
facebookjornalhorah
www.jornalhorah.com.br

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                    NOVA IGUAÇU RJ  SábADO, 23 DE MAIO DE 2020        ANO XXXII     Nº9784

Bolsonaro chama Dória de
“bosta” e Witzel de “estrume”
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Monstro e covarde

Milicianos presos em 
Caxias não poupavam 

nem terreiro de macumba

Delivery de 
drogas leva

dupla ao 
xilindró
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Comércio
irregular é alvo
do Procon-RJ
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Polícia Civil caça Presidente de Associação de Moradores suspeito de assassinar friamente mulher de 74 anos 
após briga por descarte de lixo em terreno. Corpo foi achado pelo filho da vítima.
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Matou idosa com golpes de enxadaMatou idosa com golpes de enxada

Deputado federal gelson azevedo participa
de ação rápida para aprovação do auxílio
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De olho

a Casa Caiu!
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Neste sábado, 23 de maio, o abraço 

especial antecipado da Resenha Cultu-
ral vai para Thai Lopes, da Prata, Nova 
Iguaçu. Aniversariante da segunda-feira (25), Thai, que é 
guitarrista e ama rock, promete curtir a data com a famí-
lia e, claro, ouvindo seus ídolos. “Parabéns, filha! Deus 
te abençoe sempre!” (sua mãe Shirley Silva). Valeu Shir-
ley! Felicidades Thai! Aquele Abraço, Fera!!! 

Resenha Cultural
Hora

Parece que virar 
corno ou corna de-
pois de ficar famo-
so na política é  a 
sina da maioria dos 
que entram na car-
reira. Naquela cida-
de, um cara sentou 

na cadeira cheio de 
atitude, prometendo 
governo de auste-
ridade e honestida-
de. “Fui eleito para 
isso”, disse no dis-
curso de posse. Vai 
vendo.

Marrentão chegou com atitude

“Cara, a dona mu-
dou muito! De rai-
nha do lar não tem 
mais nada. Agora, 
parece, está de ca-
cho extraconjugal”, 
foi um comentário 
comum nas reuniões 
da Boca. “Foi à vera. 
A senhora mandou 

ver nos galhos, pois 
o maridinho querido 
começou a falhar na 
HORA H. Aí, o outro 
chegou, jogou o bizu 
e levou”, confirmou 
Nandinho Boquinha 
de Veludo, nosso 
agente e presidente 
da Boca Maldita.

falhou na hoRa h e ‘levou na cabeça’

o soMBRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Na primeira sa-
ída para visitar as 
redações o cara le-
vou 8 seguranças 
carrancudos e com 
‘ferros’ na cintu-
ra. E assim, como 
se tivesse medo 
de alguma coisa, 

o sujeito passou 
seu mandato. Três 
anos depois de as-
sumir, ele tinha a 
mulher na mes-
ma atividade e era 
alvo preferido na 
Boca Maldita do 
município.

Medroso contratou vários seguranças

versatibilidade

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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a chama segue 
acesa, sim senhor!

Dia desses foi Vi-
tor Affonso, ontem 
foi Silvio Rizo e hoje 
(23) será a vez do ator 
e poeta Márcio Rufi-
no participar com um 
time da pesada do 
Sarau V, “A Falta que 
a Rua Faz”, às 18h, 
no Instagram janaa.
tavares. Também no 
Insta @garcombal-
tazar o ator e come-
diante Silvio Rizo 
pòde mostrar porque 
é uma das referências 
na arte cênica, espe-
cialmente da comé-
dia brasileira. Com 
imitações perfeitas 
de vários persona-
gens, o baixinho bom 
de humor sacudiu a 
roseira e fez muita 
gente rir. 

O momento na 
vida não é bom, mas 
o humor, a poesia, a 
música, não deixam a 
chama apagar. 

cultura

leonardo Jorge é o novo Mestre de
 BateRia Da uniDos Da Ponte

A Bateria Ritmo 
Meritiense já tem um 
novo comandante. Le-
onardo Jorge é o novo 
mestre dos ritmistas da 
Azul e Branco de São 
João de Meriti e chega 
em busca dos 40 pon-
tos com muito traba-
lho e planejamento. Ir-
mão do Presidente do 
Paraíso do Tuiuti, Re-
nato Thor, Mestre Le-
onardo Jorge é Diretor 
de Bateria da escola 
de São Cristóvão há 
nove anos e também 
comandou e bateria do 
Engenho da Rainha.

Colecionador de 
sete notas 10 em oito 
avaliações, sendo 
apenas um 9.9, mes-
tre Leonardo Jorge se 
mostrou ansioso ao fa-

lar um pouco sobre sua 
chegada à escola.

“O Presidente Berg 
já acompanhava meu 
trabalho nesses dois 
anos na Intendente 
Magalhães. Quando 
recebi o convite fiquei 
muito honrado com a 
oportunidade. Quero 
criar uma identidade 
da bateria com a esco-
la. Desse jeito iremos 
rumo as notas máxi-
mas do quesito”, reve-
lou Leonardo.

No Carnaval 2021 a 
Unidos da Ponte levará 
para a Sapucaí o enre-
do “Santa Dulce dos 
Pobres – O Anjo Bom 
da Bahia”, desenvolvi-
do pelos carnavalescos 
Guilherme Diniz e Ro-
drigo Marques.

PeDRo Canaan 
convida parceiros 

musicais
 Jovem produtor aposta no ecletismo e refinada pre-

paração técnica para se firmar no cenário da música

Pedro Canaan con-
vida músicos par-
ceiros ao redor do 

mundo para cantarem 
juntos todas as sextas fei-
ras às 20h. Semanalmen-
te, os vídeos das músicas 
apresentadas de forma 
colaborativa são posta-
das em seu instagram @
pedro.canaan mostrando 
que a arte vence barrei-
ras.

O cenário musical em 
2020 é repleto de incerte-
zas. Sim, é possível gra-

var músicas em casa com 
qualidade profissional, 
valendo-se de recursos 
técnicos relativamente 
acessíveis a todos. Mas 
como ter um resultado 
que permita diferenciar 
sua gravação daquelas 
feitas por milhões de ou-
tras pessoas?

É exatamente pensan-
do nessa questão funda-
mental que Pedro Cana-
an resolveu se preparar 
adequadamente para 
oferecer em seus traba-
lhos musicais, seja em 
projetos pessoais, seja 
para outros artistas, uma 

assinatura diferenciada e 
com forte qualidade ar-
tística e técnica.

Com apenas 21 anos 
de idade, ele, no entanto, 
possui uma preparação 
que lhe permite não im-
por limites aos seus hori-
zontes profissionais.

Sua escola foi a con-
ceituada faculdade Co-
lumbia, em Chicago, 
cidade americana com 
fortes raízes musicais. 
No segundo semestre de 
2017, iniciou dois cursos 
simultâneos, um de pro-
dução musical e áudio 
(“audio design & produc-

tion”) e outro de compo-
sição musical (“contem-
porary urban and popular 
music”). A explicação 
por estas escolhas é bem 
lógica.

“Ter conhecimento 
nessas duas áreas me di-
ferencia muito, pois des-
sa forma aprendi tanto a 
parte teórica e prática da 
gravação como também 
a da criação musical, de 
poder fazer e escrever 
arranjos musicais, por 
exemplo, algo não muito 
comum entre os produto-
res brasileiros atualmen-
te”, explica Canaan.

DiVulGAção

Irmão do presidente do Paraíso do Tuiuti assume a 
bateria da azul e branco da Baixada
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fârmaco não cura Covid, 
como o mundo já sabe 

A despeito da medi-
da do governo federal 
que divulgou, na última 
quarta-feira, o protocolo 
que libera no SuS o uso 
da cloroquina e da hi-
droxicloroquina até para 
casos leves de Covid-19, 
uma pesquisa científi-
ca publicada na revista 
‘The lancet’, confirma 
o que o planeta todo já 
sabe, menos o presidente 
Jair Bolsonaro. 

O estudo feito com 96 
mil pacientes aponta que 
a hidroxicloroquina e a 
cloroquina não apresen-
tam benefícios no trata-
mento da Covid-19. os 
resultados apontam que 
também não há melhora 
na recuperação dos in-
fectados, mas existe um 
risco maior de morte e 
piora cardíaca durante a 
hospitalização pelo Sars 
CoV-2.

O grupo de cientistas 
comparou os resultados 
de 1.868 pessoas que 

receberam apenas cloro-
quina, 3.016 que recebe-
ram só hidroxicloroqui-
na, 3.783 que tomaram 
a combinação de cloro-
quina e macrólidos (uma 
classe de antibióticos), 
e mais 6.221 pacientes 
com hidroxicloroquina 
e macrólidos. O grupo 
controle, que serve para 
comparação e não fez 
uso dos medicamentos, é 
formado por 81.144 pa-
cientes.

