERAR à pedido, SÁVIO RONNIE FUENTES DA 
SILVA, matricula 115262010 do Cargo efetivo de Vigia, 
a contar de 25/10/2021, conforme o contido nos autos 
do Processo nº01888/2021.

                   Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 03 de Novembro de 2021.

SiDnEY CAnELLA
presidente

pORTARiA n º 086 DE 04 DE nOVEMBRO    DE  2021
ExOnERAR a contar 01/11/2021, FABiA CRiSTinA 
DiAS MOREiRA, do Cargo em Comissão de 

ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura 
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.

pORTARiA n º 087 DE 04 DE nOVEMRO    DE  2021
nOMEAR a contar 01/11/2021, CRiSTiAnO TORRES 
DE ARAuJO, no Cargo em Comissão de ASSESSOR 
DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da 
Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme disposto 
na Lei n° 1615/2020.

                   Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 04 de Novembro de 2021.

SiDnEY CAnELLA
presidente

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 15

FZC
CRUZAMENTO
PATRIMONIAL

NIGNLOCA
ECLODIRB

IBATISMO
ESTILOPOR

CCARRANCA

DOCESUEI
RUAMIGO

VERDUGOAN
BURUPSI

COMPRARCS
LIAATOM

COMPROMISSO

Local da
placa

"Pare",
em ruas 

Filtros na-
turais da
garganta
(Anat.)

Relativo
aos bens

de fa-
mília

Estorvo;
empe-
cilho

Escon-
derijo de 
peixes 
em rios

Relativos 
ao país da
dinastia
Grimaldi

Vir à luz;
surgir

O primei-
ro sacra-

mento
católico

Uma das
carências 

do pla-
giador

Líquido
essencial
para o me-
tabolismo

Interjei-
ção utili-
zada para
chamar

Confecções
culinárias
à base de

açúcar
Penúltima
letra do
alfabeto
grego

Usain 
Bolt,
atleta

jamaicano

Fibra
usada no
fabrico de
barbantes

Turíbio
Santos,

violonista
brasileiro

Evento
anotado

no post-it

Língua 
do (?): é

falada por
crianças

(?) do sol:
ocaso

Sem (?):
ao acaso

Átomo, 
em inglês
Forma da
lantejoula

Semblante
sombrio
Menino,
em tupi

O homenageado 
do dia 20 de julho

Bramir como o leão

Postura simbolizada
por Pétain (Hist.)

Muito cal-
mo (pop.)
Instrutor
de turma

Carrasco
Desejo do 
oneoma-

níaco

Criador do escudo 
do Corinthians

Carga (?): é levada
na ogiva do míssil

Gato, 
em inglês
Clínica de
estética

Rio que influenciou 
a História do Egito 

3/cat — psi. 4/atom. 10/monegascos. 15/francisco rebolo. 16/colaboracionismo.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

   O I B I F N A 
 
 O C S I R     
 
    O L O B M I S
 
          
 
