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Prefeito de são João de 
meriti é alvo de extorsão

Dois suspeitos foram presos pela Delegacia de Repressão ao Crime de Infor-
mática (DRCI) por ameaçar e tentar extorquir Dr. João Ferreira Neto e seu vice, 
Valdecy da Saúde. Eles usavam as redes sociais para ameaçar as vítimas em 
troca de favores políticos.
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Presidente da Assembleia Legislativa do RJ, deputado André 
Ceciliano, assume o governo do Estado pela segunda vez. Como 
chefe do Executivo interino, sancionou projetos de lei, como a de 
doação de recursos da Alerj para o Fundo Municipal de Assistên-
cia Social do Rio e para a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Tiroteio no 
Complexo da 
Penha deixa cerca 
de mil alunos da 
região sem aulas 
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cEt-Rio 
informa diversas 
intervenções na 
av. Brasil a partir 
desta semana 
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o FaNtasma da sÉRIE B 
EsPoRtEs

Estacionado na nona colocação com 47 pontos, 
Vasco não tem mais chances matemáticas de acesso. 
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Câmara de 
Vereadores 
do Rio exige que 
funcionários 
tomem a vacina 
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atuação elogiosa 
em Nova Iguaçu
Agentes do Segurança Presente, sob o comando do capi-

tão Fogaça, e da Prefeitura, comandados pelo superinten-
dente de Controle Urbano, Evandro Frossard (o segundo da 
esquerda para a direita), foram elogiados pelo trabalho du-
rante a Semana da Saúde da Baixada Fluminense realizada 
pelo governo do RJ. 
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Polícia civil prende um 
dos chefes da milícia 
de Rio das Pedras 

Thiago Amorim de Queiroz, conhecido como Ratão, foi pre-
so no condomínio Floresta, onde estava morando em um lote-
amento. Com ele, os policiais encontraram duas pistolas e um 
rádio comunicador. 
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Pm tenta localizar 
envolvidos na morte 
do sargento amazone 

Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram uma operação no Complexo do Chapadão para 
tentar localizar os criminosos responsáveis pela morte do sargento Alexandre Amazone 
Rosa, assassinado ao tentar impedir um assalto a um posto de gasolina na Avenida Brasil.  
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Fla está próximo de 
renovação com arrasca 
até o final do ano de 2026
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Fundação  Fiocruz 
investiga dois  
casos suspeitos 
de mal da vaca 
louca na Baixada
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Ex-namorada 
de chefe do 
tráfico da Maré 
é presa pela 
UPP do Rio 
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Em homenagem ao 
escritor e produtor 
cultural carioca 

Ecio Salles (1969-2019), 
um dos criadores da Fes-
ta Literária das Periferias 
(Flup), a Prefeitura do 
Rio inaugura a Biblioteca 
Ecio Salles na próxima 
terça-feira (16) , às 19h. 
O espaço fica dentro da 
Fundação Planetário, na 
Gávea, e seu funciona-

mento será gratuito, de 
segunda a sexta, das 9h às 
17h.  

São dois ambientes: 
um direcionado à leitu-
ra, com acervo sobre o 
Rio e capacidade para até 
20 pessoas; o outro (sala 
LAB) para debates, cur-
sos e workshops. Ambos 
com o objetivo de propor 
reflexão e construção de 
novas narrativas sobre a 

cidade. O leitor será ca-
dastrado para pesquisa, 
empréstimos e consulta. 
Haverá acesso à internet.

Por ser uma bibliote-
ca com foco no Rio, uma 
grande parte do acervo 
veio de doações, sendo 
a maior delas da empre-
sa Persona, que entregou 
450 livros. Obras de auto-
res de João do Rio a Luiz 
Antônio Simas estão na 

coleção, incluindo tam-
bém Milton Guran, Mar-
celo Moutinho e Marcus 
Faustini, este último atual 
secretário municipal de 
Cultura do Rio. Institui-
ções como Observatório 
das Favelas, Fundação 
Darcy Ribeiro, Instituto 
Pereira Passos, Editora 
Record e Biblioteca Po-
pular Abgar Renault tam-
bém fizeram doações. 

Prefeitura do Rio homenageia 
criador da Flup, com biblioteca

REPRodUção 

Diz um velho ditado que ‘mais vale um pássaro na mão do que dois voando’, que na tradução literal quer 
dizer que ‘é melhor você ficar e contar com o que está garantido e que é seu, do que ficar querendo o que está 
fora do seu alcance e arriscar perder tudo. Um calouro da política na Baixada Fluminense anda metendo os pés 
pelas mãos. Mal ingressou em um partido e já quer tudo ao mesmo tempo agora.

Excesso de exposição

o somBRa ENvIE sUa 
dENúNcIa oU EloGIo!

horahmunicipios@gmail.com

O moço, que ainda está longe de saber o que é ama-
durecimento político, porque falta-lhe experiência e 
caminhada, tem tentado aparecer na mídia sem ao me-
nos mostrar a que veio. Uma fonte próxima ao calouro 
revelou que ele anda desesperado porque quer ver seu 
nome a qualquer custo estampado nos jornais, mesmo 
que seja como papagaio de pirata. Algué precisa falar 
ao ouvido dele que não é assim que se ganha popula-
ridade positiva. 

ainda não amadureceu
E com as eleições de 20221 quase batendo às portas, 

a obcessão do rapaz está a todo vapor. Diz a fonte que 
ele tem como estratégia colar em um político de grande 
experiência e bom de voto para conseguir ao menos um 
cargo em alguma prefeitura da Baixada Fluminense. É 
sonhar alto de mais para quem ainda está longe de sentar 
na janela da política. Com tanta ambição à vista, o que 
pode acontecer é que a expectativa vai se transformar 
em frustração. Manter os pés no chão é a recomendação. 

Eleições às portas 

Danton Mello protagoniza 
campanha sobre diabetes

A Triunfo Sudler, agência 
Health & Wellness que co-
leciona importantes prêmios 
com campanhas de awareness, 
escolheu o ator Danton Mello 
para protagonizar a websérie 
“Apaixonados pela Vida”, que 
faz parte da campanha “Quem 
vê diabetes não vê coração”, 
da Novo Nordisk Brasil.  

A produção, que aborda de 
forma descontraída as experi-
ências de quem deseja cuidar 
da saúde e viver com mais 
qualidade, estreia hoje em 

rede nacional, antecedendo o 
Dia Mundial de Combate ao 
Diabetes, no dia 14. Portador 
de Diabetes Tipo 2 e conhe-
cedor da rotina daqueles que 
vivem com a doença, Danton 
Mello mostra na série situa-
ções corriqueiras e de fácil 
identificação para os especta-
dores. Os episódios também 
contam com a participação de 
uma equipe multidisciplinar, 
composta por profissionais 
conceituados da área de saú-
de. 

dIvUlGação

Nova biblioteca no Planetário da Gávea leva o nome de 
Ecio Salles, um dos grandes nomes da produção cultural

A FUNARJ, em parceria 
com a diretoria de cultura 
da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj), 
lança o projeto “Viva o 
compositor brasileiro”, que 
busca homenagear grandes 
nomes da música popular 
reunindo três composito-
res: Ivan Lins, Kleiton & 
Kledir e Wagner Tiso. No 
total, serão 8 apresentações 
entre os dias 11 de novem-
bro e 9 de dezembro, sem-
pre às 20 horas.

A proposta do projeto, 
levando compositores aos 
teatros localizados nas zo-
nas oeste e norte do Rio, 
visa democratizar o acesso 
a produção cultural e in-
centivar, assim, a diversi-
ficação musical da plateia.

Os quatro primeiros sho-
ws ocorrerão no Teatro Ar-
thur Azevedo, em Campo 
Grande. O compositor e 
pianista Wagner Tiso abriu 
ontem o projeto. Tiso, que 
fez parte do Clube da Es-

quina e é um dos principais 
parceiros de Milton Nasci-
mento, interpretou grandes 
sucessos da sua carreira.

Dia 12 de novembro 
será a vez da dupla Kleiton 
& Kledir, cujas canções 
já foram eternizadas por 
grandes nomes da música 
brasileira, como Simone, 
Adriana Calcanhotto, Nara 
Leão, Caetano Veloso e 
muitos outros. Atualmente, 
os irmãos estão celebrando 
40 anos de uma trajetória 
de grande sucesso.

Nos dias 25 e 26 de No-
vembro, Ivan Lins, autor 
de mais de 600 composi-
ções / participações e com 
10 indicações ao Grammy, 
sobe ao palco do teatro Ar-
thur Azevedo. Compositor 
consagrado desde o início 
dos anos 70, Ivan Lins tem 
em seu repertório canções 
de diversos estilos nacio-
nais e regionais como sam-
ba, bossa nova, baião, xote 
e moda de viola.

Projeto leva nomes da 
música ao subúrbio do Rio

REPRodUção 

Ivan Lins é um dos grandes nomes 
da MPB a ser homenageado 

O novo espaço leva o 
nome de um dos grandes 
nomes da produção cultu-
ral carioca. Ecio Salles foi 
responsável por dar visi-

bilidade e democratizar o 
acesso à criação literária 
das periferias. Ao lado do 
escritor e produtor cultu-
ral, Julio Ludemir, criou, 

em 2012, a Festa Literá-
ria das Periferias (Flup), 
evento que promove ofi-
cinas, debates e saraus nas 
favelas do Rio. Neste ano, 

a Flup completa sua 10ª 
edição em 2021. 

Nos anos 2000, Salles 
ficou famoso ao criar o 
selo Tramas Urbanas, pelo 

qual lançou os livros “Po-
esia Revoltada” e “His-
tória e Memória de Vigá-
rio Geral”. Atuou como 
secretário de cultura em 

Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, entre 2009 e 
2010. Morreu aos 50 anos, 
em 2019, vítima de um 
câncer. 

Morreu aos 50 anos vítiMa de uM câncer

Ecio foi secretário de Cultura em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense
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EdUcação amEaçada 

Desde a última 
terça-feira, o pre-
sidente da As-

sembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), 
deputado André Ceciliano 
é governador do estado. 
Pela segunda vez, o parla-
mentar assume o governo 
interinamente em razão 
de viagens do governador 
Cláudio Castro: a primei-
ra para o México e agora 
para a Europa. Até o dia 
17 de novembro, ele não 
ocupará as dependências 
do Palácio Guanabara e 
continuará despachando 
em seu gabinete na sede 

administrativa da Alerj.
No dia 6 de outubro, 

Ceciliano, assumiu como 
governador interino pela 
primeira vez e permane-
ceu no cargo até o dia 9 
quando Cláudio Castro re-
tornou da viagem ao Mé-
xico, como convidado do 
evento Smart City Expo 
Latam Congress, sobre a 
reativação econômica da 
América Latina. 

Sanção de duas leis 
Como governador em 

exercício do Rio, An-
dré Ceciliano, sancionou 
dois projetos de leis que 
possibilitam a doação de 
recursos da Assembleia 
Legislativa para o Fundo 
Municipal de Assistên-

cia Social do Rio e para a 
Universidade Federal Flu-
minense. As medidas, pu-
blicadas em Diário Oficial 
no dia 7 de outubro foram 
os primeiros atos do pre-
sidente da Alerj no cargo. 
Os textos foram sanciona-
dos durante cerimônia no 
plenário da Alerj. 

Governador pela segunda vez 
RaFaEl WallacE/dIvUlGação/alERJ

Presidente da Alerj, deputado André Ceciliano 
assume interinidade do governo do RJ em razão da 

viagem do governador Cláudio Castro para a Europa

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

André Ceciliano chegou a sancionar dois importantes projetos de leis

Uma das iniciativas 
permite que a Casa des-
tine R$ 18 milhões de 
seu Fundo Especial à 
Universidade Federal 
Fluminense. O valor 
deve ser destinado para 
a pesquisas científicas 
sobre Covid-19 e outras 

patologias. Caso não haja 
aplicação da verba repas-
sada, no prazo de quatro 
anos, a instituição é obri-
gada a devolver a quan-
tia. 

Já em relação ao Fun-
do Municipal de Assis-
tência, a doação vai ser 

de R$ 20 milhões. Res-
ponsável pelo fundo, a 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social infor-
mou que parte do repasse 
vai ser usado para a cria-
ção de Espaços de Assis-
tência e Inclusão, com a 
previsão de realizar 12 

mil atendimentos por 
ano. A pasta também pla-
neja criar os Albergues 
Cariocas, para atender 
exclusivamente depen-
dentes químicos. Os pri-
meiros funcionariam na 
Zona Oeste e teriam 200 
vagas.

REcURsos dEstINados a PEsqUIsa 

O Governo do Estado 
do Rio de Janeiro anun-
ciou ontem um acordo de 
entendimento com as em-
presas Enel X, Leonardo 
e TIM para o desenvol-
vimento do conceito de 
Cidades Inteligentes e o 
planejamento de estudos 
sobre o tema. A parceria 
com as companhias italia-
nas foi anunciada durante 
reunião do governador 
Cláudio Castro com a vi-
ce-ministra da Economia 
e Finanças da Itália, Laura 

Castelli, em Roma. Solu-
ções tecnológicas de pon-
ta para infraestruturas de 
transporte, conectividade 
e iluminação e modelos 
de eficiência energética 
são alguns dos projetos 
que serão oferecidos pelas 
empresas. Entre as possí-
veis aplicações desenvol-
vidas no estado estão a 
medição do clima e nível 
de poluição, os sistemas 
de recarga pública para 
veículos elétricos e uso de 
plataformas de monitora-

mento em tempo real para 
climatização.