De acordo com os au-
tores, os pacientes medi-
cados com as substâncias 
apresentaram também 
risco maior de desenvol-
ver arritmia cardíaca. A 
maior taxa foi vista em 
pacientes que recebe-
ram a hidroxicloroquina 
em combinação com os 
antibióticos: 8% ou 502 
pessoas em um grupo de 
6.221. o grupo controle, 
que não recebeu as subs-
tâncias, teve um índice 
de 0,3%.

apuração de denúncia

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou ontem 
que o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020 foi adiado até 27 de maio. A princípio, pelo crono-

grama inicial, o processo terminaria às 23h59 e ontem 

O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de 
Saúde (oMS), Michael Ryan, declarou ontem que a América do Sul se 
tornou o novo epicentro da pandemia de Covid-19, a doença causada 

pelo novo coronavírus.

Entre as medidas que 
foram sancionadas está 
a Lei 8.833/20, que 
permite ao governo do 
Estado ampliar as mar-
gens consignáveis dos 
servidores públicos efe-
tivos e comissionados 
estaduais junto às insti-
tuições financeiras.

enfRentaMento i

PeRMissão ii

Hoje, o servidor tem 
direito a adquirir emprés-
timo consignado - que é 
descontado diretamente 
no contracheque - de no 
máximo 30% do salário. 
A lei autoriza o governo 
a ampliar esse limite a 
até 40% da renda mensal 
dos servidores.

Outra lei, a  8.838/2020, autori-
za o governo a disponibilizar veícu-
los apropriados para transporte dos 
profissionais de saúde e demais fun-
cionários essenciais que residam nas 
regiões onde foi proibida ou restrita a 
circulação de transporte coletivo. 

aMPliação iii

tRansPoRtes v

eDitoRial

Outra medida sancionada foi a Lei 
8.835/19, que autoriza a Companhia 
Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) 
a conceder descontos, de no mínimo 
20%, na tarifa de seus serviços en-
quanto perdurar a situação de emer-
gência na saúde pública.

taRifas iv

Procon fecha o cerco contra irregularidades

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Divulgação

As operadoras de tele-
fonia móvel serão obri-
gadas a disponibilizar 
informações precisas e 
atualizadas sobre con-
dutas, procedimentos e 

recomendações de saúde 
pública referentes às me-
didas de enfrentamento 
da propagação e comba-
te ao coronavírus (CO-
ViD-19). A determina-

ção é da lei 8.834/2020, 
que foi sancionada pelo 
governador Wilson Wit-
zel, e publicada pelo Di-
ário oficial do Executi-
vo ontem. 

operadores deverão enviar 
informações sobre Covid 

Divulgação

O Procon Esta-
dual do Rio 
de Janeiro, 

autarquia vinculada 
à Secretaria de Esta-
do Desenvolvimento 
Econômico, realizou 
na última quinta-feira 
uma ação de fiscali-
zação em oito estabe-
lecimentos nas Zonas 
Norte e Oeste do Rio 
para apurar as denún-
cias. Das oito filiais de 
supermercados fiscali-
zadas, cinco foram au-
tuadas e 26kg de pro-
dutos impróprios ao 
consumo foram des-
cartados. 

A ação é uma sequ-
ência das operações 
que a fiscalização vem 
realizando em super-
mercados para apurar 
denúncias de aumento 
abusivo de preços de 
produtos alimentícios 
como arroz, feijão e 
ovos, e de produtos de 
higiene como álcool 
gel e álcool 70º líqui-
do. Além disso, os fis-
cais também verificam 
eventuais irregulari-
dades na manipulação 
e armazenamento de 
alimentos, problemas 
estruturais e condições 
de higiene e de distan-
ciamento recomenda-
das durante a pande-
mia de Covid-19.

os fiscais descar-
taram produtos ven-
cidos (22,5 quilos de 
salsichão e salsicha)
em uma filial da rede 
Supermarket de Cam-
po Grande e quatro 
quilos de muçarela 
fora do prazo de vali-
dade em uma loja do 

Guanabara de Bangu. 
Além disso, no Super-
market, não havia cai-
xa preferencial com o 
espaçamento adequa-
do para cadeirantes. 
Em uma filial do Cam-
peão (Rede Unno) de 
Campo Grande não 
havia balança de pre-

cisão disponível para 
os clientes pesarem 
os produtos e nem ba-
nheiro com pia, sabo-
nete e papel toalha, 
conforme decreto do 
Governador Wilson 
Witzel para o combate 
ao coronavírus. Essas 
três lojas e a filial do 

Prezunic do Pechincha 
foram autuadas pela 
constatação de proble-
mas estruturais como 
ferrugem nas câmeras 
frigoríficas, ralos não 
sifonados e pisos irre-
gulares. Os quatro es-
tabelecimentos terão 
que apresentar docu-

mentação referente aos 
preços praticados nos 
últimos meses por não 
ter sido possível fazer 
a comparação  das no-
tas fiscais no momento 
da vistoria.

 Diferença 
de preço 

Outro supermercado 
autuado foi o Campeão 
(Rede Unno) da Abo-
lição, onde os fiscais 
verificaram que havia 
diferença entre o valor 
do serviço de moeção 
de um tipo de carne 
para o outro (R$3,00 
para moer o acém e R$ 
5,00 para moer a alca-
tra) o que demonstra 
cobrança manifesta-
damente excessiva, já 
que se trata do mesmo 
serviço.

Apesar de nas lojas 
dos supermercados 
Guanabara de Bonsu-
cesso, Supermaket da 
Ilha do Governador e 
Mundial da Praça da 
Bandeira não terem 
sido constatados pro-
blemas estruturais ou 
com os cuidados de 
higiene e de regras de 
distanciamento, eles 
têm 48 horas para 
apresentar as notas fis-
cais de compra e venda 
dos produtos a partir 
de fevereiro de 2020 
para que seja apurada 
a eventual abusividade 
dos preços praticados.

Divulgação 

Das oito filiais de supermercados fiscalizadas, cinco foram autuadas e 
26kg de produtos impróprios ao consumo foram descartados

o Diário oficial do 
Executivo de ontem 
trouxe a sanção de oito 
leis autorizativas pelo 
governador Wilson Wit-
zel. As propostas foram 
aprovados pela Assem-
bleia Legislativa do Rio 
(Alerj) nas últimas se-
manas, motivados pela 
pandemia.

 Equipes de fiscais percorreram va´rios comércios do Rio 

geral
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especial

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

esporte

Um dos maiores craques do mundo 
na década de 80, meio-campista foi 

capitão da Seleção Brasileira

Nascido em Be-
lém, Sócrates fez de 
Ribeirão Preto, no 
interior de São Pau-
lo, seu berço para 
o futebol. Ainda 
jovem, o Magrão, 
como era conheci-
do, trilhou seus pri-
meiros passos no 
mundo da bola nas 
categorias de base 
do Botafogo-SP. Fi-
cou no clube até os 

24 anos, por conta 
de uma paixão in-
comum para joga-
dores de futebol: a 
medicina. Diante do 
talento que Sócra-
tes sempre exibiu, 
o Botafogo permi-
tia ao craque algu-
mas modificações 
na agenda para con-
ciliar a bola e o es-
tudo. Desta forma, 
ficaria no clube até 

concluir o curso.
Pelo clube de Ri-

beirão Preto, Sócra-
tes se destacou no 
Campeonato Paulis-
ta de 1977. Ao lado 
de Zé Mário, liderou 
o Botafogo ao título 
da Taça Cidade de 
São Paulo, um equi-
valente ao primeiro 
turno à época. Àquela 
altura, o meia já tinha 
o interesse de dife-

rentes equipes. Uma 
vez formado, Sócra-
tes passou a analisar 
ofertas dos clubes da 
capital, que já esta-
vam de olho em seu 
futebol. O Corin-
thians levou a melhor 
sobre o São Paulo na 
disputa pelo meia e, 
em 1978, ele vestiu 
pela primeira vez a 
camisa do Alvine-
gro.

Do noRte PaRa o MunDo, o DoutoR Da Bola

de Belém para 
o mundo

Boleiro e médico integrou a seleção dos sonhos de 1982

Sócrates foi um jo-
gador diferente. 
Craque e ídolo 

de toda uma geração, 
o meio-campista foi 
peça-chave na Seleção 
Brasileira de 1982, que 
encantou o mundo com 
um futebol vistoso, ti-
picamente brasileiro. O 
nome, de origem grega, 
veio após por inspiração 
do pai, que era apaixo-
nado por literatura e se 

encantara com “A Re-
pública de Platão”. Mas 
o futebol não podia ser 
mais verde e amarelo.

Capitão da Seleção 
Brasileira na Copa do 
Mundo de 1982, o meia 
marcou época com a 
Amarelinha. No fute-
bol brasileiro, foi o pilar 
de um histórico time do 
Corinthians. Mas o ex-
cepcional desempenho 
dentro de campo não 
consegue resumir a im-
portância de Sócrates 
para o nosso futebol.

futeBol vistoso enCantou telê santana

No Corinthians, Só-
crates fez parte de um 
histórico time, ao lado 
de jogadores como Ca-
sagrande, Wladimir, 
Zé Maria, Biro Biro e 
Zenon. O destaque de 
Sócrates com a camisa 
do Corinthians chamou 
a atenção do técnico 
Telê Santana. Disposto 
a fazer a Seleção Bra-
sileira jogar um fute-
bol vistoso, o treinador 
depositou suas fichas 
no paraense.