  E S T R A D A  
 
          E
 
  A G I R R A B  U
 
          Q
 
 A C I M E D N E  R
 
    A X     A
 
    N T     P
 
    T I  I  P 
 
    I N  T  R 
 
  V  Q T  A  E 
 
  E  U O  T  T 
 
  R  E   I  A O
 
  M  I   A   D
 
  E  R   I   A
 
  L  A   A R  T
 
 S H      E  I
 
 A A      P  D
 
 P S      R  R
 
 I       O  E
 
 N       D  T
 
 H  A     U  N
 
 O   U    Ç  I
 
 S    G   Ã  
 
      A  O  

 N E O I B I F N A H

 O C S I R Y M D F H

 Y D N O L O B M I S

 L T T T L D C G N S

 C E S T R A D A L T

 H T C H L F A T T E

 H A G I R R A B F U

 D H T S T C L C H Q

 A C I M E D N E F R

 R G T A X C S D N A

 S E R N T L D R C P

 T L R T I R I Y P N

 T S N I N D T T R N

 T V Y Q T N A R E S

 F E B U O D T F T L

 N R Y E T D I L A O

 N M M I T Y A N T D

 S E F R H H I F C A

 T L R A T C A R D T

 S H T Y F A B E B I

 A A G R R F G P N D

 P S D C N G E R M R

 I F M I N F B O N E

 N C B L G R N D R T

 H D A N R R T U Y N

 O B R U R A D Ç N I

 S C H F G D H Ã F D

 M L G B T A L O N N

O sapo flamenguinho

O Parque Nacional do ITATIAIA, criado em 
1937, foi o primeiro parque nacional do 
País. Está localizado na Serra da MANTI-
QUEIRA, entre os Estados de Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro. O símbolo do parque 
é o sapo flamenguinho, uma espécie EN-
DÊMICA que só existe lá. Ele recebeu esse 
nome porque tem o corpo na cor PRETA, 
com BARRIGA e patas VERMELHAS. Na 
época de sua REPRODUÇÃO, os SAPI-
NHOS aparecem na ESTRADA logo que 
começa a chover e correm o RISCO de ser 
atropelados pelos carros. Eles se reprodu-
zem nas poças de ÁGUA e são vistos facil-
mente pulando de um lado para o outro 
na rodovia. Para garantir a sobreviência 
do pequeno ANFÍBIO, um trecho da estra-
da na parte alta do Parque é INTERDITA-
DO todos os anos, entre novembro e mar-
ço, para garantir que o SÍMBOLO do PAR-
QUE não seja EXTINTO.

ILU
ST

RA
ÇÃ

O:
 FE

RN
AN

DO
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Ingredientes

Modo de preparo

BAtAtA doCE FRItA

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as bata-
tas, e corte em rode-
las finas ou em pali-
tos, como se tratasse 
das outras batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acompa-
nhamento de carne 
de porco.

Ingredientes

Modo de preparo

BoLo dE PuBA 
AMANtEIGAdo

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou marga-
rina/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 4 ovos/ 
3 xícaras (chá) de 
massa de puba/ 1 xí-
cara (chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de sal/ 
1 colher (chá) de fer-
mento

Bata bem o açúcar 
com a manteiga e as 
gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos as 
claras que são bati-
das em neve.
Junte as claras deli-
cadamente.
Coloque em assadei-
ra untada e polvilha-
da e leve para assar 
em forno forte.

Ingredientes

Modo de preparo

BoLo dE MILho
 VERdE 

5 espigas de milho 
verde (não muito du-
ras)/ 2 copos de lei-
te/ 3 ovos inteiros/ 2 
xícaras (chá) de açú-
car/ 1 xícara (chá) 
de farinha de trigo/ 
1 1/2 colher (sopa) 
de manteiga/ 1 xí-
cara (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 1 
colher (sopa) de fer-
mento em pó

Bata no liquidificador 
todos os ingredien-
tes.
Coloque numa assa-
deira untada e leve 
para assar em fogo 
médio.
Sirva em seguida.

      ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

04 DE nOVEMBRO DE 2021 puBLiCADO EM 
05/11/2021

DECRETO n° 5284 DE 03 DE nOVEMBRO DE 2021
DECLARA DE uTiLiDADE pÚBLiCA pARA FinS DE 
DESApROpRiAÇÃO DE pLEnO DOMÍniO, iMÓVEL 
SiTuADO nO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO – ES-
TADO DO RiO DE JAnEiRO.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, com ful-
cro no artigo 5º, alínea “g” e alínea “m”, e de acordo 
com o que lhe faculta o artigo 6º,  do Decreto-Lei 
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado 
pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

COnSiDERAnDO a necessidade, diante da carência 
da população e da obrigatoriedade estatal, determinada 
pala Constituição da República, de o Município provi-
denciar equipamentos que ofereçam maior possibili-
dade de acesso à Saúde e à Educação aos cidadãos 
habitantes de Belford Roxo;