“Sistemas de energia e 
inteligência artificial vão 
proporcionar mais prote-
ção, segurança e qualida-
de de vida aos cidadãos e 
às indústrias fluminenses. 
Essa parceria recoloca 
o Estado do Rio de Ja-
neiro em um cenário de 
desenvolvimento e cre-
dibilidade internacional”, 
ressaltou o governador. O 
projeto vai identificar ci-
dades nas quais o desen-

volvimento de projetos 
pode ser aplicado com a 
intenção de transformá-
-las em ‘laboratórios vi-

vos’ para as aplicações 
tecnológicas que contri-
buam para o desenvol-
vimento sustentável. O 

município de Itaperuna 
foi escolhido para ser um 
dos que servirão como re-
ferência.

castRo FIRma acoRdo Na ItálIa PaRa  avaNçaR No coNcEIto dE cIdadEs INtElIGENtEs

segurança Presente e Prefeitura de Nova 
Iguaçu são elogiados por apoio a evento

A Semana da Saúde da 
Baixada Fluminense, ação 
realizada pelo governo do 
estado, em parceria com a 
Prefeitura de Nova Iguaçu, 
na Praça Rui Barbosa, no 
Centro da cidade, conta com 
o valioso apoio das equipes 
de profissionais das áreas de 
segurança do RJ e da prefei-
tura. 

A atuação dos agentes fo-
ram destacadas pelo prefei-
to Rogério Lisboa e outras 
autoridades que estiveram 
presentes no segundo dia da 
ação. O trabalho de apoio 
com o objetivo de garantir 
a ordem é feita pelo capi-
tão Fogaça, comandante do 
Nova Iguaçu Presente, que 
integra o Programa Seguran-
ça Presente, pelo secretário 
municipal de Transporte, 
Trânsito e Mobilidade Urba-
na, Leonardo Bastos Calli-
jão, e pelo superintendente 
de Controle Urbano, Evan-
dro Frossard.  Na última 
quarta-feira, mais de 5,5 mil 
atendimentos foram realiza-
dos no segundo dia da ação. 
O número é 45% maior do 
que os 3,7 mil registrados na 
véspera. O evento, que termi-
nou ontem, é uma das maio-
res ações de saúde ao ar livre 

do estado e segue as medidas 
sanitárias de controle à pan-
demia da Covid-19. Entre 
os serviços mais procurados 
pela população estão os tes-
tes de glicose e a aferição 
de pressão. Nos estandes da 
Drogaria Venancio e da Cruz 
Vermelha, onde os exames 
estão sendo ofertados, mais 
de 1.145 atendimentos foram 
realizados. A estudante Tainá 
Barbosa, de 20 anos, ficou 
sabendo do evento por inter-
médio de uma amiga e resol-
veu checar a taxa de açúcar 
no sangue.

dIvUlGação

As equipes da Prefeitura durante atuação na ação de saúde do governo do estado 

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) está investi-
gando dois casos suspeitos 
do mal da vaca louca em 
moradores da Baixada Flu-
minense. Os dois pacientes 
estão internados, em isola-
mento, no Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evan-
dro Chagas (INI/Fiocruz), 
em Manguinhos, na Zona 
Norte do Rio. A Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
informou que um reside em 
Belford Roxo, e o outro, em 
Duque de Caxias. A Fiocruz 
não disse se são mulheres 
ou homens, há quanto tem-
po estão internados, nem 
onde ocorreu a suposta con-
taminação. A Prefetura de 
Caxias, entretanto, afirmou 
que o paciente atendido na 
cidade é um homem de 55 
anos de idade.

Em nota divulgada on-
tem, a Fundação confirmou 
que “o INI/Fiocruz recebeu 
dois pacientes com suspeita 
de encefalopatia espongi-
forme bovina, popularmen-
te conhecida como ‘Doença 
da Vaca Louca’. 

Ambos estão internados 
no Centro Hospitalar para 
a Pandemia de Covid-19 do 
INI”.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Caxias, 
o paciente acompanhado no 
município apresentou sin-
tomas de demência e ataxia 
(perda ou irregularidade da 
coordenação muscular).

A doença da vaca louca 
ficou conhecida nos anos 80 
e 90 depois que um surto no 
Reino Unido fez com que 
milhões de cabeças de gado 
fossem abatidas. É uma do-
ença cerebral, degenerativa, 
fatal, que afeta gado e pode 
infectar humanos se houver 
o consumo de carne con-
taminada. Em setembro, o 
Ministério da Agricultura 
e Pecuária tinha confirma-
do dois registros da doença 
em animais em Belo Hori-
zonte (MG) e Nova Canaã 
do Norte (MT). Na época, 
o ministério afirmou que 
foram dois casos atípicos, 
isolados, de gado que não 
chegou a ser comerciali-
zado. Ou seja, sem risco à 
saúde pública.

Desde então, no entanto, 
as exportações de carne bo-
vina do Brasil para a China 
estão suspensas. Pequim é 
o maior comprador, e a pa-
ralisação tem derrubado o 
preço da arroba.

Fiocruz investiga dois 
casos suspeitos de mal 

da vaca louca na Baixada 
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oposição quer barrar ato do governo 
sobre passaporte da vacina em eventos

Deputados de oposi-
ção apresentaram nesta 
semana propostas para 
derrubar a portaria da 
Secretaria Especial de 
Cultura que proíbe a exi-
gência de comprovante 
de vacinação contra Co-
vid-19 – o passaporte sa-
nitário – em eventos cul-
turais financiados com 
recursos da Lei Rouanet. 
A Portaria 44/21 tam-
bém estabelece que, em 
cidades em que o pas-
saporte seja obrigató-
rio, o evento que rece-
be dinheiro do governo 
só poderá ser realizado 
na modalidade virtual, 
não podendo impor dis-
criminação entre vaci-
nados e não vacinados. 
Para os oposicionistas, 
a portaria do Executivo 
reforça uma postura ne-
gacionista da pandemia 
de Covid-19. Os líderes 
do PT, Bohn Gass (RS); 
do PSB, Danilo Cabral 
(PE); da Oposição, Ales-

sandro Molon (PSB-
-RJ); da Minoria, Mar-
celo Freixo (PSB-RJ); e 
do Psol, Talíria Petrone 
(RJ), assinam o Projeto 
de Decreto Legislativo 
980/21 para sustar o ato 
da Secretaria de Cultura. 
“A exigência da compro-
vação de vacinação, a 
critério dos projetos cul-
turais, valoriza o direito 
à saúde e sua proteção 
coletiva. 

Tal exigência não só 
evita o aumento do nú-
mero de casos, prevenin-
do quanto ao contágio, 
como tem em conta a 
proteção dos grupos vul-
neráveis que não podem, 
por quaisquer motivos, 
fazer uso das másca-
ras, como ocorre com 
as crianças menores de 
cinco anos”, afirmaram. 
Outro Projeto de Decre-
to Legislativo, o 978/21, 
foi apresentado por 18 
parlamentares de diver-
sos partidos de oposição. 

Os deputados aprovaram, em sessão do Congresso Nacional, 
dez projetos de lei (PLNs) que abrem créditos especiais e suple-
mentares que fazem ajustes de R$ 18,5 bilhões no Orçamento 

deste ano. 

A jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morreu ontem 
em decorrência de um mieloma múltiplo, do qual se tratava havia 
alguns anos. A doença foi agravada por uma pneumonia contraída 

nos últimos dias.

Entre 17 e 19 de no-
vembro, a Casa Firjan 
realiza o Summit Firjan 
IEL + Festival Futu-
ros Possíveis 2021. O 
evento terá como tema 
central “Repensando a 
performance” e contará 
com especialistas nacio-
nais e internacionais.

Os convidados vão dis-
cutir os desafios de hoje, 
os chamados sinais fortes, 
e seus desdobramentos em 
futuros ainda distantes, os 
sinais fracos. As inscrições 
podem ser feitas https://
summitefuturospossiveis.
casafirjan.com.br/

sUmmIt FIRJaN IEl 

sINaIs FoRtEs 

O projeto de lei 
4.642/21 estabelece 
que a Reforma do En-
sino Médio, prevista na 
Lei Federal 13.415/17, 
seja gradualmente im-
plementada no Sistema 
de Ensino do Estado do 
Rio Janeiro a partir do 
ano letivo de 2024.

Segundo o texto, o Conselho Esta-
dual de Educação deverá promover, até 
dezembro de 2022, etapas municipais e 
regionais de discussão com todos os seg-
mentos da comunidade educacional sobre 
a reforma. 

EdUcação 

até dezeMbro de 2022

EdItoRIal

A PL, de autoria original dos deputa-
dos André Ceciliano (PT), Waldeck Car-
neiro (PT), Carlos Minc (PSB) e Flávio 
Serafini (PSol), foi aprovada pela As-
sembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), em discussão única. 

Pl

O projeto de lei 
3.712/21 que cria a Políti-
ca Estadual pela Primeira 
Infância no Rio foi apro-
vado pela  Assembleia 

Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), em 
discussão única. O texto 
é de autoria da deputada 
Célia Jordão, do Patriota 

(foto). A medida segue 
para o governador Cláu-
dio Castro, que tem até 15 
dias úteis para sancioná-
-la ou vetá-la.

RJ vai criar a política estadual 
pela primeira infância 

dIvUlGação/alERJ

Mais uma edi-
ção especial do 
projeto Esta-

ção Mulher aconteceu no 
Hospital Fluminense, em 
Belford Roxo. na última 
quarta-feira (10), foi a 
vez dos funcionários – e 
funcionárias -  da Secre-
taria de Conservação te-
rem acesso aos serviços 
do ônibus itinerante como 
preventivo, retiradas de 
pontos, avaliação de cura-
tivos, agendamentos para 
mamografia, oftalmolo-
gista e urologista, teste 
rápidos de HIV, sífilis e 
hepatite B e C, verifica-
ção de glicose, pressão, 
além de distribuir preser-
vativos.  Uma Unidade 
de Tratamento Intensivo 
– UTI móvel -  acompa-
nha o ônibus. Além disso, 
aconteceu também uma 
palestra sobre o novem-

bro azul.
Para a secretária de 

Assistência Social, Cida-
dania e Mulher, Brenda 
Carneiro, aprender e se 
conscientizar nunca é de-
mais. “Ações como essa 
foca também nos funcio-
nários e os ajuda a cuidar 
de sua saúde. Esse é só o 
começo. Nesse mês do 
novembro azul trouxemos 
serviços para os homens, 
mas a mulherada não fi-
cou de fora. Apesar do 
mês de outubro já ter aca-
bado, o cuidado é o ano 
todo”, afirmou Brenda. 
A secretária especial de 
Atendimento à Saúde da 
Mulher, Priscila Musser, 
explicou que a Clínica da 
Mulher tem urologista e 
exames para os homens. 
“A unidade também está 
preocupada com a saú-
de do homem. Temos um 
time de especialistas aptos 
para o trabalho”, resumiu 
Priscila.

O presidente institucio-

nal do Grupo Hospitalar 
Fluminense, Leandro San-
toro, ressaltou que nesse 
mês de novembro a priori-
dade será conscientizar os 
homens. “Eles precisam 
ter esse cuidado e perder o 
preconceito. Não adianta 
ter esse tabu e acabar em 
uma cama de hospital fa-
zendo tratamento que des-
gasta qualquer um. Ser ho-
mem é se cuidar”, afirmou 
Santoro.

Cuidado 
o ano todo

“Estou feliz com o pro-
jeto e que os funcionários 
da minha Secretaria estão 
sendo atendidos. Agrade-
ço a essa parceria de tra-
balho e ao prefeito Wagui-
nho, os deputados Daniela 
do Waguinho (federal) e 
Márcio Canella (estadu-
al)”, resumiu o secretário 
de Conservação, Paulo 
Sérgio Correia Luna, o 
Mano, ao lado do seu ad-
junto Adriano Oliveira.

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Estação mulher adere ao Novembro azul
a vEz dElEs 

dIvUlGação/PmBR 

Projeto do ônibus itinerante oferece serviços médicos para homens, além de palestra 

Isaías Dias da Silva frisou que a ação é importante para que os homens se cuidem

BELARUS - Possível alvo 
de novas sanções por causa da 
crise migratória na fronteira en-
tre o país e a Polônia, o gover-
no de Belarus ameaçou ontem 
fechar um importante gasoduto 
que leva gás natural da Rússia 
para a União Europeia (UE) 

“Estamos aquecendo a Eu-
ropa e eles estão ameaçando 

fechar a fronteira”, disse Luka-
shenko, citado pela agência 
estatal Belta. “E se cortamos o 
gás para eles? Portanto, reco-
mendo que os líderes da Polô-
nia, da Lituânia e outras pesso-
as descerebradas pensem antes 
de falar”, disse o presidente 
Alexander Lukashenko.

A ameaça, que ocorre em 

meio a uma crise energética na 
Europa, foi uma resposta às de-
clarações da presidente da Co-
missão Europeia, Ursula von 
der Leyen, de que a UE amplia-
rá as sanções contra Belarus, 
um movimento que provavel-
mente será coordenado com os 
Estados Unidos e o Reino Uni-
do.

m
UN

do

Presidente ameaça fechar 
gasoduto que abastece a Europa 

Alexander Lukashenko, ditador 
de Belarus, em foto de 26 de abril 

sERGEI shElEG/BElta Pool Photo vIa aP, FIlE

Trabalhando no setor há 
dois anos, Isaías Dias da 
Silva, 44 anos, disse que 
muitos homens não que-
rem se cuidar. “Mas pre-
cisamos. No nosso setor 
tem muitos homens que 
não procuram médicos. 
Essa ação é ótima para o 
incentivo. Além de que 
não temos tempo. Eu, por 

exemplo, já fui ao médico, 
mas não tive como conti-
nuar o tratamento com o 
urologista”, disse. Isaías 
ainda chamou a atenção 
para o cuidado durante o 
ano todo. “Não é só nos 
meses de conscientização, 
mas sempre”, finalizou.

Já Guilherme da Cruz 
Gomes, 28, que está no 

setor há oito anos, apro-
veitou para passar por to-
dos os serviços. “Sempre 
fazemos em prol da po-
pulação e esquecemos da 
gente. Por isso parabenizo 
o prefeito Waguinho pela 
preocupação, cuidado e 
por nos passar mais segu-
rança”, finalizou Guilher-
me.

coNscIENtIzação 
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master do Flamengo 
em Belford Roxo

 No dia 15 de novembro, 
às 15h, no Estádio Nélio 
Gomes, na Rua Umbelina 
Barcelos, 109, bairro Hin-
terland, o time Flamengo 
Master Oficial irá enfrentar 
o Sociedade Esportiva Bel-
ford Roxo em uma partida 
beneficente, em comemo-
ração ao 1º aniversário do 
Estádio Nélio Gomes.