Sua estreia pelo Bra-
sil aconteceu no dia 
17 de maio 1979, com 
goleada da Seleção por 
6 a 0 sobre o Paraguai, 
em jogo preparatório 
para as Eliminatórias. 
Sócrates foi uma das 
principais estrelas da 
Seleção Brasileira du-
rante a Copa do Mun-

do de 1982. Capitão da 
equipe, fazia parte de um 
meio-campo recheado de 
talento, composto por ele, 
Paulo Roberto Falcão, 

Toninho Cerezo e Zico.
Foi no embalo das jo-

gadas plásticas, dos to-
ques de calcanhar e dos 
grandes passes de Só-

crates que aquela equi-
pe conquistou o coração 
do torcedor brasileiro. 
Logo na estreia, ele dei-
xou sua marca com um 

gol de placa. Quando o 
Brasil mais precisava 
na partida, ele apareceu 
com uma jogadaça: dois 
dribles secos e um chu-

te forte de fora da área 
para estufar a rede da 
união Soviética. Era o 
empate do Brasil, que 
ainda viraria o jogo.

Ao longo da campa-
nha, Sócrates balan-
çou a rede duas vezes: 
na estreia e no fatídico 
jogo diante da Itália, 
considerado por mui-
tos uma das maiores 
injustiças da história 
das Copas do Mundo. 
Foi justamente dele 
o gol que empatou a 
partida em 1 a 1 no Es-
tádio do Sarriá. Ape-
sar de não sair com o 
título, aquela Seleção 
marcou para sempre a 
memória dos torcedo-
res que a acompanha-
ram e é, até hoje, uma 
das grandes referên-
cias de futebol bonito 
no mundo todo.

Sócrates (E) durante treino da Seleção Brasileira em 1982

FiFA

Quatro anos mais 
tarde, na Copa do 
Mundo do México, em 
1986, Sócrates mais 
uma vez foi convoca-
do por Telê Santana 
para defender o Brasil. 
Mais uma vez, a Sele-
ção começou a Copa 
do Mundo em alto ní-
vel e venceu os seus 
quatro primeiros jogos, 
incluindo um 4 a 0 so-
bre a Polônia nas oita-
vas-de-final. o Magrão 
marcou duas vezes du-
rante o torneio: contra 
Espanha e diante dos 
poloneses.

Mas a campanha bra-
sileira parou no encon-
tro com a França. Após 
o empate por 1 a 1 no 
tempo regulamentar, 
os franceses ficaram 
com a vaga nos pênal-
tis. Sócrates foi um dos 
batedores brasileiros 
e não conseguiu con-
verter sua cobrança.  O 
erro, no entanto, passa 
longe de apagar o bri-
lho que ele teve com a 
Amarelinha. Ao todo, 
foram 63 jogos e 25 
gols marcados e mui-
tas lembranças de um 
futebol brilhante.

na CoPa Do MéxiCo o BRilho Continuou QueM foi sóCRates na visão De Colegas?
“Jogando bola, é di-

fícil descrever tamanha 
classe e categoria. A in-
teligência extrapolou os 
campos de futebol. Além 
de médico, sempre foi 
engajado politicamente 
nas causas em que acre-
ditava” – Zico.

“Sócrates era mais 
que um jogador e amigo. 
Uma pessoa de um cora-
ção imenso e que marcou 
época, não só com sua ha-
bilidade com a bola, mas 
pelo caráter, humildade 
e luta na vida”, - Renato 
Portaluppi. (Gaúcho)

“Nossa amizade ficou 

muito próxima, nós vi-
ramos praticamente ir-
mãos, porque ele estava 
comigo todo o dia, o tem-
po todo. Ele assumiu essa 
responsabilidade, dentro 
do grupo do Corinthians, 
de não me deixar sozi-
nho, de estar comigo, me 
proteger” – Casagrande.

“Como atleta, um gê-
nio, que sempre me ins-
pirou. Como cidadão, 
um grande orgulho, por 
seus ideais, sua coragem, 
postura e engajamento. 
Como pessoa, um ser 
único, extremamente ver-
dadeiro.” – Raí (irmão).

DoutoR 
sóCRates

 Ex-companheiros falam do craque e de sua 
importância para o futebol
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Deputados aprovam indenização 
para pessoal da saúde afetado

 “Essa é uma valorização merecida a esses profissionais que estão 
nos hospitais de todo o Brasil”, diz Daniela do Waguinho

Divulgação

 Parlamentar de Belford Roxo e mais 14 assinam o projeto de lei

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

Bolsonaro chamou Doria de ‘bosta’ e Witzel de ‘estrume’ em reunião 
O presidente Jair Bol-

sonaro disse, na reunião 
ministerial de 22 de abril, 
que governadores estão se 
aproveitando da pandemia 
da covid-19 para endossar 
o discurso contra o gover-
no federal. Fez ataques ao 
governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), e 
ao governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC). “o que esses ca-
ras fizeram com o vírus… 

Esse bosta desse governa-
dor de São Paulo, esse es-
trume do Rio de Janeiro, 
entre outros, é exatamente 
isso”, disse.

O vídeo da reunião foi 
liberado na sexta (22) pelo 
ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Celso de 
Mello.

O chefe do Planalto tam-
bém criticou o prefeito de 
Manaus, Arthur Virgílio 
Neto, pela abertura de co-

vas coletivas para enterrar 
as vítimas da covid-19 na 
cidade. “Aproveitaram o 
vírus, tá uma bosta de um 
prefeito lá de Manaus ago-
ra, abrindo covas coletivas. 
Um bosta. Que quem não 
conhece a história dele, 
procura conhecer, que eu 
conheci dentro da Câmara, 
com ele do meu lado! Né?”

Eis a transcrição desse 
trecho do discurso, confor-
me laudo da Polícia Fede-

ral: “A gente vê por aí. ‘A, 
o governo tá, o … o minis-
tério tá indo bem, apesar 
do presidente.’. Vai pra 
puta que o pariu, porra! Eu 
que escalei o time, porra! 
Trocamos cinco. Espero 
trocar mais ninguém! Es-
pero! Mas nós temos que, 
na linha do Weintraub, de 
forma mais educada um 
pouquinho, né? É … de se 
preocupar com isso. Que 
os caras querem é a nos-

sa hemorroida! É a nossa 
liberdade! isso é uma ver-
dade. O que esses caras 
fizeram com o vírus, esse 
bosta desse governador de 
São Paulo, esse estrume 
do Rio de Janeiro, entre 
outros, é exatamente isso. 
Aproveitaram o vírus, tá 
um bosta de um prefei-
to lá de Manaus agora, 
abrindo covas coletivas. 
Um bosta. Que quem não 
conhece a história dele, 

procura conhecer, que eu 
conheci dentro da Câma-
ra, com ele do meu lado! 
Né?”

A gravação é o princi-
pal elemento do inquérito 
que apura no Supremo su-
posta interferência do pre-
sidente Jair Bolsonaro na 
Polícia Federal, conforme 
relatou o ex-ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca Sergio Moro. (Fonte: 
Poder 360)

PResiDente CeleBRa Divulgação Do víDeo

Avançou no Con-
gresso Nacional 
o projeto de lei 

2007/2020, assinado pela 
deputada federal Daniela 
do Waguinho (MDB-RJ) 
e outros 14 parlamenta-
res, que prevê a criação de 
pensão para os dependen-
tes de trabalhadores que 
venham a falecer, vítimas 
do novo coronavírus, no 
exercício de suas funções 
profissionais. A proposta 
foi apensada ao projeto de 
lei 1826/2020, aprovado 
na noite de quinta-feira 
(21/05) pela Câmara dos 
Deputados, que estabele-
ce o pagamento de uma 
indenização no valor de 
R$ 50 mil a profissionais 
de saúde que, atuando no 
combate à pandemia, se 
infectaram com o novo 
coronavírus e ficaram per-
manentemente incapaci-
tados. o Senado também 
terá de votar.

Pelo texto aprovado pe-
los deputados, no caso de 
morte desses profissionais, 
o valor será repassado a 
cônjuges, dependentes ou 
herdeiros, que poderão di-
vidir o dinheiro. A indeni-
zação pode ultrapassar os 

R$ 50 mil no caso de mor-
te de trabalhadores com 
dependentes menores de 
21 anos. Nessa hipótese, 
a proposta estabelece que 
cada um dos dependentes 
menores de 21 anos deverá 
receber um valor que será 

variável conforme a idade. 
A proposta restringe o 

pagamento aos trabalhado-
res que atuaram no atendi-
mento direto aos pacientes 
e aos que fizeram visitas 
domiciliares e adoeceram. 
O projeto inclui os seguin-

tes profissionais: agentes 
comunitários de saúde ou 
de combate a endemias 
que tenham realizado vi-
sitas domiciliares durante 
a pandemia; profissionais 
de nível superior reco-
nhecidos pelo Conselho 

Nacional de Saúde; profis-
sionais de nível técnico ou 
auxiliar, que sejam vincu-
lados às áreas de saúde; e 
aqueles que, mesmo não 
exercendo atividades-
-fim de saúde, ajudam a 
operacionalizar o atendi-
mento, como os de servi-
ços administrativos e de 
copa, lavanderia, limpe-
za, segurança, condução 
de ambulâncias e outros.