COnSiDERAnDO que a área expropriada, objeto do 
presente, revela-se indispensável para a construção de 
equipamentos voltados à saúde e à educação da po-
pulação, conforme se percebe nos autos do processo 
administrativo número 09/1003/2017, uma vez que se 
encontra localizada em região cuja população carece 
de tais benfeitorias;

COnSiDERAnDO que á área desapropriada será de 
grande utilidade para esta municipalidade, pois permiti-
rá que mais pessoas tenham acesso à saúde e à edu-
cação, fato inquestionavelmente de relevante alcance 
coletivo e social;

COnSiDERAnDO, por fim, que o   fundamento   axial 
da desapropriação é a supremacia do interesse público 
sobre o interesse individual.

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para os fins 
de desapropriação de seu pleno domínio, a se efetivar 
mediante acordo ou judicialmente, o imóvel lote de ter-
reno nº 10, da quadra 01, da praça Tacy (Caio Viana 
Martins), no bairro Heliópolis, localizado à esquer-
da de quem entra na mesma praça, pela rua Taci 
(Altair), estando seu lado direito a 31,00m da curva 
de concordância, formadas pelas citadas, medindo 
18,40m de frente, 17,80m nos fundos, 22,50m pelo 
lado direito, limitando com o lado esquerdo do lote 
1, da mesma quadra, e pelo lado esquerdo, 20,50m, 
limitando com o lado direito do terreno adian-
te descrito, ambos na mesma praça, com área de 
374,00m2, prédios próprios para negócios, de nº 4, 
onde funciona um bar, 12, onde funciona uma ofici-
na de consertos de sapatos, 14, onde funciona um 
armarinho, 20, onde funciona um cinema e 26, onde 
funciona a Farmácia Heliópolis, todos da mesma 
praça, construídos no lote do terreno de forma ir-
regular, medindo 43,00m em curva, acompanhando 
a rua Tabira e a praça já citada, linha essa conta-
da da divisa esquerda do lote 10, da mesma praça, 
até os terrenos já mencionados, 30,00m nos fundo, 
confrontando também com outros terrenos já men-
cionados, 20,50m pelo lado direito, limitando com o 
esquerdo do lote 10, conforme informações obtidas 
no Cartório do 5º Ofício de Justiça da 2ª Circunscri-
ção da Comarca de nova iguaçu, Estado do Rio de 
Janeiro, sob a matrícula nº 46.582, tudo registrado 
no livro 3BQ, às fls. 262.

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente De-
creto é declarada de natureza urgente para efeito de 
imissão provisória na posse em processo de desapro-
priação, desde logo autorizado, nos termos do art. 15 
do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941.

Art. 3º O objetivo da desapropriação destina- se a per-
mitir à Municipalidade promover a CONSTRUCAO DE 
APARELHOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO, tendo em 
vista a carência verificada e a obrigatoriedade do Poder 
Público de provê-los, constituindo-se obra de relevante 
interesse público.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto 
correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 5º Fica, ainda, a Procuradoria Geral do Município 
autorizada a promover os atos administrativos ou judi-
ciais, pela via amigável ou judicial, sendo indenizado 
a quem de direito, nos termos do que dispõe o inciso 
XXIV do art. 5º da Constituição Federal, em caráter de 
urgência, necessário a efetivação da desapropriação, 
tratada no art. 1º, do Decreto-Lei 3.365/41, inclusive, 

devendo, em momento próprio, a Secretaria de Fazen-
da proceder com as ações necessárias ao empenho, 
à liquidação e o pagamento da indenização, utilizando 
para tanto, os recursos próprios alocados.

parágrafo Único- O valor total da indenização será 
aquele havido mediante acordo amigável ou determi-
nado por decisão judicial, a ser pago aos expropriados.