Grandes craques campe-
ões mundiais do Mengão, 
entre eles: Adílio, Piá, Zé 
Roberto, Marquinhos, An-
drade, Carlos Alberto e 
Jean, confirmaram presen-
ça e prometem jogar um 
bolão.

A equipe do Fla-Master 
é composta por ex-atletas 
(em sua maioria acima dos 
45 anos), que fizeram his-
tória no Flamengo.

Além do jogo principal 
serão realizadas partidas 
do Torneio Interno Sub 9 
e Sub 13, a partir das 10h, 
jogam os atletas da Escoli-
nha do Belford Roxo, Pro-
jeto Bel Show, Vila Olím-
pica de Belford Roxo e 
Polo 01 Belford Roxo. Os 
times vencedores recebe-
rão troféus e medalhas.

O Nélio Gomes tem se-
diado jogos oficiais da 
Federação de Futebol do 

Estado do Rio de Janeiro 
- FERJ, recebendo clubes 
tradicionais como, Bonsu-
cesso.

Durante o evento serão 
sorteados brindes para o 
público, sendo que na en-

trada cada pessoa terá que 
doar 1 (um) quilo de ali-
mento não perecível.

O evento está sendo or-
ganizado pela Associação 

de Clubes de Futebol de 
Belford Roxo - ACFBR. E 
todo gênero alimentício ar-
recadado irá para uma ins-
tituição de caridade.

 Estarão sendo aplicadas 
todas as medidas cabíveis 
de acordo com a OMS, 
contra a pandemia do co-
vid-19.

O Estádio de Futebol 
Nélio Gomes, vai explo-
dir, pois na manhã do pró-
ximo domingo (14), terá 
início a Copa dos Cam-
peões, organizada pela 
Associação de Clubes de 
Futebol de Belford Roxo 

– ACFBR, que reunirá al-
guns dos principais cam-
peões do futebol amador 
da Baixada Fluminense. 
Com a participação do 
Bicampeão do Brasilei-
rão da Baixada, Barça 
Japeri, do Campeão da 

Champions de Duque 
de Caxias, Apolo XI, do 
Campeão da Libertadores 
da Baixada, Boca Júnior 
e o Campeão Itaguaiense, 
Esporte Clube Bola Preta. 
As equipes se enfrentarão 
nos dias 14, 21 e 28 de 

novembro, no Nélio Go-
mes. No sorteio realizado, 
os confrontos ficaram as-
sim definidos: Às 9h45m, 
o Apolo XI enfrentará o 
Boca Juniors, e as 11h45, 
o Barça Japeri jogará com 
o Bola Preta.

 coPa REúNE clUBEs camPEõEs Na BaIxada

NEGocIaçõEs

Flamengo fica próximo 
de renovação com o meia 

arrascaeta até 2026

redação
horahmunicipios@gmail.com

O Flamengo está 
próximo de acer-
tar a renovação de 

Giorgian de Arrascaeta até 
o fim de 2026. Uma reu-
nião nesta semana fez as 
tratativas avançarem entre 
Daniel Fonseca, empresá-
rio do uruguaio, Marcos 
Braz e Bruno Spindel. 

Falta agora o ok do pre-
sidente Rodolfo Landim 
para os termos previstos e 

o desejo é que a assinatura 
do novo vínculo aconteça 
antes da final da Liberta-
dores.

A novela se arrasta desde 
o início do ano e o grande 
ponto está na compra dos 
25% dos direitos federa-
tivos que pertencem ao 
Defensor Sporting. Irre-
dutíveis em um primeiro 
momento, as partes flexi-
bilizaram tanto no percen-
tual quanto na forma de 
pagamento e caminham 
para um entendimento. Os 

uruguaios já dão a renova-
ção como certa, enquanto 
o Flamengo é mais preca-
vido.

Flamengo e Fonseca 
passaram por um período 
de guerra fria após série 
de reuniões sem avanços 
meses atrás, mas voltaram 
a se falar há cerca de 20 
dias em busca de um en-
tendimento antes da final 
da Libertadores, que será 
disputada no Uruguai. Há 
uma preocupação das par-
tes para que o imbróglio 

seja resolvido antes da 
reabertura da janela de 
transferências.

Após três semanas de 
contatos telefônicos, as 
partes se reuniram no 
Rio de Janeiro nesta se-
mana, como informado 
no início do dia pela 
jornalista Jaq Jesus, no 
Twitter. O encontro foi pa-
cificador e a expectativa é 
de que a permanência de 
Arrascaeta seja confirma-
da antes do dia 27, quando 
Flamengo e Palmeiras de-

cidem a Libertadores, em 
Montevidéu.

Em fase final de recupe-
ração de lesão muscular 
que o tirou dos gramados 
desde o dia 7 de outubro, 
Arrascaeta está sendo 

preparado para a partida 
no estádio Centenário e a 
expectativa é de que fique 
à disposição de Renato 
Gaúcho para ganhar ritmo 
de jogo na próxima sema-
na.

Reunião entre Daniel Fonseca, Bruno Spindel e 
Marcos Braz deixou a situação encaminhada

vasco não tem mais chances 
matemáticas de acesso

Um dos veteranos do time 
do Vasco, o zagueiro Lean-
dro Castán foi muito vaiado 
durante a derrota por 3 a 0 
para o Vitória, na quarta-fei-
ra (10), em São Januário. O 
resultado decretou a perma-
nência do clube na Série B 
para 2022 com três rodadas 
ainda por jogar na competi-
ção

Depois do jogo, Castan 
colocou a responsabilidade 
pelo mau desempenho na 
Série B no grupo e enten-
deu a revolta dos torcedores 
em São Januário. Ele tratou 
como fracasso o encerra-
mento da temporada para o 
clube.

Com a derrota, o Vasco 
estacionou na nona coloca-
ção, com 47 pontos. O time 

volta a campo na próxima 
segunda-feira (15), às 18h 
(horário de Brasília), para 

encarar o Vila Nova, em 
Goiás. O Premiere fará a 
transmissão da partida.

Vasco estacionou na nona colocação

dIvUlGação Se dentro de campo o 
Fluminense vem amargando 
tropeços recentemente, ao 
menos fora das quatro linhas 
o clube vem conseguindo vi-
tórias. Além de obter direito 
a um regime centralizado de 
execuções tanto na esfera 
cível quanto na trabalhista, 
o que impede penhoras em 
processos antigos, a direto-
ria tricolor pagou cerca de 
R$ 3,5 milhões para encerrar 
nos últimos dias a ação mo-
vida pelo Samorin na Fifa. 
Com isso, também evita o 
risco de punições da enti-
dade, como perda de pontos 
ou bloqueio de inscrição de 
jogadores. O Samorin é um 
clube da Eslováquia que 
fechou uma parceria com 
o Fluminense em 2017, na 
gestão Pedro Abad. A ideia 

na época era formar uma fi-
lial tricolor na Europa, com 
intercâmbios de jogadores e 
membros das comissões téc-
nicas de Xerém (Evanilson, 
Igor Julião, Nascimento e 
Gabriel Capixaba, por exem-
plo, defenderam o time eslo-
vaco). Além disso, o projeto 
previa um investimento em 
estrutura buscando classifi-
car o Samorin, então da Se-
gunda Divisão do país, para 
as competições europeias. 
Porém, sem patrocínios, o 
Tricolor não conseguiu hon-
rar com as parcelas (que va-
riaram entre R$ 66 mil e R$ 
278 mil) e rescindiu o con-
trato em 2019.

No ano passado, o Samo-
rin entrou com uma ação na 
Fifa cobrando € 2,5 milhões 
de euros (R$ 15,7 milhões 

na cotação atual), mas o Flu-
minense só foi notificado 
nas últimas semanas, como 
divulgado pelo site “Ne-
tFlu”. No entanto, a diretoria 
tricolor estava ciente da dí-
vida desde o fim da parceria 
e tentou um acordo envol-
vendo direitos econômicos 
de jogadores que passaram 
pelo clube.

Com a recusa do Samo-
rin, a gestão Mário Bit-
tencourt aceitou pagar em 
dinheiro, mas vinha contes-
tando alguns dos valores co-
brados, exigindo prestação 
de contas das quantias que 
foram investidas. Após a ba-
talha judicial, o Fluminense 
conseguiu reduzir cerca de 
78% da dívida, mas teve que 
efetuar o pagamento à vista 
para encerrar o processo.

Fluminense paga R$ 3,5 milhões, 
encerra processo com o Samorin
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FRaUdE

beneficiários denunciam 
fraude em saques do supera RJ

izabeLLe rodrigUes 

izabellejornalista@outlook.com

Beneficiários do Su-
pera RJ reclamam 
da dificuldade para 

receber o valor do programa 
criado pelo Governo Esta-
dual para ajudar pessoas em 
situação de pobreza durante 
a pandemia.

Pelo menos 20 mil fa-
mílias não conseguiram ter 
acesso ao benefício. Alguns 
falam que não conseguiram 
receber o cartão, que possi-
bilita o saque dos valores, e 
outros denunciam ainda que 
o dinheiro foi sacado de for-

ma fraudulenta.
“Desde junho que eu fiz a 

inscrição, fui aprovado, em 
julho entrei no site e tava 

mostrando que o meu cartão 
estava no Sine de Campo 
Grande, no West Shopping. 
Cheguei lá fui informado 

que o meu cartão não estava 
lá”, diz Reginaldo Pinheiro, 
que está desempregado e 
deveria ter recebido no total 

R$ 1040.

Valores sacados
O Supera RJ foi aprova-

do pela Alerj em fevereiro, 
e anunciado em março para 
pagamento em abril. Mas 
atrasou e só foi lançado em 
junho, e até agora, em no-
vembro, famílias estão sem 
receber benefício.

O programa chega ao fim 
em dezembro e, além da fal-
ta dos cartões para o acesso 
ao dinheiro, alguns benefici-
ários dizem que o valor foi 
sacado em possível fraude.

Sobre as suspeitas de 
fraude, o Governo diz que 
a coordenação do programa 

está apurando, orienta que 
pessoas com suspeitas fa-
çam boletim de ocorrência 
na delegacia e que se diri-
jam a um dos postos do pro-
grama para dar entrada na 
segunda via. Além disso, o 
Governo do Rio disse que os 
cartões chegam em 10 dias e 
que os usuários vão ser avi-
sados quando poderão bus-
car os cartões.

O Estado afirma ainda 
que tem parcerias com as 
prefeituras para entregar os 
cartões ainda não retirados, 
e que ações de busca-ativa já 
foram feitas em Petrópolis e 
Mesquita, com cerca de mil 
cartões entregues.

dIvUlGação

20 mil famílias não conseguiram ter acesso ao benefício

Programa deveria ajudar famílias em situação de pobreza durante a pandemia

intervalo da Pfizer passar a ser de 21 
dias para quem tem 16 anos ou mais

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que o 
intervalo entre a primeira 
e a segunda dose da vacina 
da Pfizer passou a ser de 
21 dias ou mais para quem 
tem 16 anos ou mais.

Quem está nessa situ-
ação deve procurar uma 
unidade para completar 
seu esquema vacinal.

No dia 22 de outubro, 
a pasta já havia tomado a 
medida para quem tem 30 
anos ou mais. O mesmo 
aconteceu no dia 4 de no-
vembro para quem tem 20 

anos ou mais e, no dia 8 de 
novembro, para quem tem 
17 anos ou mais.

Profissionais e trabalha-
dores da saúde que toma-
ram a segunda dose na ci-
dade do Rio até 31 de maio 
e pacientes com alto grau 
de imunossupressão com 
12 anos ou mais também 
podem tomar a dose de re-
forço. As unidades seguem 
aplicando a segunda dose, 
conforme a data estipulada 
no comprovante da pri-
meira.

Quem vai receber a va-

cina deve apresentar iden-
tificação original com 
foto, número do CPF e, se 
possível, a caderneta de 

vacinação. Para a segun-
da dose é importante levar 
também o comprovante da 
primeira aplicação.

Unidades seguem aplicando a segunda dose

dIvUlGação A CET-Rio informa 
que a Avenida Brasil e 
seu entorno sofrerão di-
versas intervenções para 
viabilizar as obras do 
Consórcio Transbrasil. 
Sinalização específica 
será instalada para orien-
tar e alertar os motoris-
tas e as condições do 
trânsito serão monitora-
das quanto a eventuais 
impactos.

Entre Coelho Neto e 
Barros Filho, haverá in-
terdições para serviços 
de topografia e pavimen-
tação, com término pre-
visto para 20 de novem-
bro. Interdição de duas 
faixas (lado direito) da 
pista central da Avenida 
Brasil, sentido Deodoro, 
entre a Avenida Pastor 
Martin Luther King Jú-
nior e a Rua Deputado 
Menezes Cortes.

Na altura de Vigá-
rio Geral para pintura 
de postes, com término 
previsto para 18 de no-
vembro. Das 22h às 5h: 
interdição de uma faixa 
(lado esquerdo) da Ave-
nida Brasil, pista central, 
sentido Centro, entre a 
Avenida Meriti e a Pas-
sarela 28. Desvios: os 
veículos serão desviados 
na própria pista, no tre-
cho com estreitamento.

Na altura de Barros 
Filho para levantamen-
to topográfico. Início no 
sábado (13/11) e término 
previsto no mesmo dia. 
Das 7h30 às 17h30: in-
terdição de uma faixa 
da pista lateral ou duas 
faixas da pista central da 
Avenida Brasil, em am-
bos os sentidos, na altura 
das Passarelas 31 e 33. 
As interdições ocorre-
rão de forma alternada, 
primeiro na pista lateral 
e depois na pista central 
de cada sentido.