“Essa é uma valori-
zação merecida a esses 
profissionais que estão 
nos hospitais de todo o 
Brasil, dando suas vidas 
para salvar outras vidas, 
além de ser uma forma 
de amparar às famílias 
no momento em que 
mais precisam. Espera-
mos que o projeto possa 
ser analisado com celeri-
dade no Senado e ir logo 
a sanção presidencial”, 
afirma Daniela do Wa-
guinho.

(Fonte: Assessoria de 
Imprensa)

Bolsonaro demons-
trou entusiasmo com 
a divulgação do vídeo 
apontado por Moro como 
prova de interferência na 
PF.

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, ce-
lebrou a divulgação do ví-
deo da reunião ministerial 
do dia 22 de abril.

A reunião é apontada 
pelo ex-ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro, como 
prova de que o presidente 
tentou interferir na auto-
nomia da Polícia Federal 
(PF).

O vídeo é parte do in-
quérito autorizado pelo 
decano do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), 

ministro Celso de Mello, 
a pedido da Procurado-
ria Geral da República 
(PGR), para apurar a 
acusação de Moro.

“Brasil acima de 
tudo!”, escreveu Bol-
sonaro na rede social 
Twitter. A mensagem é 
acompanhada pela ban-
deira do Brasil.

João e Wilson foram ‘esculachados’ por contri-
buirem pelo aumento de casos da COVID-19 

no tReCho PolêMiCo, BolsonaRo DeClaRou

“O meu [seguran-
ça] particular funcio-
na. os ofi… que tem 
oficialmente, desin-
forma. E voltando ao 
… ao tema: prefiro 
não ter informação 
do que ser desinfor-
mado por sistema de 
informações que eu 
tenho. Então, pesso-
al, muitos vão poder 
sair do Brasil, mas 
não quero sair e ver 
a minha a irmã de 
Eldorado, outra de 
Cajati, o coitado do 
meu irmão capitão do 
Exército de … de … 
de … lá de Miracatu 
se foder, porra! Como 
é perseguido o tempo 

todo. Aí a bosta da 
Folha de S.Paulo, diz 
que meu irmão foi 
expulso dum açou-
gue em Registro, 
que tava comprando 
carne sem máscara. 
Comprovou no pa-
pel, tava em São Pau-
lo esse dia. O dono 
do … do restaurante 
do … do pa … de 
… do açougue falou 
que ele não tava lá. E 
fica por isso mesmo. 
Eu sei que é proble-
ma dele, né? Mas é a 
putaria o tempo todo 
pra me atingir, me-
xendo com a minha 
família.”

E acrescentou: “Já 

tentei trocar gente da 
segurança nossa no 
Rio de Janeiro, ofi-
cialmente, e não con-
segui! E isso acabou. 
Eu não vou esperar 
foder a minha famí-
lia toda, de sacana-
gem, ou amigos meu, 
porque eu não posso 
trocar alguém da se-
gurança na ponta da 
linha que pertence a 
estrutura nossa. Vai 
trocar! Se não puder 
trocar, troca o che-
fe dele! Não pode 
trocar o chefe dele? 
Troca o ministro! E 
ponto final! Não es-
tamos aqui pra brin-
cadeira.”

(21) 4113-7372 | (21) 97952-9181

Rua Dr. Thibau, 80, sala 311
Centro Nova Iguaçu - RJ | CEP: 26255-160

contato@reconnectrc.com.br

Clientes inadimplentes? 
Traz para a Reconnect que Recuperamos seu Crédito! 

A primeira Empresa da Baixada 
Fluminense Especializada em Cobrança

política

Divulgação
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Presos proíbidos de 
entrar em cadeias 

Milícia é sufocada em Caxias 
polícia fecho o cerco 

O material apreendido com os milicianos 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Quatro suspeitos de 
integrar uma mi-
lícia que age em 

Saracuruna, Duque de Ca-
xias, foram presos na últi-
ma quinta-feira por agen-
tes da 60ª DP (Campos 
Elíseos). O grupo é acu-
sado de extorquir dinheiro 
de moradores, comercian-
tes e até mesmo de cen-
tros e espíritas. Os presos, 
entre eles um militar do 
Exército, vão responder 
pelos crimes de constitui-
ção de milícia privada, re-
ceptação e porte ilegal de 
arma de fogo.

Os policiais localizaram 

os suspeitos após encon-
trarem veículos usados 
por ele nas extorsões esta-
cionados num bar na Vila 
Urussaí, também em Ca-
xias. Com a chegada dos 
agentes ao local, quatro 
milicianos foram rendi-
dos. Eles foram identifica-
dos como Denys de lima 
Santiago, Jhonatan da 
Silva Monteiro e Nilson 
Bartolomeu dos Santos 
Júnior, além do soldado 
do Exército, Vinícius da 
Conceição Perez. O ban-
do foi capturado quando 
estava extorquindo o co-
merciante de um bar na 
Vila urussaí. um quinto 
criminoso conseguiu fugir 
pelos fundos de um imó-

vel quando viu os agentes.

Serviço de inteligência 
Titular da 60ª DP, o 

delegado Uriel Alcântara 
informou que os agen-
tes chegaram até o bando 
através de dados de inteli-
gência e atuação de com-
bate ao crime organizado. 
Ainda segundo Uriel, o 
grupo extorquia morado-
res de residências, pro-
fissionais liberais, donos 
de pequenos comércios, 
empresas de grande porte, 
comércio de gás, água, In-
ternet e até centros espíri-
tas localizados na região. 
As taxas irregulares eram 
pagas semanal, quinzenal 
ou mensalmente.

Grupo paramilitar acusado de extorquir dinheiro de 
moradores, comerciantes e centros espíritas vai em cana 

Com os criminosos 
foram apreendidos um 
revólver, carregador de 
pistola, toucas ninjas, 
cinto tático, coldres, 
celulares e um caderno 
com anotações sobre o 
dinheiro recolhido nas 
extorsões. Foram iden-
tificados recolhimentos 
semanais, quinzenais e 
mensais, sobre simples 
residências, profissio-
nais liberais, pequenos 
comércios, empresas de 
grande porte, comércio 

de gás, água, internet e 
aos centros espíritas.

A arma encontrada 
com o bando havia sido 
roubado de um vigilan-
te durante assalto a uma 
central de distribuição 
da Lojas Americanas, 
em Seropédica, em 
2018. Já um Fiat Pun-
to com placas clonadas 
que estava com os ban-
didos havia sido rouba-
do em março deste nas 
proximidades do Re-
creio dos Bandeirantes, 

na Zona Oeste da capi-
tal. Dois suspeitos de 
participarem do roubo 
do carro foram presos e, 
de acordo com as inves-
tigações da 42ª DP (Re-
creio dos Bandeirantes), 
eles eram integrantes de 
uma milícia que atua na 
Zona oeste. A 60ª DP 
pede que a população 
faça denúncias à dele-
gacia pelo telefone (21) 
98596-7244 (WhatsA-
pp). O anonimato é ga-
rantido.

anotações CoM ReCeBiMentos 
De valoRes Pelo gRuPo

Dois suspeitos de ven-
der drogas a domicílio 
(conhecido como sistema 
delivery) em bairros da 
Zona Sul do Rio foram 
presos em flagrante pela 
Polícia Civil, na última 
quinta-feira, em Cascadu-
ra, na Zona Norte do Rio 
da cidade. 

Segundo as investiga-
ções, a dupla se preparava 
para distribuir skank quando 
recebeu voz de prisão. 

Artur Alexander de Al-
meida Barrera e Gabriel 
Pavanelli Zacconi de Souza 
estavam com diversos en-
velopes da droga quando 

foram detidos na Travessa 
dos Cardosos. Segundo a 
delegada Flávia Monteiro 
de Barros, titular da 7ª DP 
(Santa Teresa), os envelo-
pes continham informações 
como nome e endereço do 
usuário e o valor. 

Investigações da polícia 
levaram os policiais a ende-
reços no Morro dos Prazeres, 
no Centro, e em Cascadura, 
na Zona Norte. Arthur e Ga-
briel foram autuados pelos 

crimes de tráfico de drogas e 
associação para o tráfico. A 
Polícia Civil informou que 
iniciou investigações para 
encontrar outros integrantes 
da quadrilha.

Polícia Civil prende suspeitos 
de integrar ‘delivery’ de drogas 

 fotos: Divulgação/PolíCia Civil

Agentes apreenderam envelopes com drogas e a dupla 

Presos pelas Polícias Ci-
vil e Militar que estejam 
com mais de 37,5°C estão 
proibidos de ingressar nas 
cadeias do Rio, segundo de-
terminação do Gabinete de 
Crise e pela Subsecretaria 
de Gestão Operacional da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) do es-
tado sob a justifica de evi-
tar a proliferação do novo 
coronavírus nas unidades 
prisionais.