Art. 6º  Fica o Município, nos termos do artigo 7º, do 
Decreto-Lei  nº 3.365/41, desde logo, autorizado a pe-
netrar nos imóveis compreendidos neste Decreto De-
claratório, podendo recorrer, em caso de oposição, à 
força policial. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Belford Roxo, 03 de novembro de 2021.
MARCELO CORREiA DA SiLVA

pREFEiTO EM ExERCÍCiO
REpuBLiCADO pOR inCORREÇÃO

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

nA pORTARiA nº2887/SEMAD/2021 DE 17 DE SE-
TEMBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 
18/09/2021.
Onde se lê: LAUCIANE MARINS CARDOSO
Leia-se: LUCIANE MARINS CARDOSO

nA pORTARiA nº3340/SEMAD/2021 DE 28 DE Ou-
TuBRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H de 
29/10/2021.
Onde se lê: ANA CAROLINA GUIMARÃES
Leia-se: ANA CAROLINA GONÇALVES GUIMARÃES

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO

AViSO DE ERRATA

TOMADA DE pREÇOS nº 102/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, informa a correção da Publicação 
do Jornal Hora H do dia 30 de Outubro de 2021, errata 
como segue:

Onde se lê: COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpE-
CiALiZADA pARA ExECuÇÃO DE OBRAS DE pA-
ViMEnTAÇÃO DAS RuAS TÚLiO SiLVA, SuELi OLi-
VEiRA, ELiZABETH ViAnA, EDnA ViAnA, JAnAinA, 
MADALEnA HiRAM, VALÉRiA CRiSTinA, LAuRin-
DA SiLVA, DAMARiS AMARAL E SAnTO ExpEDiTO 
- BAiRRO JARDiM iDEAL ii - BELFORD ROxO – RJ, 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 17 de Novembro 
de 2021 ás 14:00 horas.

Leia-se: COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiA-
LiZADA pARA ExECuÇÃO DE OBRAS DE pRAÇA, 
SiTuADO nA RuA DO CARMO – BAiRRO pARQuE 
AMORiM - BELFORD ROxO – RJ, DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 18 de Novembro de 2021 ás 10:00 ho-
ras.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. 
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 04 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

pORTARiA n° 53/SEMED/2021 DE 03 DE nOVEM-
BRO DE 2021.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acom-
panhamento da aplicação dos recursos públicos desti-
nados à educação; 
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais 
do processo n° 07/0081/2020, contrato n° 0015/SE-
MED/2021 que tem por objeto aquisição de aparelhos 
de ar condicionado para atender as necessidades da 
rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de 

Educação de Belford Roxo.
• THIAGO MOREIRA PRATA – MATR. 60/081244;
• AMILTON MACEDO– MATR.11/018533;

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

REpuBLiCADO pOR inCORREÇÃO

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

ERRATA:
PORTARIA Nº 29/SEMASCM/2021, DE 05 DE SE-
TEMBRO DE 2021
Onde se lê: PORTARIA Nº 29/SEMASCM/2021, DE 05 
DE SETEMBRO DE 2021.
Leia-se: pORTARiA nº 29/SEMASCM/2021, DE 08 
DE OuTuBRO DE 2021.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidada-

nia e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA n.º 059/SEMuS/2021 DE 04 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Designar, a contar de 19 outubro de 2021, os servi-
dores abaixo relacionados para atuarem na fiscali-
zação do contrato n°033/SEMUS/2021 cujo objeto é 
aquisição de enxoval  de recém nascidos (kit mater-
nidade), oriundo do Procedimento Administrativo n° 
08/0311/2021.

•	 DENERNEY TOMPSON DA SILVA – MATRÍ-
CULA N° 60/082128
•	 DANIELE DIAS DUTRA – MATRÍCULA N° 
60/082126

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

pROCuRADORiA GERAL DO MuniCÍpiO

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 55/0020/2021
COnTRATO n°: 001/pGM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:   GLOBAL RENT A CAR LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PRIVADO, PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS 
E SEM CONDUTORES, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PRE-
FEITURA DE BELFORD ROXO. 
VALOR: R$ 27.240,00 (VINTE E SETE MIL E DUZEN-
TOS E QUARENTA REAIS).
pRAZO: 12 (doze) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 2.04.122.001.2100
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.30.00
FOnTE: 10
nOTA DE EMpEnHO: 007
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 03 de nOVEMBRO de 2021.
                                                                        