Na altura de Parada 
de Lucas para serviços 

de drenagem. Início na 
terça-feira (16/11) e tér-
mino previsto para 26 de 
novembro. A partir das 
7h30 do dia 16/11 (ter-
ça-feira) até o dia 26/11: 
interdição de uma faixa 
(lado direito) da Aveni-
da Brasil, pista lateral, 
sentido Deodoro, entre a 
Rua Saracá e a Rua Ál-
varo de Macedo.

Na altura do Trevo 
das Missões para cons-
trução de barreira divi-
sória de pistas. Início 
na terça-feira (16/11) e 
término previsto para 
17 de dezembro. Entre 
os dias 16/11 (terça-
-feira) e 17/12, das 7h30 
às 17h30: interdição de 
uma faixa (lado esquer-
do) da Avenida Brasil, 
pista central, sentido De-
odoro e ½ (meia) faixa 
(lado esquerdo) da Ave-
nida Brasil, pista central, 
sentido Centro, na altura 
do Trevo das Missões. 
DESVIOS: os veículos 
serão desviados na pró-
pria pista, no trecho com 
estreitamento.

Na altura de Bonsu-
cesso para serviços de 
concretagem. Início na 
quarta-feira (17/11) e 
término previsto em 20 
de novembro. A partir 
das 7h30 do dia 17/11 
(quarta-feira) até às 20h 
do dia 20/11 (sábado): 
uma faixa (lado esquer-
do) da Avenida Brasil, 
pista central, sentido 
Deodoro, na altura da 
Rua da Proclamação; 
entre os dias 17/11 e 
20/11, das 10h às 5h 
dos dias subsequentes: 
1 metro de faixa (lado 
esquerdo) da Avenida 
Brasil, pista central, 
sentido Centro, na altura 
da Rua da Proclamação. 
DESVIOS: os veículos 
serão desviados na pró-
pria pista, no trecho com 
estreitamento.

Avenida Brasil terá 
novas interdições

Funcionários da Câmara que se recusarem 
a se vacinar poderão ser demitidos

Os funcionários da Câ-
mara de Vereadores do Rio 
de Janeiro poderão perder 
seus empregos caso se re-
cusem a tomar a vacina 
contra a Covid. A reso-
lução foi aprovada pelos 
membros da Mesa Direto-
ra do parlamento carioca e 
já começou a valer nesta 
semana.

Segundo a determina-
ção, a primeira medida 
será a suspensão por 30 
dias do trabalhador que se 

recusar a tomar a vacina 
sem uma justificativa pré-
via. Caso esse funcionário 
insista em não se imunizar, 
ele poderá ser demitido.

A Câmara de Vereado-
res tem atualmente 2.155 
servidores e comissiona-
dos. Contudo, para serem 
demitidos, os servidores 
precisam antes passar por 
um processo administrati-
vo. Já os comissionados, 
podem perder seus postos 
imediatamente.Resolução aprovada pelos vereadores

dIvUlGação

aquaRio comemora aniversário de 5 anos com 
atividades educativas para público infantil

O AquaRio completou 
5 anos nesta semana e terá 
programação especial nas 
próximas semanas. O pon-
to turístico terá atividades 
educativas de conscienti-
zação para o público in-
fantil durante o mês de no-
vembro. Além disso, neste 
mês, de segunda a sexta, 
os clientes também terão 
15% de desconto na com-
pra de ingressos on-line. 

No dia do aniversário, a 

comemoração contou com 
a presença do mascote Zé 
Tubarino, com distribui-
ção de bolo, e ainda apre-
sentação da sereia, que en-
trou na água junto com o 
time de mergulhadores no 
Grande Tanque Oceânico.

Entre as atividades in-
terativas voltadas para o 
público infantil está tam-
bém o “Descobrindo quem 
mora no mar”, que envol-
ve brincadeira com que-

bra-cabeças.
Já na atividade “De-

fensores contra o lixo no 
mar”, as crianças são con-
vidadas a entrar em uma 
instalação que reproduz o 
oceano para ajudar a tirar 
os resíduos da água e sal-
var os animais da polui-
ção.

Aberto em novembro de 
2016, o AquaRio já rece-
beu 4,4 milhões de visitan-
tes e se tornou referência 

em pesquisas e programas 
de conservação da biodi-
versidade marinha.

O Aquário Marinho do 
Rio é considerado o maior 
aquário marinho da Amé-
rica do Sul, com 26 mil 
metros quadrados, mais 
de 4,5 milhões de litros 
d´água, cerca de 2,5 mil 
animais de 350 espécies, 
distribuídos em 28 tan-
ques, além de um centro 
de pesquisa científica.
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JoGada sUJa

suspeitos de extorsão contra 
prefeito de meriti são presos 

Agentes da Delega-
cia de Repressão 
ao Crime de In-

formática (DRCI) prende-
ram ontem Celso Luiz de 
Genaro, de 64 anos, e seu 
filho, Celso Luiz Genaro 
Junior, 31, sob suspeitas de 
ameaçar e tentar extorquir 
o prefeito e o vice-prefei-
to de São João de Meriti, 
João Ferreira Neto, o Dr. 
João, e Valdecy da Saúde, 

respectivamente.
As investigações apon-

tam que os suspeitos ti-
nham publicações falsas e 
montagens que poderiam 
prejudicar as autoridades 
do Poder Executivo muni-
cipal. Os dois usavam as 
redes sociais para amea-
çar as vítimas em troca de 
favores políticos, como a 
cessão de cargos públicos 
a aliados.

A prisão foi efetuada 
justamente quando um dos 
suspeitos estava no gabi-
nete do procurador do mu-

nicípio fazendo ameaças 
contra o prefeito.

Celso Luiz, possui uma 
extensa ficha criminal, já 
tendo respondido pelos 
crimes de ameaça, lesão 
corporal, estelionato, cri-
mes contra a honra, contra 
o patrimônio e homicídio.

Recentemente, Celso 
Luíz foi preso em flagrante 
pelo crime de falsa identi-
dade, quando se apresen-
tou como juiz de direito 
a policiais militares que 
atenderam a uma chamada 
de invasão de domicílio.

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Investigações apontam que os suspeitos tinham publicações falsas que poderiam prejudicar as autoridades
dIvUlGação

João Ferreira Neto, o Dr. João (d) e Valdecy da Saúde, foram vítimas de extorsão

Um intenso tiroteio no 
Complexo da Penha, na 
Zona Norte do Rio, dei-
xou cerca de mil alunos da 
rede municipal de ensino 
sem aulas na quinta-feira 
(11). Em um vídeo publi-
cado pela Polícia Militar 
nas redes sociais, é possí-
vel ouvir os disparos. 

Segundo a corporação, 
não havia operação na re-
gião e os militares não revi-
daram aos disparos dos cri-
minosos. “Isso ‘é’ só eles. 
Só eles. Não é a gente”, diz 
um PM sobre os tiros. 

De acordo com a Polí-
cia Militar, uma equipe da 
Unidade de Polícia Pacifi-
cadora (UPP) Vila Cruzei-
ro realizava policiamento 

nas imediações do Beco da 
Esperança e Rua Merendi-
ba, no Complexo da Penha, 
quando foi atacada. A ocor-
rência está em andamento 
e o caso será encaminhado 
para a 22ª DP (Penha).

Segundo a Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) seis unidades da 
rede suspenderam as ativi-
dades nesta tarde por con-
ta dos conflitos na região, 
sendo elas os Espaços de 
Desenvolvimento Infantil 
(EDIs) Almir Leite Ribei-
ro e São Vicente, e as Es-
colas Municipais Joracy 
Camargo, Monsenhor Ro-
cha, Bernardo de Vascon-
cellos e Leonor Coelho 
Pereira.

tiroteio na Penha 
fecha escolas e deixa 
mil alunos sem aulas

Civil prende suspeito de ser um dos 
chefes da milícia de Rio das Pedras
A Polícia Civil do Rio 

de Janeiro prendeu ontem 
(11), Thiago Amorim de 
Queiroz, conhecido como 
Ratão, e apontado como 
um dos chefes da milícia 
que atua no bairro de Rio 
das Pedras, na Zona Oeste 
do Rio.

O miliciano foi preso no 
condomínio Floresta, onde 
estava morando em um 
loteamento. Com ele, os 
policiais encontraram duas 
pistolas e um rádio comu-
nicador.

Ratão estava foragido da 
Justiça desde 2018, quando 
o juiz Alexandre Abrahão 
Dias Teixeira, da 3ª Vara 
Criminal da Capital, de-

cretou a prisão preventiva 
de 15 integrantes de uma 
milícia que atua na região. 
Entre os alvos do mandado 
estava Ratão.

De acordo com as inves-

tigações, Ratão fez parte 
do grupo conhecido como 
“Milícia do Bateau” ou 
“Bonde do Horácio”.

No processo, os réus 
respondem pelo crime de 

homicídio doloso, quando 
existe a intenção de matar. 
Em dezembro de 2017, a 
quadrilha assassinou Ale-
xandro de Lemos Esteves 
Braz, conhecido como 
“Corujinha”, integrante de 
outra facção.

O juiz Alexandre 
Abrahão escreveu na deci-
são, “o perfil violento dos 
denunciados e seus passa-
dos criminosos, todos re-
tratados nas diversas ano-
tações, apontam, de forma 
incontinenti, quão necessá-
ria é a prisão dos denuncia-
dos. Tal se dá como tenta-
tiva de pôr termo à guerra 
sangrenta e ilimitada na 
Zona Oeste carioca”.

Policiais encontraram duas 
pistolas e um rádio comunicador

dIvUlGação

Ratão foi encontrado no 
mesmo condomínio onde 
foi preso o tenente refor-
mado da PM Maurício Sil-
va da Costa, o Maurição, 
um dos alvos da Operação 
Intocáveis, em 2019.

Após a prisão de Mau-

rição, a milícia da região 
passou a ser controlada por 
Ratão e Pezão. Ambos são 
oriundos do bairro Campi-
nho e ligados ao miliciano 
Edmilson Gomes Mene-
zes, conhecido como Ma-
caquinho, preso em agosto 

deste ano.
Na Operação Intocáveis, 

realizada pela força-tarefa 
da Polícia Civil e do Minis-
tério Público do Rio de Ja-
neiro, além de 12 integran-
tes da milícia, também foi 
denunciado o ex-capitão 

do Batalhão de Operações 
Especiais da PM Adria-
no da Nóbrega, que teve 
a punibilidade extinta no 
processo após ser morto, 
em fevereiro de 2020, na 
Bahia, durante uma perse-
guição policial.

coNtRolE da REGIão

Dois postos de com-
bustíveis foram incendia-
dos na Avenida Brasil na 
quinta-feira (11), na altura 
de Santa Cruz, perto do 
entroncamento com a Rio-
-Santos (BR-101).

Em nota, a Polícia Civil 
do RJ informou que in-
vestigações estão em an-
damento na 36ª DP (Santa 
Cruz). “Os agentes estão 
coletando imagens de câ-
meras de segurança, que 
serão analisadas, e reali-
zam diligências para es-
clarecer os fatos”, disse.

Moradores da área afir-
mam que a região é alvo 
de disputa entre crimino-
sos.

Bombeiros de três quar-

téis - Santa Cruz, Sepetiba 
e Campo Grande - foram 
acionados para conter as 
chamas. Um dos postos 
possuía um teto de forro 
de plástico que não resis-
tiu ao calor das chamas. A 
loja de conveniência tam-
bém ficou destruída.

Os postos ficam a cerca 
de um quilômetro de dis-
tância um do outro. O ou-
tro posto teve apenas a loja 
incendiada.

Segundo a Polícia Mi-
litar, agentes do 27º Bata-
lhão (Santa Cruz) e do Ba-
talhão de Policiamento em 
Vias Expressas (BPVE) 
intensificam o policiamen-
to na Avenida Brasil, na 
altura de Santa Cruz.

Postos de combustíveis 
são incendiados na 
Zona Oeste do Rio

Ação aconteceu em Santa Cruz Policiais militares da Uni-
dade de Polícia Pacificadora 
(UPP) Adeus/Baiana pren-
deram Dayana Barros Ro-
drigues, foragida da Justiça 
e ex-namorada do traficante 
Marcelo Santos das Dores, o 
Menor P, chefe do tráfico da 
Maré. Contra Dayana havia 
um mandado de prisão em 
aberto por diferentes crimes, 
como tráfico, corrupção ativa 
e lavagem de dinheiro.

Informações anônimas 
passadas ao Disque Denún-
cia levaram os PMs a locali-
zar Dayana. Ela estava pilo-
tando uma moto na esquina 
das ruas Uranos e Piancó, em 
Ramos, Zona Norte do Rio. 
Menor P está preso desde 
março de 2014.

O advogado de Dayana, 

Marcos Freitas, afirma que 
ela foi presa anteriormente 
pelo mesmo processo, em 30 
de março de 2014, e ficou de-
tida até 6 de junho de 2018, 
quando “ganhou a liberdade 
diante da progressão para o 
regime aberto”. Segundo a 
defesa, atualmente Dayana 
cumpre condenação de 12 
anos em liberdade condicio-
nal. “Infelizmente a prisão 
de Dayana não passa de um 
erro grosseiro do judiciário”, 
afirma o advogado. Dayana 
teria sido o pivô de um caso 
de agressão em 2013 contra 
o jogador de futebol Bernar-
do. Segundo as investiga-
ções, Menor P flagrou a en-
tão namorada em um evento 
na Maré com o atleta, que à 
época atuava pelo Vasco.

Foragida, ex-namorada de 
Menor P, chefe do tráfico 
da maré, é presa no Rio

Policiais do 41º BPM 
(Irajá), os batalhões da 
Zona Oeste e o Batalhão 
de Ações com Cães (BAC) 
realizaram ontem (11), 
uma operação no Comple-
xo do Chapadão, na Zona 
Norte do Rio, para tentar 
localizar os criminosos 
responsáveis pela mor-
te do sargento Alexandre 
Amazone Rosa, na segun-
da-feira (8) - ele foi assas-
sinado ao tentar impedir 
um assalto a um posto de 
gasolina na Avenida Bra-
sil, em Guadalupe. 