A medida gerou grande 
polêmica desde que foi im-
plementada, uma vez que 
não há protocolo definido 
do que deve ser feito com 
os detentos que forem recu-

sados pela Seap. Em meio 
a esse impasse, na semana 
passada um preso com febre 
e gripado passou 24 horas 
em uma viatura da Polícia 
Militar na porta da 146ª DP 
(Guarus).

A Polícia Civil é a respon-
sável por fazer o transporte 
de presos para o sistema 
prisional do estado, mesmo 
quando as prisões são feitas 
pela PM. Desde que a deter-
minação da Seap passou a 
valer, tem sido recorrentes 
os casos de presos que são 
recusados pela secretaria, 
criando um impasse com os 
policiais responsáveis pelo 
transporte dos presos.

Homem é suspeito de matar idosa após briga por lixo 
A Polícia Civil procura 

o presidente da Associa-
ção de Moradores da Co-
munidade do Alemão, em 
Petrópolis, na Região Ser-
rana do Rio, por suspeita 
de matar uma idosa de 74 
anos com golpes de enxa-
da e uma tampa de pane-
la. O crime aconteceu no 
último domingo dentro da 
casa da vítima, que mora-
va sozinha.

A motivação do crime, 
segundo a polícia, teria 
sido um desentendimen-
to porque Arlete Ferreira 
Massi estaria despejando 

lixo no imóvel vizinho, 
onde fica a sede da asso-
ciação. Segundo a dele-
gada da 105ª DP, Juliana 
Ziehe, o corpo da vítima 
foi encontrado pelo filho, 
que começou a suspeitar 
que algo estava errado 
quando ligou para a mãe 
e ela não atendeu aos tele-
fonemas nem ao chamado 
da vizinha. 

A identificação de 
Cláudio Noronha como 
suspeito de cometer o as-
sassinato veio através do 
trabalho integrado entre 
a delegacia da cidade e a 

perícia técnico-científica, 
que analisou as provas re-
colhidas na casa de Arlete.

Além de presidir a as-
sociação de moradores da 
localidade, Claudio Noro-
nha era servidor público 
municipal e trabalhava 
na secretaria de Fazenda. 
Em nota, a Prefeitura de 
Petrópolis informou que o 
suspeito foi exonerado. 

Em uma publicação 
nas redes sociais, na últi-
ma quarta-feira, Cláudio 
chegou a publicar sobre 
o desentendimento entre 
ele e a idosa. “Acabamos 

de limpar a parte de baixo 
da comunidade (e) olha o 
que a pessoa dessa casa 
está fazendo. Teve todo 
tempo e não fez, parece 
até provocação porque 
agora tem a lei que prote-
ge os idosos, mas nós não 
podemos concordar com 
isso”, escreveu Claudio na 
publicação.

O Portal dos Procura-
dos divulgou um cartaz 
pra tentar encontrar o sus-
peito e pede que qualquer 
informação sobre o para-
deiro de Cláudio seja re-
passada para o WhatsApp 

da delegacia de Petrópo-
lis (24) 98833-8175, pelo 
WhatsApp do Portal Pro-

curados (21) 98849-6099 
ou pelo Disque Denúncia 
(21) 2253-1177.

Idosa de 74 anos foi morta dentro de 
casa na Comunidade do Alemão

Divulgação/105ª DP
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Sececrj realizou um edital que movimentou todas as regiões do RJ

secretaria de Cultura divulga 
resultado final de edital

Ciência e Tecnologia fecha parceria com escolas de samba
Em uma parceria com 

a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, as 
escolas de samba do Rio 
de Janeiro vão convocar 
integrantes das comuni-
dades e seus familiares 
para responderem o ques-
tionário digital lançado, 
neste mês, para desco-
brir as subnotificações do 
novo coronavírus. 

O questionário foi ela-
borado por cientistas da 
Comissão RJ Ciência no 
Combate à Covid-19, sob 
coordenação da Secre-
taria e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj). Disponibilizado 
pelo link bit.ly/indicarco-
vid19, o formulário leva 
apenas 2 minutos para ser 

respondido e solicita in-
formações sobre contato 
com infectados, sintomas 
da Covid-19 e a localiza-
ção dos casos. 

O preenchimento não 
é obrigatório, mas a ade-
são em massa é de fun-
damental importância 
para o avanço de pesqui-
sas e para que o Estado 
possa agir de forma mais 

assertiva, com base nos 
dados que são levanta-
dos em tempo real, for-
mando assim, um mapa 
com os casos de infecta-
dos geoposicionados por 
CEP.

À frente do projeto está 
a professora Maria Isabel 
de Castro Souza, subse-
cretária de Ensino Supe-
rior, Pesquisa e Inovação. 

Segundo ela, o estudo, 
além de ser primordial 
para a ação pública mais 
efetiva, também trabalha 
a prevenção. 

“Quanto maior o nú-
mero de ações preventi-
vas identificando esses 
casos que são até então 
invisíveis, melhor será 
para o direcionamento do 
poder público nas medi-

das em prol da socieda-
de”, disse a subsecretária. 
A base digital do levanta-
mento é 100% segura e 
informações pessoais não 
serão divulgadas. Quanto 
maior o número de for-
mulários preenchidos, 
melhores os resultados 
para estudos e para a ob-
tenção de um panorama 
real das subnotificações.

Segundo secretária da pasta, são 1,5 mil trabalhos de todas 
as regiões do estado, com premiação de R$ 2,5 mil para cada

A movimentação 
cultural em todo 
o estado, fomen-

tando oportunidades para 
diversos profissionais da 
área durante o isolamen-
to social contra a Con-
vid-19. Concretizando 
esse objetivo, a Secreta-
ria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa (Se-
cecrj) divulgou o resulta-
do final do edital Cultura 
Presente nas Redes na 
edição do Diário oficial 
do Estado de ontem. São 
1,5 mil trabalhos de todas 
as regiões do estado, com 
premiação de R$ 2,5 mil 
para cada.

Pela primeira vez, a 
Sececrj realizou um edi-
tal que movimentou to-
das as regiões do estado. 
No total, foram 6.149 
inscrições. O investi-

mento do edital é de R$ 
3.750 milhões, do Fundo 
Estadual de Cultura, que 
pôde ser utilizado após 
22 anos. Atualmente o 
Fundo conta com cerca 
de R$ 27 milhões, que se-
rão utilizados em outros 
programas para fomentar 
cultura em todo território 
fluminense.

“Ficamos satisfeitos 
com o volume e a quali-
dade dos trabalhos que 
recebemos nesse período. 
Isso mostra a grandeza da 
cultura fluminense. Por 
muitos anos, as princi-
pais chances eram restri-
tas apenas para a capital 
e região metropolitana. 
Mas, temos como objeti-
vo fomentar oportunida-
des para todo o estado. 
Demos o primeiro passo 
e vamos preparar mais 
editais no futuro”, disse 
a secretária de Estado de 
Cultura e Economia Cria-

tiva, Danielle Barros.
O edital levou em con-

sideração a quantidade 
de habitantes por região: 
capital, Metropolitana II, 
Metropolitana III, Noro-
este, Norte, Serrana, Bai-
xadas Litorâneas, Médio 
Paraíba, Centro Sul e 
Costa Verde. Serão con-
templadas ações culturais 
nas áreas de música, lite-
ratura, artes visuais, au-
diovisual, dança, teatro, 
circo, moda, museus, cul-
tura alimentar e expres-
sões culturais populares 
inéditas, exclusivamente 
realizadas no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro.

PA Q U I S -
TAO - Um 
avião da 
Pakistan In-

ternational Airlines caiu 
ontem em uma área re-
sidencial de Karachi, no 
Paquistão. A aeronave 
seguia para o aeroporto 
Internacional de Jinnah, 
um dos aeroportos mais 
movimentados do país.

O voo PK 8303, que 
tinha partido da cidade 
de Lahore, transporta-
va 99 passageiros e oito 
tripulantes, segundo in-
formações iniciais di-

vulgadas pela autoridade 
paquistanesa de aviação. 
Segundo a Reuters, pelo 
menos uma pessoa so-
breviveu. 

Testemunhas disseram 
que o Airbus A320 ten-
tou pousar mais de uma 
vez antes de cair perto 
de Model Colony, um 
bairro de Karachi a cer-
ca de 3,2 km a nordeste 
do aeroporto. Equipes de 
resgate relataram que ca-
sas ficaram danificadas 
no bairro pobre e muito 
populoso. A fumaça foi 
vista à distância.

avião com mais de 
100 pessoas cai 

M
un
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Voluntários carregam homem ferido 
após a queda do avião comercial 

faReeD Khan/aP

Ontem, a Cedae le-
vou às comunidades 
Juramentinho, Fubá 
(Campinho), Morro da 
Caixa D’água (Quin-
tino), Vila São Miguel 
(Curral das Éguas), Ju-
ramento e Engenho da 
Rainha o programa de 
sanitização que vem 
realizando desde o mês 
de abril.