FABRÍCiO MERCAnDELLi RAMOS DE ALMEiDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

ExTRATO DE TERMO ADiTiVO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52.0202/2019
TERMO ADiTiVO : 001
COnTRATO: 002/SEMOCAP/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: BR CARIOCA CONSTRUÇÕES LTDA 
ME.
DO OBJETO:  OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRU-
ÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) , 
SITUADA NA RUA DAS MANGUEIRAS, QUADRA 01, 
BAIRRO ESTORIL, NOVA PIAM, NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ.
DA RERRATiFiCAÇÃO: FICA RETIFICADA A PLANI-
LHA ORÇAMENTÁRIA TENDO EM VISTA O ACRÉS-
CIMO DE ITENS NO VALOR DE R$ 30.634,03 (TRIN-
TA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 
E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTAE A 5,65%  E 
ITENS NOVOS, NO VALOR DE R$ 83.413,34 ( OITEN-
TA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E 
TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDEN-
TE A 15,39%  E SUPRESSÃO DE ITENS  NO VALOR 
DE R$ 27,82 (  VINTE E SETE REAIS E OITENTA E 
DOIS CENTAVOS). EM VIRTUDE DOS ACRÉSCIMOS 
E SUPRESSÕES O VALOR TOTAL DO CONTRATO 
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Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELhAdA

1 carapeba limpa e 
sem vísceras/ Suco 
de 1 limão/ Sal a gos-
to/ 3colheres (sopa) 
de azeite/ 1 folha de 
alface para decorar

Tempere a carapeba 
com o suco de limão 
e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada com 
o azeite por 20 minu-
tos.
Na metade do tem-
po, vire o peixe, para 
grelhar por igual.
Arrume a folha de al-
face em uma traves-
sa e coloque o peixe 
sobre ela.

Ingredientes

Modo de preparo

ARRoz dE FoRNo

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

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, a 
cenoura e a salsa.
Coloque em um re-
fratário untado com 
margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o leite, 
o requeijão, o queijo 
ralado, o sal e a pi-
menta.
Despeje sobre o ar-
roz e asse no forno, 
preaquecido, a 200 
°C durante 30 minu-
tos ou até dourar.

ARRoz dE tACACÁ

1 xícara (chá) de ar-
roz arbóreo cozido/ 1 
xícara (chá) de tucupi/ 
50g de camarões se-
cos/ 1/4 xícara (chá) 
de jambu cozido e pi-
cado

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma frigideira, co-
loque o arroz e acres-
cente o tucupi e os 
camarões, mexendo 
sempre.
Deixe cozinhar até re-
duzir o volume à me-
tade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu 
picado, misture bem e 
sirva.

PASSA A SER DE R$ 656.189,52 (SEISCENTOS E 
CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE 
REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 
DA pRORROGAÇÃO DE pRAZO: FICA PRORROGA-
DO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 002/
SEMOCAP/2021 POR MAIS 120 DIAS.
pROGRAMA DE TRABALHO: 1.10.301.030.1001
nATuREZA DE DESpESA 4.4.90.51.00
FOnTE: 92
 nOTA DE RESERVA: 53/202
DATA DA ASSinATuRA: 01 de OUTUBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0037/2021
COnTRATO n°: 081/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: GUARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES EIRELLI.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, 
CONFECÇÃO DE CALÇADAS E DRENAGEM DE DI-
VERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BOM PAS-
TOR, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 15.295.076,27 (QUINZE MILHÕES, DU-
ZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETENTA E SEIS 
REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
pRAZO: 06 (SEIS) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00.
nOTA DE EMpEnHO: 875/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 03 de nOVEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0017/2021
COnTRATO n°: 082/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA ES-
TRADA BELFORD ROXO E ADJACÊNCIAS (URBANI-
ZAÇÃO) NO BAIRRO BOM PASTOR, NO MUNICÍPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 2.657.261,94 (DOIS MILHÕES, SEISCEN-
TOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SES-
SENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO   CEN-
TAVOS).
pRAZO: 04 (QUATRO) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00.
nOTA DE EMpEnHO: 834/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 19 de OuTuBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