Um homem foi preso e 
um fuzil calibre 5.56 foi 
apreendido. O criminoso 
é apontado pela polícia 
como gerente do tráfico de 
drogas do Chapadão.

Equipes do BAC apre-
enderam 1.180 frascos de 
lança perfume, 800 vidros 
com cheirinho da loló, 
440 cápsulas de cocaína, 
9 tabletes e 90 trouxas de 
maconha, além de rádios 
transmissores e uma ba-
lança de precisão.

A tentativa de locali-
zar os responsáveis pelo 
assassinato do militar é 
baseada em informações 
levantadas pelo Setor Inte-
ligência da Polícia Militar. 
A operação visou ainda 
combater roubos e retirar 
barricadas das ruas da re-
gião.

As ocorrências foram 
encaminhadas para a 31ª 
DP (Ricardo de Albuquer-
que) e 39ª DP (Pavuna).

PM faz operação no Chapadão 
para localizar envolvidos na 
morte do sargento Amazone
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O aplicativo do pro-
grama Identidade 
Jovem (ID Jovem) 

ganhou novas funcionali-
dades. Já disponível no site 
e para sistemas Android e 
IOS, a nova versão gratui-

ta do software conta com 
espaço para notícias e in-
formações sobre cursos 
de capacitação e políticas 
públicas de interesse dos 
beneficiários da iniciativa 
federal.

Instituída por meio do 
Estatuto da Juventude (Lei 
nº 12.852, de 2013) e lan-

çada em março de 2016, 
a Identidade Jovem é um 
documento que facilita que 
jovens de 15 a 29 anos de 
idade, com renda familiar 
de até dois salários míni-
mos, paguem meia-entrada 
em eventos artísticos, cul-
turais e esportivos ou usem 
o transporte coletivo inte-

restadual gratuitamente ou 
com descontos. Os detento-
res de uma ID Jovem vali-
dada também têm direito à 
isenção da taxa de emissão 
da carteira estudantil.

Com as inovações apre-
sentadas, o aplicativo tam-
bém permitirá o armaze-
namento de mais de uma 

carteirinha por aparelho; 
a inserção de foto; a gera-
ção de QR Code [código de 
barras, ou barramétrico, bi-
dimensional, que pode ser 
facilmente escaneado usan-
do a maioria dos telefones 
celulares equipados com 
câmera]; a ativação de no-
tificações e a validação da 

ID Jovem por empresários.
Além disso, a ferramen-

ta passará a contar com um 
serviço de atendimento ao 
usuário (“fale conosco”) e 
uma área onde será possível 
acessar informações sobre 
cursos e questões do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de anos anteriores.

app Id Jovem  
ganhou nova  

funcionalidade

beneFício

aplicativo também permitirá o armazenamento de mais de uma carteirinha por aparelho

izabeLLe rodrigUes 

horahmunicipios@gmail.com

Empreendedor precisa de estímulo 
para criar empregos, diz Bolsonaro

“O empreendedor preci-
sa de estímulos, como uma 
legislação simplificada, 
para criar empregos”, disse 
o presidente Jair Bolsona-
ro. Em cerimônia de assi-
natura do decreto do Mar-
co Regulatório Trabalhista 

Infralegal, ele declarou que 
o empreendedorismo foi 
facilitado desde que ele to-
mou posse, em 2019.

“Emprego é criado pela 
iniciativa privada, mas o 
empreendedor precisa de 
estímulo para isso”, disse 

o presidente. Para ele, é 
menos difícil empreender 
no Brasil hoje. “Muita coi-
sa foi feita desde 2019”.

O presidente ressaltou 
que o Governo conseguiu 
criar empregos formais em 
2020, mesmo com a pan-
demia de covid-19, e me-
lhorou o desempenho em 
2021. Segundo ele, isso 
está ocorrendo por causa 
da redução da burocracia.

“Terminamos 2019 com 
saldo positivo de empre-
gos, terminamos 2020, na 
pandemia, positivos. 2021 
já estamos com 2 milhões e 
meio de empregos criados. 
De onde é que vem isso aí? 
Vem da desburocratização”, 

disse Bolsonaro. Na sema-
na passada, o Ministério 
do Trabalho e Previdência 
anunciou a revisão dos da-
dos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged), o que fez a 
criação de postos de traba-
lho em 2020 cair pela me-
tade. Em vez de 142.690 
vagas, o país abriu 75.883 
no ano passado.

A solenidade teve a pre-
sença dos ministros do 
Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni; da Casa 
Civil, Ciro Nogueira; da 
Cidadania, João Roma; e 
do presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto.

Ele assinou novo marco legal que 
unifica normas trabalhistas

dIvUlGação

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) recebeu uma 
solicitação para autoriza-
ção de uso emergencial 
de uma nova vacina con-
tra a covid-19, da farma-
cêutica CanSino, sediada 
na China. O pedido foi 
feito pela Biomm, repre-
sentante da empresa no 
Brasil.

A vacina, chamada 
Convidecia, funciona 
com dose única, assim 
como o imunizante da 
farmacêutica Janssen. 
A Anvisa tem sete dias 
úteis para responder ao 
pedido.

Este prazo pode ser 
estendido caso sejam so-

licitados esclarecimentos 
ou novas informações ao 
consórcio de empresas à 
frente da oferta do imu-
nizante no Brasil.

A equipe da Anvisa 
avaliará os documentos 
sobre a vacina, que de-
vem responder a aspec-
tos exigidos pela análise 
técnica, como a compro-
vação da segurança, efi-
cácia, duração da prote-
ção e imunogenicidade.

Segundo o banco de 
dados sobre vacinas con-
tra a covid-19 da McGill 
University, no Canadá, a 
vacina da CanSino já foi 
aprovada em nove paí-
ses, principalmente na 
Ásia e América Latina.

anvisa recebe pedido 
de uso emergencial de 

vacina da cansino

Novo presidente do INss toma posse
O novo presidente do 

Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), José Car-
los Oliveira, tomou posse 
no cargo. Ele substitui Le-
onardo Rolim, que passa a 
comandar pela segunda vez 
a Secretaria de Previdência 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência.

Vereador em São Paulo 
de outubro a dezembro de 
2012, Oliveira é técnico de 
Seguro Social. Ocupou a 
Superintendência do INSS 
na Região Sudeste e, desde 

maio deste ano, era diretor 
de Benefícios da autarquia.

Oliveira tomou posse 
numa cerimônia rápida, 
conduzida pelo ministro do 
Trabalho e Emprego, Onyx 
Lorenzoni. O novo presi-
dente assume o comando 
do INSS com o desafio de 
reduzir a fila de espera para 
análise de recursos e con-
cessão de benefícios.

Atualmente há cerca de 
1,8 milhão de usuários es-
perando a aprovação de 
um benefício (aposentado-

ria, pensão ou auxílio). De 
acordo com a assessoria do 
INSS, todos os meses, o 
órgão recebe entre 800 mil 
e 1 milhão de pedidos de 

benefícios previdenciários. 
Em outubro, o tempo mé-
dio de espera para a análise 
de um recurso estava em 
411 dias.

José Carlos Oliveira já foi vereador e diretor do órgão

dIvUlGação
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Beneficiários terão transporte coletivo com desconto

Imunizante chamado 
Convidecia funciona com dose única

dIvUlGação

Governo revisa e reúne mais de mil decretos trabalhistas em 15 normas
O Governo Federal 

anunciou na quarta-feira 
(10) que consolidou, em 
15 normas, o conteúdo 
ainda válido de mais de 
mil decretos, portarias e 
instruções normativas tra-
balhistas. De acordo com 
o Ministério do Trabalho, 
a simplificação é resul-
tado da primeira revisão 
completa desses textos.

O objetivo do trabalho, 
diz a pasta, foi desburo-
cratizar e simplificar a 
chamada “legislação tra-
balhista infralegal” – ou 
seja, os textos usados para 

regulamentar leis traba-
lhistas.

De acordo com o Go-
verno, as normas revisa-
das tratam de assuntos 
como:

•Carteira de trabalho;
•Aprendizagem profis-

sional;
•Gratificação natalina;
•Programa de alimenta-

ção;
•Programa de alimenta-

ção do trabalhador;
•Registro eletrônico de 

ponto;
•Registro sindical e 

profissional;

•Questões ligadas à fis-
calização.

Segundo o secretário-
-executivo do Ministério 
do Trabalho e Previdên-
cia, Bruno Dalcolmo, os 
15 atos resultantes da re-
visão servirão de referên-
cia para aplicar toda a le-
gislação trabalhista.

“Para indicar alguns 
exemplos desse marco 
histórico, se antes o re-
gistro eletrônico de pon-
to estava ancorado lá nos 
anos 80, e obrigava cada 
empresa a ter uma caixi-
nha – todos nós já vimos, 

nas entradas das empre-
sas, gerando filas e atra-
sos – agora nós damos as 
boas-vindas ao registro 
por meio de programação 
digital, por meio de reco-
nhecimento facial, usando 
os próprios celulares das 
pessoas, com georrefe-
renciamento, dando segu-
rança jurídica tanto para 
trabalhadores quanto em-
pregadores”, declarou.

De acordo com o se-
cretário, os 15 atos nor-
mativos que consolidam 
a legislação serão reexa-
minados a cada dois anos, 

com a intenção de aperfei-
çoar ainda mais as regras.

O Governo diz ainda 
que a agregação de nor-
mas “tornará a legislação 

mais acessível e clara à 
sociedade e aos operado-
res do direito do trabalho, 
promovendo maior segu-
rança jurídica”.

dIvUlGação
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detran realiza vistoria itinerante 
em Itatiaia, quatis e Pinheiral 

dIvUlGação/dEtRaN-RJ

sERvIço 

Vistoria itinerante do Detran-RJ

atendimento será de forma agendada

O Detran-RJ vai reali-
zar serviços de vistoria de 
forma itinerante para mo-
radores de Itatiaia, Quatis 
e Pinheiral (RJ). O atendi-
mento começou no último 
dia (4,) e segue até o dia 
9 de novembro, de forma 
agendada. 

O atendimento será 
para motoristas que pre-
cisem realizar transferên-
cia de propriedade, trans-

ferência de jurisdição, 
transferência de municí-
pio, alteração de caracte-
rísticas, inclusão de GNV, 
licenciamento anual, bai-
xa/inclusão de alienação, 
mudança de cor, mudança 
de endereço, retificação 
de dados, primeira licen-
ça, emplacamento e troca 
de placa para Mercosul, 
entre outros.

Quem precisar dos ser-
viços pode fazer o agen-
damento pela internet ou 
pelo números (21) 3460-

4040, (21) 3460-4041 e 
(21) 3460-4042.

Confira endereços de 
atendimento e horário
Dia 4 de novembro - 

Itatiaia — Rua Waderbilt 
Duarte de Barros, 80, das 
9h às 17h; 05 de novem-
bro -

Pinheiral — Rodovia 
Benjamin Constant, 4703 
- km 5, das 10h às 17h; 
09 de novembro - Quatis 
— Praça Getúlio Vargas, 
Centro, das 9h às 17h. 

antonio CarLos
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Trechos da RJ-
163 continuam em 

meia pista após 
deslizamentos

Os motoristas que pas-
sarem pelas RJ-163, 161 
e 151, que dão acesso à 
região de Visconde de 
Mauá, devem ter atenção 
devido às barreiras que 
ainda estão nas rodovias. 
O alerta foi feito pela 
Defesa Civil de Resende 
(RJ), após a chuva inten-
sa e constante que atin-
giu o Sul do Rio entre as 
tardes do último domin-
go e segunda-feira (1º).

Na RJ-163, que liga 

a Via Dutra a Mauá, há 
dois pontos em meia 
pista: na região da Ca-
pelinha, próximo ao Rio 
Roncador, e no alto da 
Serra, no trecho do Mi-
rante da Luz.

Já na RJ-161, conheci-
da como Serra do M, e na 
RJ-151, que liga Mauá a 
Maringá e Maromba, há 
pequenos pontos de bar-
reira que não estão impe-
dindo o tráfego normal 
de veículos.

Trechos da Serra do M e da RJ-151 
ainda estão com pequenos pontos de barreira

dIvUlGação

O município de Volta 
Redonda vem apresen-
tando redução no núme-
ro de casos confirmados 
e óbitos da Covid-19, de 
acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde. Os 
relatórios emitidos pelo 
departamento da Vigilân-
cia em Saúde de Volta Re-
donda – que mapeia a situ-
ação pandêmica– apontam 
queda significativa na con-
firmação de casos, princi-
palmente a partir de maio, 
quando foi detectado tam-
bém um avanço maior da 
vacinação no município. 
Em maio deste ano, por 
exemplo, foram confirma-
dos mais de 4,8 mil casos 
de Covid-19. Em junho, 
esse número caiu para 
pouco mais de 2,3 mil. A 
queda se manteve no mês 
seguinte (1,4 mil casos) e 
em agosto (1.329 casos). 
Já em setembro e outubro 
a cidade saiu da “casa dos 

mil”, com 978 e 430 casos 
confirmados respectiva-
mente.

O novo cenário epide-
miológico também apre-
sentou diminuição no 
número de óbitos em de-
corrência da Covid-19. O 
pico da mortalidade em 
Volta Redonda foi regis-
trado em abril, com 217 
mortes confirmadas no 
mês. Nesta época, Volta 
Redonda tinha aplicado 
pouco mais de 81 mil do-
ses de vacinas. Agora em 
outubro foram 26 óbitos, 
com mais de 400 mil do-
ses já aplicadas.

Em outubro, Volta Re-
donda ultrapassou o total 
de 410 mil doses aplica-
das. A cobertura vacinal 
de primeira dose é de 
96,5% na população aci-
ma de 12 anos e o per-
centual de segunda dose 
alcançou 74,2% neste 
mesmo público-alvo.

volta Redonda 
registra queda em 
casos de covid-19 

Redução ocorreu a partir de maio, ao mesmo 
tempo em que vacinação avançou

dIvUlGação

Barra mansa terá mutirão de catarata com 
meta de realizar 800 procedimentos cirúrgicos 

O prefeito Rodrigo Dra-
ble anunciou na última sex-
ta-feira (29) um ‘Mutirão de 
Catarata’ em Barra Mansa. 
Durante a ação serão reali-
zadas 800 cirurgias até o fim 
do ano, além das 400 que já 
estão em andamento.