A iniciativa, que visa 
combater a Covid-19, é 
uma ação complemen-
tar ao saneamento nas 
comunidades do Rio 
de Janeiro e é realizada 
por empresa especia-
lizada contratada pela 
Companhia.  A desin-
fecção é conduzida por 
agentes especializados, 
com equipamentos de 
proteção individual 
(EPIs), que utilizam nebu-
lizador a frio para borrifar 
produto com efeito de-
sinfetante (quaternário de 
amônia de quinta geração 

e biguanida polimérica - 
phmb) nas vias e equipa-
mentos públicos das loca-
lidades.

A técnica e princípio ati-
vo do são os mesmos utili-

zados pelo governo chinês 
em ruas daquele país como 
forma de combate ao novo 
coronavírus. O produto 
age como uma película que 
mata os micro-organismos 

do local (vírus, bactérias, 
fungos e ácaros) e mantém 
a superfície desinfetada 
por até 30 dias, dependen-
do da ação externa e circu-
lação de pessoas.

Cedae: programa de sanitização 
chega a mais comunidades 

Divulgação/goveRno Do estaDo

Após a publicação 
do resultado final do 
edital Cultura Presen-
te nas Redes, os sele-

cionados devem abrir 
a conta bancária entre 
os dias 25 de maio e 
2 de junho. O perío-

do de repasse dos re-
cursos será de 3 a 19 
de junho. A realiza-
ção das produções nas 

plataformas digitais 
começa em 20 de ju-
nho e segue até 20 de 
agosto.

CRonogRaMa Do eDital
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Fique em casa. 
Por amor, 

por empatia. 
Não é por um,
é por todos!

Pode ser que você se sinta 

triste e magoado com 

pessoas que considerava 

amigas. Um amigo, 

inclusive, pode estar 

passando por desafios emocionais. É 

um dia para filtrar os sentimentos e, 

com sabedoria, transformar e entender 

que as relações mudam mesmo.

É aconselhável analisar 

os sentimentos e as 

expectativas que você 

vem guardando em seu 

coração. Uma conversa 

ou a necessidade de conversar com 

alguém será essencial para aliviar 

os medos e tudo o que você vem 

sentindo em silêncio.

Áries

O céu fala sobre 

frustrações materiais. 

É um dia para avaliar 

possíveis dependências 

financeiras ou a 

necessidade de ajudar algumas 

pessoas. É importante ressignificar 

o cenário profissional e renovar as 

relações comerciais.

Touro

O dia pede silêncio e 

entendimento sobre 

os sentimentos que 

você vem carregando. 

Tenha atenção com 

as dependências emocionais e com a 

forma como você vem expondo o que 

deseja realizar. Tudo tem o seu tempo 

e agora é momento de ressignificar e 

de curar as relações.

Gêmeos

É aconselhável filtrar os 

sentimentos, levando 

em consideração as 

expectativas que você 

vem nutrindo em 

relação a pessoas e a uma história do 

passado. A experiência o leva a mudar 

o seu campo de visão, inclusive a sua 

filosofia de vida.

Câncer

Leão

É essencial 

entender o cenário 

profissional, levando 

em consideração a 

vulnerabilidades das 

pessoas que estão 

presentes neste momento. Vale a 

pena refletir sobre as expectativas 

que depositou em uma pessoa e aqui 

também cabe o setor afetivo.

Virgem

É importante avaliar 

a transmissão 

de informações, 

principalmente com 

colaboradores e com 

a dinâmica de trabalho. Aqui também 

cabe a sua rotina e o seu estilo de vida. 

Os estudos podem ajudá-lo a tirar as 

nuvens que cobrem os seus olhos.

Libra

Não negligencie as 

suas necessidades 

afetivas; se tiver filhos, 

é importante analisar os 

sentimentos que o ligam 

a ele(a). É um dia para curar os afetos 

por meio de novas posturas, além de 

obter o entendimento de quanto pode 

controlar.

Escorpião

O relacionamento fica 

em destaque e pede 

curas. Esteja atento a 

sentimentos do passado 

que ainda ficaram 

suspensos e a quanto 

isso ainda o afeta. Tenha atenção com 

as culpas e os arrependimentos que 

precisam ser descartados.

Sagitário

Você pode estar se 

sentindo improdutivo e 

um peso para algumas 

pessoas. Reflita sobre 

como pode atuar de uma 

forma mais construtiva. As pessoas à 

sua volta o amam, mas elas não podem 

dar conta desse vazio. É momento de 

se fortalecer.

Capricórnio

Você está com uma 

visão turva em relação 

ao seu valor. Busque 

entender a experiência 

de cada um como 

uma oportunidade de 

evoluir. Neste caso, entra a experiência 

dos filhos, dos seus talentos e do 

campo amoroso.

Aquário

Você está lidando com 

informações que afetam 

as suas relações mais 

íntimas. Todo esse 

processo pede de você 

uma reconexão com novos valores e 

curas com pessoas que são importantes 

para você. Tenha atenção, porque os 

sentimentos do passado estão fortes e 

o deixam mais sensível.

Peixes

atoS oFiciaiS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso 
de suas atribuições conferidas pela Legislação em vigor   

RESOLVE

P O R T A R I A  Nº 025 DE 22 DE MAIO DE 2020
NOMEAR, MARIO LUCIO PEREIRA, com efeitos a contar de 
02/05/2020, no Cargo em Comissão de Diretor Técnico de apoio 
as comissões, Símbolo D2, da Estrutura Administrativa da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, conforme processo n°00568/2020.

                              
Publique-se e Cumpra-se

Belford Roxo, 22 de maio de 2020.

NELCI PRAÇA
Presidente

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1302/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 43, VI do Esta-
tuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 
24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL n° 054/2020 que objetiva a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DES-
CARTÁVEIS, processo administrativo 1302/2020, na condição de DESERTA. Fican-
do desde já autorizado novo procedimento licitatório.

Porto Real, 21 de Maio de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 819/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 

10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do De-
creto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licita-
ção, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 052/2020 que objetiva a AQUISIÇÃO 
DE CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABERTURA DE 
PROCESSOS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO no processo administrativo 819/2020, à empresa:
Empresa: BELLA´S GRÁFICA EIRELI
CNPJ: 17.915.708/0001-75
Valor de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 22 de maio de 2020
Flávio Dias Fernandes Marinheiro

Secretário Municipal de Administração

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

Interjeição
francesa

de lamento
"Liquid",
em LCD

Gás
essencial

à vida
(símbolo)

"Diminui-
ção", em

"campânu-
la"

Pato (?),
banda de
Fernanda

Takai
(?)-natal, 

conjunto de
exames da
gestante

Produto 
cultural 

exibido no 
cinema

(?) Tzu,
autor de 

"A Arte da
Guerra"

Cada círcu-
lo em volta
de Saturno

(Astr.)

Diz-se de
verso

obsceno

Primeira
parte do
intestino
grosso

Plutônio
(símbolo)

O (?) da 
Psicanáli-
se: Freud

Gordo,
em inglês

Enxofre
(símbolo)

Movimento de contra-
ção do

músculo
cardíaco

Produção lucrativa,
típica de latifúndios,

como a da soja

Prefixo de
"coautor"
Eu, em
francês

Via subter-
rânea

Iguaria de
tapioca

Isto é
(abrev.)

"Unidas",
em ONU

Cesto para guardar
iscas de pesca

(?) XII, papa durante 
a 2ª Guerra Mundial

Doença
Mato Gros-
so do Sul

(sigla)

Louvor

Essencial
(fig.)

Dança tra-
zida para o
Brasil pe-
los escra-
vos bantos

Boletim de
Ocorrência

Aceite
(abrev.)

Coordenada carte-
siana, geralmente
 representada pela

letra "x" (Mat.)

Consomes;
gastas

Inteiras;
completas

Lavatório
Partícula 
subatômi-
ca (Fís.)

Recôndito
A hora

decisiva

Metal da
liga de aço
inoxidável

Metro
(símbolo)

Filósofa e militante da Liga Espartaquista, 
foi morta por inimigos ideológicos em 1919

Sábado de
(?): ante-

cede a
Páscoa

Tragédia
de Shake-

speare
(1606)

Gaivota,
em inglês

Correr, 
em inglês

1, em
romanos

Praia (?), atração de
Florianópolis (SC)

Tesla
(símbolo)

Interjeição
de apoio

Monumen-
to colossal
que retrata
quatro pre-

sidentes
dos EUA
Confusão

(de coisas)
Que indica 
divergên-

cia

SRM
MISTIFORIO
OSSASUL

CONTRASTANTE
TOBOLO

HELASLUNDU
PRECAXIAL

UFILMESA
ESCUSOMS

HSAMBURA
MPIATUNEL

CROMOBRIE
RESEAGULL

FESCENINOEU
OCJEPAI

MONOCULTURA

2/je. 3/fat — run. 4/mole. 5/hélas. 7/seagull. 9/fescenino.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 38

(?) Ryder,
atriz de

"Stranger
Things"

"(?) Velho",
sucesso

do Roupa
Nova

Um dos
termos da

adição
(Mat.)

(?) e por-
camente:
sem capri-
cho (pop.)

Os textos
breves e
precisos

Barco
de luxo
utilizado

para lazer

"Abelha",
em "api-
cultura"

Pronome 
possessivo
da 2ª pes-
soa (fem.)