Despacho processo nº: 52/00185/2021 = HOMO-
LOGO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade COn-
CORRÊnCiA pÚBLiCA nº 023/2021, cujo objeto é 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA 
nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECu-
ÇÃO DE OBRA DE DREnAGEM ESGOTAMEnTO 
SAniTÁRiO E pAViMEnTAÇÃO DE DiVERSOS LO-
GRADOuROS DO BAiRRO ViLA pAuLinE nO Mu-
niCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ.,  adjudicando seu 
objeto a empresa: ECOnORTE MEiO AMBiEnTE 
inFRAESTRuTuRA E SERViÇOS LTDA, no valor de 
R$ 4.834.676,25 (quatro milhões oitocentos e trinta e 
quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos) conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudica-
ção da Comissão Permanente de Licitação as fls. 
923/926 e ainda, pareceres da Douta procuradoria-
-Geral do Município em fls. 269/277 e da Controlado-
ria Geral do Município às fls. 930/935.
                           

Belford Roxo, 27 de outubro de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

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

Despacho processo nº: 52/00235/2021 = HOMO-
LOGO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade COn-
CORRÊnCiA pÚBLiCA nº 024/2021, cujo objeto é 

COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO 
DE OBRAS DE pAViMEnTAÇÃO DREnAGEM ES-
GOTO E COnFECÇÃO DE CALÇADAS nO BAiRRO 
pARQuE SuÉCiA – BELFORD ROxO/RJ., adjudi-
cando seu objeto a empresa: GuARÁ COMÉRCiO 
E SERViÇOS DE TERRApLAnAGEnS E COnSTRu-
ÇÕES EiRELi = Epp, no valor de R$ 3.248.167,73 
(três milhões duzentos e quarenta e oito mil cento 
e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 659/662 e ainda, pa-
receres da Douta procuradoria-Geral do Município 
em fls. 176/181 e da Controladoria Geral do Municí-
pio às fls. 666/671.
                           

Belford Roxo, 26 de outubro  de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

Despacho processo nº: 52/00208/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 092/2021, cujo objeto é COnTRA-
TAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE 
OBRAS DE COnSTRuÇÃO DE 03 (TRÊS) pRAÇAS 
SiTuADAS nAS RuAS ARMAnDO SALE, nº 37/38, 
SiQuEiRA CAMpOS, nº 02/80 E TiO SAM, nº 778/808 
= BAiRRO nOVA AuRORA – BELFORD ROxO/RJ., 
adjudicando seu objeto a empresa: CD EMpREEn-
DiMEnTOS E COnSTRuÇÕES LTDA = Epp, no valor 
de R$ 406.574,15 (quatrocentos e seis mil quinhen-
tos e setenta e quatro centavos e quinze centavos) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 776/779 e ainda, pa-
receres da Douta procuradoria-Geral do Município 
em fls. 237/242 e da Controladoria Geral do Municí-
pio às fls. 783/788.
                           

Belford Roxo, 26 de outubro  de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

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

Despacho processo nº: 52/00177/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 072/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRAS 
DE pAViMEnTAÇÃO EM DiVERSOS LOGRADOu-
ROS DO BAiRRO SÃO ViCEnTE – BELFORD ROxO/
RJ. adjudicando seu objeto a empresa: COnSTRu-
TORA AYLA EiRELi, no valor de R$ 1.290.548,54 
(hum milhão duzentos e noventa mil quinhentos e 
quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 455/457 e ainda, pa-
receres da Douta procuradoria-Geral do Município 
em fls. 238/243 e 249 e da Controladoria Geral do 
Município às fls. 461/466.
                           