“Quando iniciamos o 
mandato, havia um represa-
mento de cinco mil cirurgias 
de catarata. Com a pande-
mia, novos casos não pude-
ram ser solucionados, pois 
o Ministério Público sus-
pendeu cirurgias eletivas e 
aí, uma nova fila se formou. 
Com o apoio e intervenção 
do deputado Marcelo Cabe-

leireiro, junto ao governo do 
estado, conseguimos rece-
ber valores atrasados desde 
2014. Com essa verba, esta-
mos conseguindo avançar”, 
explicou o prefeito.

O secretário Municipal de 

Saúde, Sérgio Gomes, disse 
que os recursos para a rea-
lização de 1,2 mil procedi-
mentos já estão garantidos. 
“Os atendimentos ocorrem 
por ordem de necessidade. A 
importância de um investi-

mento como este à oftalmo-
logia é grande, pois temos 
muitos idosos com necessi-
dade de realizar as cirurgias 
de catarata. A Saúde investiu 
R$1 milhão nos procedi-
mentos”, destacou Dr. Sér-
gio Gomes.

Antes de realizar a cirur-
gia, o paciente precisa pro-
curar a unidade de saúde 
mais próxima para receber 
encaminhamento ao CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas). Lá, ele passará 
por avaliação especializada 
e, se necessário, entrará na 
fila para a cirurgia de cata-
rata.

Meta da prefeitura é realizar 800 
cirurgias até o fim de 2021

dIvUlGação/PmBm

Secretaria de Saúde de Barra do Piraí 
amplia faixa vacinal contra a Covid 19
A Prefeitura de Bar-

ra do Piraí, por meio da 
Secretaria de Saúde, am-
pliou a faixa vacinal con-
tra a Covid 19, com calen-
dário que se inicia neste 
sábado, 6. Serão distribu-
ídas 200 senhas para ido-
sos entre 83 e 84 anos se 

imunizarem no Posto de 
Saúde Albert Sabin, no 
bairro Nossa Senhora de 
Santana. 

Além deste sábado, 
idosos nesta faixa etária 
serão vacinados na próxi-
ma semana, salvo na quar-
ta, 10, feriado de aniver-

sário de Barra do Piraí. Na 
segunda e terça, 8 e 9, os 
imunizados serão os de 84 
anos. Já na quinta e sex-
ta, 11 e 12, serão os dias 
destinados aos de 83 anos. 
Ambos os dias com 50 se-
nhas a serem distribuídas.

Segundo o secretário de 

Saúde, Wagner Teixeira, 
a ampliação gradativa de 
faixa etária se dá a par-
tir das remessas enviadas 
pelo Governo do Estado, e 
que, em Barra do Piraí, o 
controle está sendo regido 
de acordo com a demanda 
de idosos. 

A Firjan e Sindicato da 
Indústria de Alimentação 
e Panificação de Três Rios 
(Sincal) abriram as inscri-
ções para oficinas gratuitas 
de pães e bolos em Três Rios 
(RJ). As aulas serão realiza-
das na próxima segunda-fei-
ra, na unidade móvel da Fir-
jan SENAI, no bairro Nova 
Niterói. Os interessados de-
vem fazer a inscrição pelo 
telefone (24) 2251-5329. As 
vagas são limitadas.

A iniciativa é oferecida 
pela Firjan A oficina encerra 

os eventos em comemora-
ção à Semana Mundial do 
Pão, que contou com pales-
tras online e oficinas com 
dicas e técnicas da panifica-
ção.

“É um momento impor-
tante para movimentar o 
nosso setor e garantir que 
pessoas interessadas no pro-
cesso de panificação tenham 
acesso às técnicas e dicas 
com profissionais capacita-
dos e experientes no mer-
cado”, disse o presidente do 
Sincal, Alceir Corrêa.

inscrições para oficinas 
gratuitas de pães e bolos 
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Ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) de 
açúcar• 1 colher (sopa) 
de manteiga• 2 gemas• 
1 copo americano de 
nata• 1 colher (café) 
de sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Raspas 
de limão (ou de laranja 
ou canela em pó)

modo de preparo

Em uma tigela, bata o 
açúcar e a manteiga 
até obter um creme.
Junte as gemas baten-
do.
Acrescente a nata e o 
sal e mexa até obter 
uma mistura homogê-
nea.
Adicione o amido aos 
poucos, amassando 
bem, até que a massa 
desgrude das mãos.
Junte raspas de limão 
(ou o sabor de sua pre-
ferência) e misture.
Abra a massa e enrole 
formando anéis ou use 
cortadores de formatos 
diversos e pressione de 
leve com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno preaque-
cido a 180°C por 15 
minutos ou até que os 
biscoitos comecem a 
dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em recipien-
tes bem fechados para 
manter a textura.

modo de preparo

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

Retire o miolo do abaca-
xi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar me-
lhor acabamento (use 
as aparas no preparo de 
suco ou geleia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e o 
açúcar por cerca de cin-
co minutos, mexendo 
sempre.
Junte o abacaxi e cozi-
nhe até a calda ferver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vidro 
esterilizados (com cui-
dado, ferva-os por dez 
minutos, retire com uma 
pinça e coloque sobre 
papel absorvente ou 
pano de prato).
Espere esfriar completa-
mente, feche bem e con-
serve na geladeira.

Ingredientes

BIscoItINhos 
dE Nata

aBacaxI Em calda

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
 pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

DECRETO n° 5.293 DE 11 DE nOVEMBRO DE 2021 

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.542.986,00 
(Dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e seis reais), 
para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 
de 18 de janeiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.542.986,00 (Dois milhões, 
quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e seis reais), para atender à 
programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964 e

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

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO U N I D A -
DE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.36.00 15 15.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.91.00 16 50.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 92 60.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 4.4.90.52.00 16 837.986,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.030.1.039 3.3.90.39.00 16 85.000,00

P R E V I -
DE RPPS 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.03.00 10 1.300.000,00

S E -
MASC

S E -
MASC 56.01.08.244.045.2.024 4.4.90.52.00 19 95.000,00

Anexo ii
      
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 15 15.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 16 135.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.39.00 16 837.986,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 4.4.90.51.00 10 150.000,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 4.4.90.52.00 10 150.000,00

PREVIDE RPPS 16.77.99.997.077.0.001 9.9.99.99.01 10 1.000.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.30.00 19 95.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 160.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
Prefeito 

DECRETO n° 5.294 DE 11 DE nOVEMBRO DE 2021 
 “Dispõe sobre os procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exer-
cício financeiro de 2021 e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais e,
Considerando as normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, esta-
belecidas na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal);
Considerando as normas Gerais de Direito Financeiro previstas na Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964;
Considerando a Lei Municipal n° 1.606, de 03 de janeiro de 2020 (Lei Orçamentária 
Anual), o Decreto Municipal n° 4.828, de 05 de fevereiro de 2020 (Programação Fi-
nanceira e Cronograma mensal de Desembolso da Administração);
Considerando a necessidade de manter o equilíbrio das contas públicas, através de 
ações planejadas e transparentes;
Considerando a estagnação econômica que assola o país impactando assim nega-
tivamente no repasse de verbas do Estado e da União, bem como na arrecadação 
das receitas municipais;
Considerando Decreto Legislativo n° 06, de 20 de março de 2020 (Reconhece a 
ocorrência do estado de calamidade pública – Cocid-19);
Considerando Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 (dispõe sobre medi-
das de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
– Covid-19).

DECRETA:

Art. 1° - Os órgãos da Administração direta, as Entidades autárquicas e Fundacio-
nais, e, inclusive, os Fundos Especiais, obedecerão, para o encerramento do exercí-
cio financeiro de 2021, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e 
patrimonial contidas neste Decreto.

Art. 2° - A data limite para empenhamento da despesa será o dia 22 de novembro 
de 2021.

§ 1° - Excluem-se do prazo estabelecido no caput deste artigo, os empenhos 
referentes as despesas relativas a prevenção e o combate ao Corona Vírus – 
Covid-19, em consonância com estabelecido no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 
§ 2° – Excluem-se, também, do prazo estabelecido no caput deste artigo as seguintes 

despesas:

I- As de pessoal, encargos sociais, obrigações patronais, indenizações e restituições;
II- Aquelas cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente ou atra-
vés de lei específica (principalmente educação e saúde);
III- As custeadas com recursos recebidos de convênios, com receita efetivamente 
arrecadada e operações de crédito;
IV- As decorrentes de precatórios, sentenças e custas judiciais;
V- As descritas no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal no 8.666/93;
VI- As decorrentes de juros, encargos e amortizações da dívida interna e externa;
VII- Aquelas provenientes das concessionárias de serviços públicos;
VIII- Encargos Financeiros do Município de Belford Roxo.

Art. 3° - Os processos licitatórios abertos em 2021, em fase de licitação, e, inclusive, 
os registros de preços, junto a Secretaria Municipal de Governo (Departamento de 
Compras e Comissão de Licitação), marcados para após a data de publicação deste 
Decreto, serão empenhados no orçamento de 2022, excetos aqueles com verbas 
vinculadas e/ou com disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1° - Excetua-se também as licitações que contribuem no alcance dos percentuais 
de aplicação mínimas constitucionais ou decorrentes de leis especificas;  
§ 2° - Excetua-se ainda as licitações que contribuam ao combate da pandemia do 
Corona Vírus – Covid-19. 

Art. 4° - Os saldos de Restos a Pagar Não Processados, do exercício 2021 e os 
anteriores, serão cancelados até o dia 31 de dezembro de 2021.

§ 1° - Ressalvadas aquelas despesas que quando:

I- Vigente o prazo para cumprimento das obrigações assumidas pelo credor, nele 
estabelecida;
II- Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da 
despesa, ou seja, de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação 
assumida pelo credor;
III- Fazem parte do cumprimento dos limites constitucionais;
§ 2° - Os pagamentos que vierem a ser reclamados em decorrência dos 
cancelamentos efetuados poderão ser atendidos a conta de dotação de exercício 
anterior, no exercício que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 5° - A inscrição em Restos a Pagar das despesas empenhadas e não pagas no 
exercício vigente, dar-se-á em conformidade com os seguintes critérios.

§ 1° - Observados o que preceitua a Lei Complementar Federal n/ 101, de 04 de 
maio de 2000;

I- A inscrição prevista no caput como restos a pagar não processados fica condicio-
nada à indicação pelo ordenador de despesas, que ocorrerá no período de 01 de 
dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022.

II- Os créditos empenhados e não liquidados que não serão indicados pelo ordena-
dor de despesa para inscrição em restos a pagar deverão ser anulados e restabele-
cidos a dotação orçamentária, salvo quando:

a) Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele es-
tabelecida;
b) Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da 
despesa, ou seja, de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação 
assumida pelo credor;

III- A inscrição distinguirá os restos a pagar processados dos não processados, en-
tendem-se respectivamente como as despesas LiQuiDADAS, as nÃO LiQuiDA-
DAS e as EM LiQuiDAÇÃO;

Art. 6° - Os saldos de Empenhos a Pagar Processados, do exercício 2021, bem 
como os Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores, serão cancelados 
até 31 de dezembro de 2021.

I – Excetuam-se os saldos de Empenho com cobertura financeira.
II – As Secretarias Municipais enviarão lista com a relação dos Empenhos que serão 
cancelados até 13 de dezembro de 2021.
 
§ 1° - Os saldos de Empenhos e os Restos a Pagar Processados, de que trata o ca-
put deste artigo, que não possuírem lastro financeiro para cobertura da despesa com 
recursos do FUNDEB arrecadada no exercício 2021, deverão ser reempenhados 
com recursos oriundos do Tesouro Municipal no exercício 2022 e não serão classifi-
cados na função 12, para o cumprimento da obrigação assumida.
§ 2° - Os pagamentos que vierem a ser reclamados em decorrência dos 
cancelamentos efetuados poderão ser atendidos a conta de dotação de exercício 
anterior, no exercício que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 7° - Fica a Controladoria Geral do Município, A Secretaria Municipal de Compras/
Secretaria Municipal Especial de Orçamento e a Secretaria Municipal de Fazenda, 
em conjunto, autorizada a excepcionalizar a liberação de recursos orçamentários e 
financeiros para o atendimento das obrigações constitucionais e legais.

Art. 8° - As receitas arrecadadas do corrente exercício deverão ter o seu efetivo lan-
çamento encerrado em no máximo até o dia 31 de dezembro de 2021.

Art. 9° - Os responsáveis por bens em almoxarifado e por bens patrimoniais em uso 
promoverão levantamento físico das existências, até 30 de dezembro de 2021, re-
metendo até 14 de fevereiro de 2022, cópia para a Subsecretaria de Contabilidade 
da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 10 - Os procedimentos contábeis necessários para o cumprimento dos prazos 
estabelecidos pela LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão estar concluídos 
até o dia 25 de janeiro de 2022.

Art. 11 - A Secretaria Municipal de Fazenda encaminhará à Controladoria Geral do 
Município até o dia 25 de dezembro de 2021, relatório contábil de todos os repasses 
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realizados no exercício de 2021 ao Poder Legislativo 
Municipal, visando demonstrar o cumprimento ao art. 
29-A da Constituição Federal/88.

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Compras/Secretaria 
Municipal Especial de Orçamento, a Secretaria Munici-
pal de Fazenda e a Controladoria Geral do Município 
deverão adotar os procedimentos necessários para o 
acompanhamento e controle das metas bimestrais de 
arrecadação e dos gastos públicos, as metas fiscais da 
LDO e as aplicações dos gastos mínimos com ações 
em saúde, educação, com os recursos do FUNDEB e 
Royalties, observando, inclusive, as determinações do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro.