Mono-
grama
real de 

Elizabeth II

Residência
coletiva de
estudantes

Fator de preocupação
em Segu-
rança do
Trabalho

Arco (?),
estrutura
da boca
Colocar

(?) Gomes,
político
A cor do 

hematoma

Astatínio
(símbolo)
Passarela
do samba

Doce em
camadas

Material de
medalhas

São Paulo
(sigla)

Formiga,
em inglês

"Legal",
em IML

Apartamen-
to (abrev.)

Atrações turísticas
em Genipabu, RN

"A (?)": marco inicial 
da Geração de 30 (Lit.)

Plataforma para ca-
dastro de currículos
Indicador de popula-
ridade no Facebook

Sol, em
inglês

Ponto de
saque

Vitamina 
da acerola
Na parte
posterior

Destrói
(aparelho)
Apelido de
"Camila"

À (?), mé-
todo para
empanar
alimento

Posição
central de

ataque,
no vôlei

"Eu sou a 
(?); vós, os
ramos", fra-
se bíblica

Hiato de
"coala"

Desculpa;
perdão

Aliança da
2ª Guerra
Estressa
o pontual

Meio de detecção do
HIV, é oferecido gra-
tuitamente pelo SUS

Rotas de aviões

DDB
REPUBLICA

WINONASUN
ESTRAGARC

CASAPATO
DORECCID

MEIODEREDE
AOEIXOAT
CATRASOA

VI
DEIRAMAL

ESAPAVE
CONCISOSEN

TUAUANT
TESTERAPIDO

AEROVIAS

3/ace — ant — sun. 6/winona. 9/bagaceira.
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ingredientes

Modo de preparo

Peixe CoM açaí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

filé De MeRluZa CoM 
Batata ao foRno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

PiCaDinho De avestRuZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ Sal 
e páprica picante 
a gosto

Em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
Sirva bem quente

JaCaRé À MoDa Rio 
negRo

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ Sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
Reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
Tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
Leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
Por fim acrescente 
1 limão e sirva
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prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospi-
talares Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de material de consumo hospitalar para atender ao Hospi-
tal Municipal São Francisco de Assis
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-302-0017-2.017-3.3.90.30.00-
1.214.0000-156/2020 Ficha 066
06 - NOTA DE EMPENHO: 156/2020
07 - VALOR: R$ 3.338,17 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete cen-
tavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3095/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses 
10 - DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: DDG 2003 Comércio de Material Hospitalar Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de material de consumo hospitalar para atender ao Hospi-
tal Municipal São Francisco de Assis
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-302-0017-2.017-3.3.90.30.00-
1.214.0000-157/2020 Ficha 066
02-13.01.00-10-302-0017-2.022-3.3.90.30.00-1.214.0000-158/2020 Ficha 076
06 - NOTAS DE EMPENHO: 157/2020 e 158/2020
07 - VALOR: R$ 271.571,75 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e 
um reais e setenta e cinco centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3095/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses 
10 - DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO nº 2451 DE 05 DE MAiO DE 2020

EMEnTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.153.571,00

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de 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 672 de 13 
de outubro de 2019;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 1.153.571,00 (Um milhão, 
cento e cinquenta e três mil e quinhentos e setenta e um reais) para atender as 
programações constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 
320, de 17 de março de 1964;

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

 Anexo I
Ficha programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0039 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 103.500,00

0043 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.92.00 1001000 99.016,00

0063 07.01-04.334.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 10.000,00

0082 08.01-18.452.0010-2.044 3.3.90.39.00 1001000 3.000,00

0077 08.01-18.541.0008-2.001 4.4.90.51.00 1001000 10.000,00

0118 09.01-15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 1530400 27.000,00

0252 09.01-15.452.0004-2.010 3.3.90.39.00 1530400 663.605,00

0106 09.01-17.452.0010-1.095 4.4.90.51.00 1001000 127.000,00

0165 11.01-13.392.0014-2.054 3.3.90.39.00 1001000 23.500,00

0201 14.01-06.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 55.000,00

0202 14.01-06.122.0101-2.001 3.3.90.92.00 1001000 21.950,00

0021 17.01-18.541.0008-2.043 4.4.90.51.00 1001000 10.000,00

Total 1.153.571,00

Anexo II

Ficha programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0034 04.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 3.500,00

0069 08.01-18.541.0008-2.001 3.1.90.11.00 1001000 99.016,00

0113 09.01-04.452.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 50.000,00

0109 09.01-18.451.0008-1.096 4.4.90.51.00 1001000 20.000,00

0166 11.01-23.695.0101-2.071 3.3.90.30.00 1001000 10.000,00

0167 11.01-23.695.0101-2.071 3.3.90.39.00 1001000 10.000,00

0168 11.01-23.695.0101-2.071 4.4.90.52.00 1001000 3.500,00

0192 12.01-27.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 1001000 15.000,00

0195 12.01-27.122.0101-2.001 4.4.90.52.00 1001000 35.000,00

0216 14.01-06.122.0015.2.058 3.3.90.39.00 1001000 11.950,00

0208 14.01-06.181.0015-2.019 3.3.90.30.00 1630000 10.000,00

0074 13.01-10.302.0017-2.022 3.1.90.11.00 1001000 663.605,00

0076 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.30.00 1214000 175.000,00

0047 15.05-08.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 27.000,00

0009 17.01-18.541.0008-2.043 3.3.90.30.00 1001000 10.000,00

0010 17-01.18.541.0008-2.043 3.3.90.39.00 1001000 10.000,00

Total 1.153.571,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1214000 - Transferência do Sistema Único de Saúde
1530400 - Royalties 5%
1630000 - Recursos Vinculados ao Trânsitol

Ailton Basílio Marques 
Prefeito Municipal

DECRETO nº 2452 DE 05 DE MAiO DE 2020

EMEnTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.598.105,00

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de 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 672 de 13 
de outubro de 2019;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 1.598.105,00 (Um milhão, 
quinhentos e novenrta e oito mil e centos e cinco reais) para atender as programações 
constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 
320, de 17 de março de 1964;

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

 Anexo i
Ficha programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0035 04.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.94.00 1001000 92.000,00

0046 04.01-04.122.0101-2.006 3.3.90.39.00 1001000 7.000,00

0170 11.01-12.361.0012-2.102 3.3.90.30.00 1122000 33.000,00

0174 11.01-12.365.0012-2.104 3.3.90.30.00 1122000 1.000,00

0139 13.01-10.122.0128-2.514 3.3.90.30.00 1213000 24.500,00

0141 13.01-10.122.0128-2.514 3.3.90.30.00 1214000 493.000,00

0145 13.01-10.122.0128-2.514 4.4.90.52.00 1214000 151.000,00

0046 13.01-10.301.0016-2.013 3.3.90.30.00 1214000 5.300,00

0143 13.01-10.302.0017-2.015 3.3.90.39.00 1213000 86.000,00

0069 13.01-10.302.0017-2.020 3.3.90.30.00 1213000 100.000,00

0077 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.36.00 1001000 100.000,00

0080 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.39.00 1214000 230.000,00

0147 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.92.00 1214000 73.710,00

0148 13.01-10.305.0018-2.027 3.3.90.39.00 1214000 21.330,00

0128 13.02-10.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 30.000,00

0146 13.02.10.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1214000 12.265,00

0006 15.01-08.244.0021-2.062 3.3.90.30.00 1311000 138.000,00

Total 1.598.105,00

Anexo ii

Ficha programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0001 02.01-4.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 30.000,00

0013 03.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.13.02 1001000 12.000,00

0034 04.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 50.000,00

0073 08.01-18.541.0008-2.001 3.3.90.39.00 1001000 7.000,00

0165 11.01-13.392.0014-2.054 3.3.90.39.00 1001000 34.000,00

0035 13.01-10.122.0101-2.011 3.3.90.30.00 1001000 3.000,00

0048 13.01-10.301.0016-2.013 3.3.90.36.00 1214000 7.000,00

0108 13.01-10.301.0019-2.028 3.3.90.30.00 1001000 38.000,00

0124 13.01-10.301.0019-2.034 3.3.90.39.00 1214000 20.000,00

0013 13.01-10.301.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 162.500,00

0016 13.01-10.301.0101-2.001 3.1.90.13.02 1001000 490.000,00

0029 13.01-10.301.0101-2.006 3.3.90.30.00 1001000 10.000,00

0030 13.01-10.301.0101-2.006 3.3.90.36.00 1001000 10.000,00

0057 13.01-10.302.0017-2.015 3.3.90.30.00 1214000 20.000,00

0064 13.01-10.302.0017-2.016 4.4.90.52.00 1214000 5.000,00

0072 13.01-10.302.0017-2.020 3.3.90.39.00 1214000 10.000,00

0073 13.01-10.302.0017-2.020 4.4.90.52.00 1214000 5.000,00

0081 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.40.00 1001000 122.300,00

0076 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.30.00 1214000 273.305,00