Belford Roxo, 26 de outubro  de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

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

Despacho processo nº: 52/0194/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 069/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRAS 
DE REFORMA DA pOLiCLÍniCA nO BAiRRO DE HE-
LiÓpOLiS – BELFORD ROxO/RJ., adjudicando seu 
objeto a empresa: CD EMpREEnDiMEnTO E COnS-
TRuÇÕES LTDA - Epp, no valor de R$ 398.398,79 
(trezentos e noventa e oito mil trezentos e noventa e 
oito reais e setenta e nove centavos) conforme Ata 
de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão permanente de 
Licitação as fls. 597/599 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria-Geral do Município em fls. 245/250 e 
da Controladoria Geral do Município às fls. 614.
                           

Belford Roxo, 18 de outubro de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

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

Despacho processo nº: 52/00160/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 081/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 

COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA 
DE COnSTRuÇÃO DA QuADRA pOLiESpORTiVA 
COBERTA nO COMpLExO DE MARinGÁ nO Mu-
niCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ.,  adjudicando seu 
objeto a empresa: nC COnSTRuÇÕES E SERViÇOS 
EiRELi, no valor de R$ 814.652,95 (oitocentos e 
quatorze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e 
noventa e cinco centavos) conforme Ata de julga-
mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa 
de Adjudicação da Comissão permanente de Lici-
tação as fls. 843/845 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria-Geral do Município em fls. 266/271 e 
da Controladoria Geral do Município às fls. 849/854.
                           

Belford Roxo, 27 de outubro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

Despacho processo nº: 52/0207/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 086/2021, cujo objeto é COnTRA-
TAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO OBRAS 
DE COnSTRuÇÃO DE pRAÇA nA RuA TRAnCER-
DO nEVES, S/n = BAiRRO TERRA BRAnCA nO 
MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ., adjudicando 
seu objeto a empresa: SÃO MiGuEL REi EiRELi, no 
valor de R$ 348.122,21 (trezentos e quarenta e oito 
mil cento e vinte e dois reais e vinte e um centavos) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 874/876 e ainda, pa-
receres da Douta procuradoria-Geral do Município 
em fls. 279/285 e da Controladoria Geral do Municí-
pio às fls. 880/884.                           

Belford Roxo, 27 de outubro de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

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

Despacho processo nº: 52/0061/2021 HOMOLOGO a 
presente LiCiTAÇÃO na modalidade COnCORRÊn-
CiA pÚBLiCA nº 020/2021, cujo objeto é COnTRA-
TAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO 
DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO OBRAS 
DE RECOMpOSiÇÃO ASFÁLTiCA DREnAGEM E ES-
GOTO EM DiVERSOS LOGRADOuROS nO BAiRRO 
HELiÓpOLiS nO, MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO/
RJ., adjudicando seu objeto a empresa: COnSTRu-
TEC MAnuTEnÇÃO COnSTRuÇÃO E REFORMAS 
EiRELi, no valor de R$ 3.112.366,44 (três milhões 
cento e doze mil trezentos e sessenta e seis reais e 
quarenta e quatro centavos) conforme Ata de julga-
mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa 
de Adjudicação da Comissão permanente de Licita-
ção as fls. 575/578 e ainda, pareceres da Douta Pro-
curadoria-Geral do Município em fls. 258/263 e 268 e 
da Controladoria Geral do Município às fls. 582/587.
                           
Belford Roxo, 29 de outubro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

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

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

Despacho processo nº: 52/00204/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 079/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA 
DE COnSTRuÇÃO DE uMA ESCOLA MuniCipAL nA 
ESTRADADA iTAÍpu C/ AV. SuBuRBAnA nO Muni-
CÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ., adjudicando seu ob-
jeto a empresa: pRADO COnSTRuTORA E EMpRE-
EnDiMEnTOS EiRELi, no valor de R$ 2.487.625,39 
(dois milhões quatrocentos e oitenta e sete mil seis-
centos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 1773/1777 e ainda, 
pareceres da Douta procuradoria-Geral do Municí-
pio em fls. 621/626 e da Controladoria Geral do Mu-
nicípio às fls. 1781/1785.
                           