Parágrafo Único – As Secretaria Municipal de Educa-
ção, a Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Muni-
cipal de Saúde em conjunto com a Controladoria Geral 
do Município tomarão as providências cabíveis para o 
atingimento das metas dos limites constitucionais e le-
gais de Educação e Saúde.

Art. 13- A Controladoria Geral do Município, a Secre-
taria Municipal de Fazenda, a Secretaria Municipal de 
Compras, a Secretaria Municipal de Administração e a 
Secretaria Municipal Especial de Orçamento, no âmbito 
de suas atribuições, implementarão as medidas de na-
tureza contábil, orçamentária, financeira e administrati-
va, necessárias à execução do presente Decreto.

Art. 14- A inobservância das obrigações previstas neste 
decreto sujeitará os infratores às sanções previstas na 
legislação que instituiu normas de direito financeiro, na 
forma do art. 24 e seus parágrafos 1°, 2°, 3° e 4°, com-
binados com o art. 30, inciso II todos da Constituição 
Federal/88.

Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se às disposições em contrário.

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
Prefeito 

DECRETO n° 5.295 DE 11 DE nOVEMBRO DE 2021 

DECLARA DE uTiLiDADE pÚBLiCA pARA 
FinS DE DESApROpRiAÇÃO DE pLEnO DO-
MÍniO, iMÓVEL SiTuADO nO MuniCÍpiO DE 
BELFORD ROxO – ESTADO DO RiO DE JA-
nEiRO.

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 possibilida-
de de acesso 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 que trata do assunto, uma vez que se en-
contra localizada em região cuja população carece de 
tais benfeitorias;
COnSiDERAnDO que a área desapropriada será de 
grande utilidade para esta municipalidade, pois permi-
tirá que mais pessoas tenham acesso à educação pú-
blica, fato inquestionavelmente de relevante alcance 
coletivo e social;
COnSiDERAnDO, por fim, que o fundamento axial da 
desapropriação é a supremacia do interesse público so-
bre 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, no Bairro 
da prata, em Belford Roxo, que faz testada para a 
Rodovia nova iguaçu-Belford Roxo, antiga Estrada 
do Maxambomba, medindo 24,00m de frente para a 
Estrada Dr. plínio Casado, começando do vértice do 
ângulo formado por essa linha e a divisória com ter-
ras de lado, 18,50m do lado oposto, por onde con-
fronta com terras do mesmo lado, 42,00m do lado 
da frente, com o terreno devidamente registrado no 
livro 3BK de transcrição das transmissões, em fls 
40, nº 22.783, no cartório do 2º Ofício.

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 DO MUNICÍPIO, tendo em vista a ca-
rência verificada e a obrigatoriedade do Poder Público 
de provê-los, constituindo-se obra de relevante interes-
se 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, se for o caso, nos termos do que dis-
põe o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, em 
caráter de urgência, necessário a efetivação da desa-
propriação, tratada no art. 1º, do Decreto-Lei 3.365/41, 
inclusive, devendo, em momento próprio, a Secretaria 
de Fazenda 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, 11 de novembro de 2021.
WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO

prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº3524/SEMAD/2021 DE 11 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
RONALDO LUIZ SERPA FILHO, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Educação.

pORTARiA nº3525/SEMAD/2021 DE 11 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
MONIQUE DE OLIVEIRA MAGALHÃES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, na Secretaria Municipal de Educação.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

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

Despacho processo nº 52/0039/2021 = HOMOLOGO 
a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 050/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL PARA ExECUÇÃO DE OBRA DE PA-
VIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE 
AREIA BRANCA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ., adjudicando seu objeto a empresa: CONSTRUTEC 
MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRE-
LI, no valor de R$ 2.222.009,59 (dois milhões duzentos 
e vinte e dois mil nove reais e cinquenta e nove cen-
tavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 
Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 579/581 e ainda, pare-
ceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 
231/239 e da Controladoria Geral do Município às fls. 
586/590.
                             Belford Roxo, 19 de agosto de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

REpuBLiCADO pOR inCORREÇÃO

pORTARiA nº 127/SEMOCAp/2021 DE 11 DE nO-
VEMBRO DE 2021
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/153/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servi-
dores, Wanderley Alves Pereira - matrícula 60/79.954, 
Sérgio Xavier Vasquez da Rocha- matrícula 11/52.987 
e Luan Pinto Torres- matrícula 60/82.892 sob a presi-
dência do primeiro, para fiscalizarem os serviços cons-
tantes do processo administrativo 52/153/2021 neste 
município de Belford Roxo, produzindo seus efeitos a 

contar de 25 de outubro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL CiDADAniA E DA MuLHER

Desoacho processo nº 56/0044/2021HOMOLOGO a 
presente LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL = SRP Nº 029/2021, cujo objeto é CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FU-
TURA E EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁ-
RIOS ATENDIDOS PELO EQUIPAMENTO CENTRO 
POP, VINCULADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPE-
CIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, adjudicando seu objeto as 
empresas: Royal Distribuidora Comércio Serviços Ei-
reli no valor de R$ 309.857,47 (trezentos e nove mil 
oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete 
centavos) e CIC Comércio e Serviços Eireli no valor de 
R$ 919.340,97 (novecentos e dezenove mil trezentos 
e quarenta reais e noventa e sete centavos conforme 
Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudica-
ção/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente 
de Licitação as fls. 1249/2278 e ainda, pareceres da 
Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 971/976 
e1296/1303 e da Controladoria Geral do Município às 
fls. 2441.                           

                              Belford Roxo, 09 de novembro de 
2021.

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social Cidada-

nia e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

pORTARiA nº 033/SEMASCM/2021 DE 11 DE nO-
VEMBRO DE 2021.
 “Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual 
referente ao Contrato nº 05/SEMASCM/2021, processo 
administrativo nº 45/009/2021, tem por objeto a contra-
tação de empresa para locação de infraestrutura para 
atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher no Município de Belford Roxo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores DOUGLAS ALAN RO-
DRIGUES SILVEIRA – Matrícula nº 60/81.807 e DA-
NIELE DA SILVA CORRÊA FONTES – Matrícula nº 
60/81.809, respectivamente, para exercerem a fiscali-
zação da execução do Contrato nº 05/SEMASCM/2021, 
processo administrativo nº 45/009/2021, tem por objeto 
a contratação de empresa para locação de infraestrutu-
ra para atender a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a contar da publi-
cação.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidada-

nia e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

COnSELHO MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SOCiAL
COMuniCADO

 A presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo, no uso de suas atribuições, 
COnVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares e 
Suplentes para a Reunião Extraordinária no dia 24 de 
novembro de 2021, às 10:00 horas, na sala de reunião 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher – SEMASCM, situado Av. Retiro da Im-
prensa, 1423/1455, Piam, Belford Roxo, assumindo da 
ordinária do dia 17 de novembro de 2021.  

Apresentação da Ordem do Dia:

1. B o a s -
-vindas; 
2. Apresen-
tação da Ata anterior;
3. Aprovação da prestação de conta do 3º trimes-
tre de 2021; 
4. Apresentação e Aprovação do Plano Municipal 
de Assistência Social 2022/2025
5. Assuntos Eventuais.    
         

MAnuEL MARTinS GuEDES
Vice Presidente do CMAS

Ingredientes

modo de preparo

lomBo dE vItEla 
assado

800g de lombo de vi-
tela/ 1 cenoura/ 1 ce-
bola/ 1/2 alho poró/ 
1 talo de salsão/ 1 
colher (sopa) de fari-
nha de trigo/ 1/2 litro 
de caldo de carne/ 1/2 
taça de vinho branco/ 
1/2 copo de creme de 
leite azedo (creme de 
leite com limão)/ Noz 
moscada/ Folha de 
sálvia/ 1 ramo de ale-
crim/ Páprica picante/ 
4 colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Ingredientes

modo de preparo

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 polvi-
lhe com sal fino.
Sirva como acompa-
nhamento de carne 
de porco.

Aqueça o azeite numa 
panela e doure o lom-
bo inteiro.
Lave e raspe a cenou-
ra, limpe o salsão e o 
alho poró, descasque 
a cebola e corte-os 
em rodelas finas.
Quando a carne es-
tiver bem dourada, 
acrescente os legu-
mes (exceto algumas 
rodelas de salsão e 
cenoura), as especia-
rias, o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 co-
lher (sopa) de farinha 
de trigo dissolvido no 
caldo do cozimento.
Tempere com sal e as 
ervas aromáticas, la-
vadas e escorridas.
Continue o cozimento 
por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em local 
aquecido.
Abaixe o fogo e deixe 
reduzir o molho.
Bata-o no liquidifica-
dor, adicione o creme 
de leite e misture.
Fatie o assado e 
sirva-o regado com 
o molho e decorado 
com as rodelas de ce-
noura e salsão.

Batata docE FRIta
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O Tribunal de Jus-
tiça Desportiva 
do Futebol de 

Salão do Estado do Rio 
de Janeiro (TJDFS-RJ) 
começou a julgar nes-
ta semana os acusados 
de envolvimento no es-
quema de apostas e ma-
nipulação de resultados 
no Campeonato Carioca 
deste ano. 

Apontado como um 
dos articuladores da frau-

de, Paulo Veltri, técnico 
do Arpão Esporte Clube, 
foi condenado com mul-
ta de R$ 13 mil - o prazo 
para pagamento é de 15 
dias corridos.

Paulo Veltri recebeu 
a maior pena no julga-
mento desta quarta, que 
levou em conta apenas 
as infrações aos artigos 
242 (“dar ou prometer 
vantagem de modo que 
influencia o resultado da 
partida”) e 220 (“deixar 
de comunicar o conheci-
mento de falsidade docu-

mental às autoridades”) 
do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva.

O experiente treinador 
também foi denunciado 
no artigo 243-A: “atuar 
de forma contrária à ética 
desportiva com o fim de 
influenciar o resultado 
da partida”. A pena é de 
multa entre R$ 100 e R$ 
100 mil e suspensão de 
180 dias a um ano. Esse 
julgamento será realiza-
do na quinta. Os denun-
ciados não apresentaram 
defesa na última sessão.

dIvUlGação

redação
horahmunicipios@gmail.com

apontado como um 
dos articuladores 
do esquema, Paulo 
veltri é condenado 
com a maior pena

tJd pune envolvidos em esquema 
de apostas no futsal do Rio
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

pORTARiA nº 0572 DE 11 DE nOVEMBRO DE 2021. 

Designa  profissionais  para compor a COMiSSÃO ELEiTORAL COORDEnADORA 
(CEC)  das eleições de Diretor (a) Geral e Diretor (a) Adjunto (a) das unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino de porto Real.

Considerando o que dispõe  o Capítulo V – Art. 14, da Lei nº 595 de 20 de 
setembro de 2017,

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

                                                                                                                   RESOLVE:

Art. 1º - Designar os profissionais abaixo relacionados para compor a Comissão 
Eleitoral Coordenadora (CEC) com o objetivo de Coordenar o Processo Eleitoral da 
Rede Municipal de Ensino de Porto Real:

I. Representantes do Conselho Municipal de Educação
a) Maria Aparecida de Oliveira Bizarro
b) Tamara da Silva

II. Representante da Procuradoria Geral do Município
a) Melanie de Paula

III. Representantes da Secretaria Municipal de Educação
a) Hamilton Francisco de Paula Filho
b) Gabriela Ferreira Catanho

IV. Representantes das Unidades de Ensino Municipais
a) Karoline Rosinvalle Maciel Toledo 
b) Aline Mendes Muniz

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Portaria nº 1237, de 08 de fevereiro de  2019.

Alexandre Augustus Serfiotis 
prefeito 

DECRETO Nº 2661 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 177.500,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 177.500,00 ( Cento e Setenta 
e Sete Mil e Quinhentos Reais ) para atender as programações constantes do Anexo 
I deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior de-
correrão das anulações de dotações orçamentárias constantes do ANEXO II desde 
Decreto, conforme dispositivo no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º Fica criado o Elemento de despesa e Fonte de recurso, conforme a autoriza-
ção constantes do artigo 8º da lei Municipal nº 692 de Dezembro de 2020.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Anexo I

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0004 02.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1.001.0000 130.500,00

0040 04.01.00 04.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1.001.0000 25.000,00

0221 14.01.00 06.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1.001.0000 16.000,00

09.01.00 15.451.0010-1.058 3.3.90.93.00 1.001.0000 6.000,00

Total R$ 
177.500,00

Anexo II

Ficha Unidade Executora Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0029 03.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.48.00 1.001.0000 10.000,00

0060 05.01.00 28.846.0000-2.021 4.6.90.91.00 1.001.0000 10.000,00

0053 04.01.00 11.331.0005-2.008 3.3.90.39.00 1.001.0000 6.000,00

0069 07.01.00 04.334.0101-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 3.000,00

0073
07.01.00

11.333.0006-2.029
3.3.90.39.00
1.001.0000

18.000,00

0074 07.01.00 11.334.0006-2.030 3.3.90.39.00 1.001.0000 40.000,00

0246 18.01.00 04.131.0101-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 1.000,00

0249 18.01.00 04.131.0101-2.001 3.3.96.30.00 1.001.0000 6.500,00

0001 17.01.00 18.541.0101-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 19.000,00

0005 02.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 64.000,00

Total R$  
177.500,00

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

1.001.0000 - Recursos Ordinários

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

DECRETO Nº 2660 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.995.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 1.995.000,00 ( Um Milhão e 
Novecentos e Noventa e Cinco Mil Reais ) para atender as programações constan-
tes do Anexo I deste Decreto;

Anexo i

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0203 11.02.00 12.361.0101-2.038 3.1.90.04.00 1.116.0000 300.000,00

0204 11.02.00 12.361.0101-2.038 3.1.90.11.00 1.116.0000 1.695.000,00

R$ 
1.995.000,00

    Art. 2º A cobertura do crédito suplementar a que se refere no artigo anterior de-
correrão do excesso de arrecadação
da fonte:  1.116.0000 - Transferências de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educa-
ção - Fundeb  

Art. 3º A memória de Cálculo de Excesso citada no artigo 2º encontra-se detalhada 
no Anexo II conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

1.116.0000 - Transferências de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb 

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

AnExO ii

MEMÓRiA DE CÁLCuLO DE ApuRAÇÃO ExCESSO ARRECADAÇÃO 
ORÇAMEnTO 2021
 RECuRSOS:  Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção - FunDEB 
RECEiTA: 1.7.5.8.01.1.1.11.600
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

previsão Arre-
cadação 2021 13.219.158,77

Receita 
Realizada

01 a 10/2021   (A) 14.193.729,91

01 a 10/2020   (B) 10.597.483,58

11 e 12/2020   (C) 3.062.689,57

TOTAL D = (B+C) 13.660.173,15
Fonte: Balancete da Receita 2021. 