Belford Roxo, 27 de outubro de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

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

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
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CBF propõe calendário 2022 
com início de estaduais em janeiro

Ednaldo Rodrigues, presidente interino da CBF

Em reunião nesta 
semana, a CBF 
apresentou a pro-

posta de calendário para 
as federações estaduais 
e clubes para o ano de 
2022. Os estaduais têm 
data de início em 26 de 
janeiro. O Brasileiro da 
Série A começa dia 10 
de abril, o da Série B dia 
9 de abril, com términos 
em 13 e 5 de novembro, 
respectivamente. A Copa 
do Brasil será disputada 
entre 23 de fevereiro e 19 

de outubro.
O encontro teve a par-

ticipação de 27 presiden-
tes de federações estadu-
ais e representantes de 40 
clubes - 20 da Série A e 
20 da Série B.

A reunião foi dirigida 
pelo presidente em exer-
cício da CBF, Ednaldo 
Rodrigues, com o diretor 
de competições, Manoel 
Flores, além de outros 
dirigentes da CBF. O 
Flamengo, representado 
por Luiz Eduardo Baptis-
ta, fez proposta de ante-
cipação do calendário em 
uma semana, com início 

dos estaduais em 15 de 
janeiro.

O presidente do Fla-
mengo, Rodolfo Landim, 
posteriormente reforçou 
a intenção do clube. A 
ideia era diminuir os con-
flitos com o calendário 
da seleção brasileira. De 
acordo com a proposta da 
CBF, das oito datas Fifa 
de 2022 - em que a Copa 
do Mundo será disputada 
entre outubro (prepara-
ção) e novembro (a dis-
puta dos jogos) -, apenas 
em três delas não haverá 
conflito de datas entre 
jogos de competições na-

cionais e a Seleção.
Alguns representantes 

de clubes do Nordeste 
apoiaram a proposta do 
Flamengo, isso porque 

evitaria também maior 
conflito com a Copa do 
Nordeste, mas, apesar da 
CBF garantir que estuda-
ria a proposta rubro-ne-

gra, dificilmente haverá 
mudanças. Algumas fe-
derações estaduais tam-
bém preferiram a propos-
ta da CBF.

rEDação
horahmunicipios@gmail.com

Mais um indício surgiu de que o FIFA 
pode mudar de nome ou de que vai aca-
bar a parceria de exclusividade entre a 
EA Sports e a entidade máxima do fute-
bol. A EA evitou citar o termo FIFA no 
relatório do segundo trimestre fiscal de 
2022 (julho, agosto e setembro de 2021), 
divulgado a investidores. 

Em linha com comunicados anteriores, 
a empresa chamou de “franquia global de 
futebol da EA Sports”, ao comemorar a 

marca de aproximadamente 100 milhões 
de jogadores entre abril e setembro - o 
número é referente principalmente ao 
FIFA 21 mas também ao FIFA 22 e ou-
tros games da série.

O contrato de exclusividade que a EA 
Sports tem com a Fifa termina em 2022, 
e a entidade estaria pedindo US$ 1 bilhão 
pelo período de quatro anos para renová-
-lo. De acordo o jornal americano The 
New York Times, elas divergem no en-

tendimento sobre o que seria de uso ex-
clusivo no futuro. A EA Sports almeja ex-
plorar conteúdos dentro do ecossistema 
da franquia, como melhores momentos 
de jogos reais, campeonatos em arenas e 
produtos digitais como NFTs. Por outro 
lado, a Fifa prefere que se restrinja à uti-
lização da licença em games e já apontou 
que procurará por acordos sem exclusivi-
dade, num novo posicionamento comer-
cial nos games e nos esports.

dIVuLGAção

Marta na conquista da Copa America Feminina 2018

EA evita citar FIFA em relatório fiscal ao festejar 100 milhões de jogadores

ESportES

Flamengo leva proposta de antecipação em uma semana 
para menos datas de conflito de jogos da seleção

Mbappé na capa do FIFA 22 