  RESuLTADO 1 => ApuRAÇÃO TAxA DE inCREMEn-
TO 

Cálculo da Taxa de Incremento

∆ = A / B, logo:
 14.193.729,91 

x 100
10.597.483,58

TAXA DE INCREMENTO (%) ∆ = 133,93

Arrecadação Período 11 e 12/2020 (C) x ∆ = 3.062.689,57 x133,93 %

Arrecadação Projetada = 4.101.860,14

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 269, DE 11 DE nOVEMBRO DE 2021
nOMEAR, DOuGLAS GOES DE SOuZA para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a 
contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2021

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Presidente 
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sEGUNdo cadERNo

Ingredientes

modo de preparo

BaIão dE doIs

800 g de carne seca 
em cubos/ 1 1/2 xí-
cara (chá) de feijão 
de corda/ 4 xícaras 
(chá) de água/ 1 co-
lher (sopa) de óleo/ 1 
cebola grande pica-
da/ 2 dentes de alho 
picados/ 2 xícaras 
(chá) de arroz/ Sal 
e pimenta do reino a 
gosto/ 1 xícara (chá) 
de queijo coalho em 
cubos/ 1/3 xícara 
(chá) de cheiro verde 
picado/ 2 colheres 
(sopa) de coentro pi-
cado

Deixe a carne de 
molho em água de 
um dia para o outro, 
trocando a água por 
três vezes para tirar 
o excesso de sal.
Separadamente, dei-
xe o feijão de molho 
em água de um dia 
para o outro.
Escorra o feijão, a 
carne e reserve.
Em uma panela de 
pressão, coloque o 
feijão para cozinhar 
com 3 xícaras (chá) 
de água, por 10 mi-
nutos depois de ini-
ciada a pressão.
Deixe a pressão sair 
completamente, abra 
a panela, coloque a 
carne, a água res-
tante, tampe e cozi-
nhe por 10 minutos 
depois de iniciada a 
pressão.
Deixe a pressão sair 
completamente, abra 
e escorra, reservan-
do a água do cozi-
mento.
Em uma panela, re-
fogue no óleo a ce-
bola e o alho até ficar 
transparente.
Junte o arroz, sal, pi-
menta, a carne, o fei-
jão e misture.
Cubra com a água 
do cozimento reser-
vada, tampe e cozi-
nhe por 8 minutos.
Junte o queijo e co-
zinhe com a panela 
destampada por 5 
minutos ou até secar 
toda a água e o quei-
jo ficar ligeiramente 
derretido.
Adicione o cheiro 
verde, o coentro, 
misture e transfira 
para uma vasilha.
Sirva em seguida.
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Total 7.164.549,71

Demonstração do excesso de arrecadação Cálculo

Receita realizada 01 a 10/2021 (A) 14.193.729,91

Resultado aplicada Tx Incremento 4.101.860,14

SOMA 18.295.590,05

Previsão de Receita 2021 13.219.158,77
 
 Excesso provável de arrecadação (Tendência)    5.076.431,28
 Excesso já utilizado no exercício               3.081.000,00
    Excesso provável de arrecadação a realizar      1.995.431,28

DECRETO Nº 2659 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 482.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 482.000,00 ( Quatrocentos 
e Oitenta e Dois Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I 
deste Decreto;

Anexo i

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplementação

0127 09.01.00 15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 1.530.4000 482.000,00

R$ 482.000,00
  Art. 2º A cobertura do crédito suplementar a que se refere no artigo anterior decor-
rerão do excesso de arrecadação da fonte: 1.530.4000 - Royalties 5% - Lei 7.990/89.

Art. 3º A memória de Cálculo de Excesso citada no artigo 2º encontra-se detalhada 
no Anexo II conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo
1.530.4000 -Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Royalties 
5% - Lei 7.990/89.

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

AnExO ii

MEMÓRiA DE CÁLCuLO DE ApuRAÇÃO ExCESSO ARRECADAÇÃO 
ORÇAMEnTO 2021
 RECuRSOS:  Royalties 
RECEiTA: 1.7.1.8.02.3.1.53.040
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arreca-
dação 2021 6.190.000,00

Receita Reali-
zada

01 a 10/2021   (A) 12.369.937,42

01 a 10/2020   (B) 8.310.116,84

11 e 12/2020   (C) 1.694.970,68

TOTAL D = (B+C) 10.005.087,52
Fonte: Balancete da Receita 2021. 

  RESuLTADO 1 => ApuRAÇÃO TAxA DE inCREMEn-
TO 

Cálculo da Taxa de Incremento

∆ = A / B, logo:
 12.369.937,42 

x 100
8.310.116,84

TAXA DE INCREMENTO (%) ∆ = 148,85

Arrecadação Período 11 e 12/2020 (C) x ∆ = 1.694.970,68 x 148,85 %

Arrecadação Projetada = 2.522.963,86

Total 4.217.934,54

Demonstração do excesso de arrecadação Cálculo

Receita realizada 01 a 10/2021 (A) 12.369.937,42

Resultado aplicada Tx Incremento 2.522.963,86

SOMA 14.892.901,28

Previsão de Receita 2021 6.190.000,00
 
 Excesso provável de arrecadação (Tendência)    8.702.901,28
 Excesso já utilizado no exercício               8.220.000,00
    Excesso provável de arrecadação a realizar       482.901,28

DECRETO Nº 2658 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 62.032,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 62.032,00 ( Sessenta e Dois 
Mil e Trinta e Dois Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I 
deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior de-
correrão das anulações de dotações orçamentárias constantes do ANEXO II desde 
Decreto, conforme dispositivo no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964;

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

posições em contrário.

Anexo I

Ficha Unidade Execu-
tora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0043 04.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 2.032,00

0012 15.01.00 08.244.0021-2.063 3.3.90.30.00 1.001.0000 60.000,00

Total R$ 
62.032,00

Anexo II

Ficha Unidade Executora Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplementa-

ção

0044 04.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1.001.0000 2.032,00

0006 15.01.00 08.244.0021-2.062 3.3.90.30.00 1.001.0000 10.000,00

0045
15.04.00

08.241.0026-2.068
3.3.90.30.00
1.001.0000

10.000,00

0068 15.05.00 08.122.0101-2.061 3.3.90.30.00 1.001.0000 10.000,00

0069 15.05.00 08.122.0101-2.061 3.3.90.36.00 1.001.0000 10.000,00

0070 15.05.00 08.122.0101-2.061 3.3.90.39.00 1.001.0000 10.000,00

0071 15.05.00 08.122.0101-2.061 4.4.90.52.00 1.001.0000 10.000,00

Total R$ 62.032,00

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

1.001.0000 - Recursos Ordinários

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

Ato de Designação 

Porto Real, 03 de novembro de 2021.

  O Secretário Municipal de Saúde Renato Antonio Ibrahim, vem no uso de 
suas atribuições e em atendimento às exigências legais, designar a Enfermeira 
Raphaela Casemiro dos Santos Matrícula: 9918 como Responsável Técnica do 
Departamento de Vigilância Epidemiológica no Município de Porto Real.
 

Renato Antonio ibrahim
Secretario Municipal de Saúde

ADiAMEnTO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 073/2021

A Prefeitura Municipal de Porto Real /RJ torna público ADIAMENTO SINE DIE da li-
citação nº 073/2021 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 
INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, para alterações no edital e seus anexos 
que são parte integrante do Processo Administrativo nº. 6482/2021. Nova data será 
publicada em momento oportuno em que serão reiniciados os prazos para início do 
certame. 

 Porto Real, 11 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

DECRETO nº  2662 DE 11  DE nOVEMBRO DE 2021.

“EMEnTA: “DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORO-
NAVÍRUS – COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL,  E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.”

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 os termos do relatório epidemiológico emitido pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde em novembro de 2021;

COnSiDERAnDO os resultados alcançados após a implementação de medidas de 
restrição de circulação de pessoas e atividades econômicas inicilmente implantadas 
para o enfrentamento da Covid-19;

COnSiDERAnDO que as medidas restritivas de atividades atuais repercutem di-
retamente no desenvolvimento econômico em âmbito municipal, incluindo receitas 
financeiras que auxiliariam o próprio combate à  pandemia;

COnSiDERAnDO que o julgamento da ADI6341-DF referendou medida cautelar 
acrescida interpretação conforme a constituição com o intuito de estabelecer que 
as medidas de enfrentamento da emergência em saúde previstas na Lei federal nº 
13.979/2020, devem respeitar a atribuição de cada esfera do governo, incluído-se 
os Municípios;

COnSiDERAnDO considerando-se a redução dos casos no Município e de ocupa-
ção de leitos do Hospital Municipal, que atualmente encontra-se sem internação por 
Covid-19;

Rua Hillário Ettore, nº442, Centro - Porto Real - RJ, CEP: 27500-000 Tel: (24) 
3353-4998 www.portoreal.rj.gov.br

COnSiDERAnDO  o avanço da vacinação no Município de Porto Real bem como o 
progresso das medidas implementadas, o Centro de Triagem isolado e o estoque de 
equipamentos de EPI para os profissionais da área;

DECRETA

Art. 1º. Fica autorizado a realização de eventos  religiosos, sociais, desportivos, 
culturais e artísticos em locais abertos com controle de acesso, mediante medição 
de temperatura e higienização com álcool 70%, ou sanitizante similar, mantendo-se 
medidas sanitárias vigentes, inclusive o uso de máscaras.

Art. 2º. O comércio local,  bem como academias,  bares e restaurantes poderão 
retomar suas atividades normais, sem restrições de público e horário, desde que 
mantidas as medidas sanitárias vigentes.
§1º-  Os estabelecimentos que promovam eventos com música ao vivo ou DJ 
deverão observar as medidas descritas no artigo 1º.
§2 º-  É obrigação dos responsáveis legais dos estabelecimentos disponibilizar aos 
funcionários máscaras e demais EPI’s e aos clientes, lavatórios com água e sabão, 
além de fornecer sanitizantes como álcool 70%, ou outros produtos, com a finalidade 
de garantir os meios de prevenção e proteção ao COVID--19.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Porto Real, 11 de novembro de 2021.

Alexandre Augustus Serfiotis
 prefeito  

Ingredientes

modo de preparo

Rolo dE caRNE 
REchEado com 

EsPINaFRE E qUEIJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro de 
sua preferência); sal e 
pimenta à gosto; alho 
em pó à gosto; colorau 
à gosto; azeite à gosto; 
400g de abóbora (usei 
abóbora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigideira ao 
fogo com um pouco de 
azeite e deixe aquecer. 
Acrescente os espina-
fres e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe os 
espinafres murcharem 
e saltearem, retire es-
correndo todo o líquido 
e deixe esfriar comple-
tamente.
Numa tigela coloque a 
carne moída e tempere-
-a com sal e pimenta e 
amasse bem para mis-
turar. Coloque depois 
a carne numa tábua de 
cozinha, numa camada 
só formando uma espé-
cie de retângulo.
No meio coloque os es-
pinafres já frios e sobre 
estes o queijo cortado 
em palitos. Enrole a car-
ne sobre os espinafres 
e o queijo, formando um 
rolo e apertando bem 
para que o recheio não 
escape. Coloque depois 
o rolo numa assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e colo-
que em volta do rolo de 
carme. Pique a cebola e 
espalhe sobre a abóbo-
ra, com uma pitada de 
sal, e tempere tudo com 
o alho em pó, o colorau 
e regue com um fio de 
azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aquecido a 
180ºC durante cerca de 
45 minutos ou até a car-
ne estar cozida e a abó-
bora macia e tostada.
Sirva a carne em fatias 
e acompanhe com uma 
salada ou legumes cozi-
dos.

salada 
mUltIcoR

Alface roxa; Alface ver-
de; Tomates cerejas; 
Beterraba; Pimentão 
verde; Pimentão verme-
lho; Pimentão amarelo; 
Azeitona chilena;  Bró-
colis;  Tempero a gosto.

Ingredientes

modo de preparo
Cortar os pimentões e a 
alface em tiras.
Ralar a beterraba e cozi-
nhar o brócolis.
Colocar nas bordas de 
uma travessa a alface 
roxa, depois a alface 
verde e a seguir a be-
terraba. Enfeitar com os 
pimentões, os tomates 
cerejas, as azeitonas e 
o brócolis.



sexta-feira, 12 de novembro de 2021Hora15 ATOS OFICIAISSExTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021 15

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

modo de preparo

vIRado dE 
lEGUmEs

2 colheres (sopa) de óleo1 
cebola média picada1/2 pi-
mentão vermelho picado1 
xícara (chá) de ervilha fresca 
ou congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho amarela 
flocada• sal a gosto• pimen-
ta-do-reino a gosto• salsa 
(ou salsinha) picada a gos-
to• cebolinha-verde picada 
a gosto

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

qUIchE dE 
lEGUmEs

Pão dE qUEIJo 
Na caNEca

2 xícaras (chá) de Água fer-
vente 1 tablete de caldo de 
legumes 2 xícaras (chá) de 
proteína de soja texturiza-
da1 ovo4 colheres (sopa) de 
cheiro-verde picado1 xícara 
(chá) de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de leite

. 6 colheres (sopa) de óleo

. 12 colheres (sopa) de pol-
vilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de quei-
jo parmesão ralado
. uma pitada de sal

Ingredientes

modo de preparo

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

Ingredientes

modo de preparo

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

cidade limpa... 

...não jogue 
lixo 

nas ruas!