0085 13.01-10.302.0017-2.022 4.4.90.52.00 1215000 151.000,00

0010 15.01-08.244.0021-2.063 3.3.90.30.00 1001000 65.000,00

0040 15.03-16.482.0024-1.015 4.4.90.61.00 1001000 73.000,00

Total 1.598.105,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1122000 - Transferências de Recursos do FNDE
1213000 - Transferências do SUS
1214000 - Transferências do Sistema Único de Saúde
1215000 - Transferências do SUS - Bloco de Investimento

Ailton Basílio Marques 
Prefeito Municipal
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

CRePe De taPioCa 
(CRePioCa)

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

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

ingredientes

Modo de preparo

PiRão De fRango

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

ingredientes

Modo de preparo

fRango De Panela De 
PRessão seM Água

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

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

ingredientes

Modo de preparo

Bolo De 
CoCa - Cola

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

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

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
p R E F E i T u R A  M u n i C i pA L  D E  B E L F O R D  R O x O

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

22 DE MAiO DE 2020. puBLiCADO EM 23/05/2020 – CÓD-pMBR 095.

DECRETO n° 4.896, DE 22 DE MAiO DE 2020.  
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 9.643.000,00 
(nove milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), para reforço das dota-
ções 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 nos artigos 8º da Lei 
Municipal 1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 9.643.000,00 (nove mi-
lhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), para atender à programação 
constante do Anexo i deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão 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;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

 Anexo i 
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-
TAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 1.000.000,00 

SEMUS FMS 08.01.10.305.104.2.138 3.3.90.30.00 16 1.000.000,00 

PGM PGM 09.01.04.122.001.2.044 3.3.90.39.00 00 1.300,00 

SEMA SEMA 14.01.18.542.061.1.011 3.3.90.39.00 00 270.000,00 

SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 5.178.700,00  

SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 04 2.073.000,00  

SEMDEC SEMDEC 54.01.06.182.074.2.049 3.3.90.92.00 00 120.000,00 

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.92.00 00 70.000,00 

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.33.00 00 50.000,00 

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 4.4.90.52.00 00 50.000,00 

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.2.90.21.00 00 1.400.000,00 

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 4.6.90.71.00 00 1.900.000,00 

SEMFA SEMFA 05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 200.000,00 

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 1.000.000,00 

SEMUS FMS 08.01.10.303.104.2.137 3.3.90.30.00 16 1.000.000,00 

SMCT SMCT 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.30.00 00 100.000,00 

SEMC SEMC 53.01.15.452.033.2.035 3.3.90.92.00 02 300.000,00 

SEMC SEMC 53.01.15.452.033.2.035 4.4.90.52.00 02 500.000,00 

SEMC SEMC 53.01.04.122.011.2.053 3.3.90.39.00 04 895.000,00 

SEMC SEMC 53.01.04.122.011.2.053 3.3.90.92.00 04 10.000,00 

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 1.000.000,00 

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 04 1.168.000,00 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
pREFEiTO MuniCipAL

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO –SEMuG

DEpARTAMEnTO COMpRAS E LiCiTAÇÃO

COMiSSÃO DO pREGÃO
AViSO DE LiCiTAÇÃO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO n° 25/0021/2018
pREGÃO pRESEnCiAL - nº 12/2020
OBJETO: Aquisição de lixeiras diversas e material para fixação das lixeiras 
em postes, logradouros, pisos e muros, através do Sistema de Registro de 
Preços, quantidades e especificações contidas no termo de referência – anexo 
i do edital.
CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO:  MEnOR pREÇO pOR iTEM 
DATA, HORA E LOCAL: Dia 04 de junho de 2020 às 11:00h, na sala Departamen-
to de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, 
mediante a apresentação do carimbo do CnpJ, 01(uma) resma de folhas de 
papel A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através 
do portal de transparência do município pelo endereço eletrônico http://trans-
parencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
pregoeiro

SECRETARiA MuniCipAL DE COnSERVAÇÃO

Despacho do Secretário (processo nº 53/0051/2019) HOMOLOGO a presen-
te LiCiTAÇÃO na modalidade pREGÃO pRESEnCiAL SRp n° 007/2019, cujo 
objeto é pREGÃO pRESEnCiAL SRp n° 009/2020, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA pARA FORnECiMEnTO DE MATERiAiS 
DE FERRO FunDiDO, pARA ATEnDER AS nECESSiDADES DA SECRETARiA 
MuniCipAL DE COnSERVAÇÃO DO MuniCipiO DE BELFORD ROxO/RJ, adju-
dicando seu objeto a empresa: METinOx 2004 COMERCiAL EiRELi, no valor 
de RSl.283.019,00 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil e dezenove reais), 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de 
Adjudicação da Comissão para procedimentos de Licitação na Modalidade de 
Pregão Presencial as fls. 220 a 222, 225 e 226 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria Geral do Município em fls. 76 e 88 e da Controladoria Geral do 
Município às fls. 239. Em 05 de maio de 2020. 

ADRi.AnO CARMO DE OLiVEiRA 
Secretaria Municipal de Conservação

SECRETARiA MuniCipAL DE DEFESA CiViL E ORDEM uRBAnA

Despacho do Secretário (processo nº 54/0002/2020)  HOMOOLOGO a presente 
LiCiTAÇÃO na modalidade pREGÃO pRESEnCiAL SRp nº 010/2020, cujo ob-
jeto é COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA EM LOCAÇÃO DE BA-
nHEiROS QuiMiCOS ViSAnDO ATEnDER AS nECESSiDADES DO MuniCipiO 
DE BELFORD ROxO -RJ, adjudicando seu objeto a empresa: JJ pRODuÇÕES 
ARTiSTiCAS E LOCAÇÕES LTDA, no valor de R$ 910.827,32 (novecentos e dez 
mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), conforme Ata de 
julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Co-
missão para procedimentos de Licitação na Modalidade de pregão presencial 
as fls. 276 a 278 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município 
as fls. 114 a 119 e da Controladoria Geral do Município as fls. 289. Em 21 de 
maio de 2020.

ROBEniLSOn VASQuES FERnAnDES
Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem urbana

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ExTRATO DE TERMO DE COnTRATO

TERMO DE COnTRATO nº 003/2020.
pARTES:Câmara Municipal de Itaguaí e W.B.M. Comércio de 
Produtos Industrialização Eireli
OBJETO:Contratação de empresa para aquisição de material 
de insumo e descartáveis, na forma do Termo de Referência e 
do instrumento convocatório.
pRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) 
meses.
VALOR: dá-se ao contrato o valor total deR$ 26.106,25 (vinte e 
seis mil e cento e seis reais e vinte e cinco centavos)

pROCESSO ADMiniSTRATiVO:nº 398/2019
FunDAMEnTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.
Esclareço que a íntegra do Contrato está disponível no portal 
da CMI (https://www.camaraitaguai.rj.gov.br) para consulta a 
qualquer momento.

ExTRATO DE TERMO DE COnTRATO

TERMO DE COnTRATO nº 004/2020.
pARTES:Câmara Municipal de Itaguaí e WM Midas Serviços 
de Informática Eireli

OBJETO:Contratação de empresa para aquisição de material 
de insumo e descartáveis, na forma do Termo de Referência e 
do instrumento convocatório.
pRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) 
meses.
VALOR: dá-se ao contrato o valor total deR$ 3.725,00 (três mil, 
setecentos e vinte e cinco reais)
pROCESSO ADMiniSTRATiVO:nº 398/2019
FunDAMEnTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.
Esclareço que a íntegra do Contrato está disponível no portal 
da CMI (https://www.camaraitaguai.rj.gov.br) para consulta a 
qualquer momento.

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OMiTiDO DA puBLiCAÇÃO DO DiA 14 DE ABRiL DE 2020.

 Processo nº 384/2020 - Baseado nos pareceres do 
Controle Interno e da Procuradoria, homologo a prorrogação 
do Contrato nº 004/2017 cujo objeto é a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica 
da Marca Siemens de 10(dez) ramais digitais e 90 (noventa) 
ramais analógicos, com reposição de peças, aparelhos e KS, 
pelo período de 12 (doze) meses, adjudicando o serviço à 
empresa RJMULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP, no valor total de R$ 46.190,00 (quarenta e seis mil, cento 
e noventa reais).

 
Em, 13 de abril de 2020.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

OMiTiDA DA puBLiCAÇÃO DO DiA 14 DE ABRiL DE 2020

Processo nº 499/2020 - Baseado nos pareceres da ACI e 
da Procuradoria, homologo a prorrogação do Contrato nº 
003/2017, na forma da cláusula 2.1 e do art. 57, II da Lei nº 
8.666/93, cujo objeto é a manutenção mensal de equipamentos 
de informática desta Casa, tendo como contratada a empresa 
LFC DE SOUZA BAZAR, no valor de R$ 6.489,30 (seis mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) por mês, 
pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor global de 
R$ 77.871,60 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e um 
reais e sessenta centavos).
 

Em, 13 de abril de 2020.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Processo nº 006/2020 - Baseado nos pareceres da ACI e 
da Procuradoria, homologo a Licitação nº 003/CMNI/20 na 
modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a cessão de 
licenciamento de uso com manutenção e suporte mensal 
de sistemas integrados de gestão pública em plataforma 
web, adjudicando o presente à empresa MODERNIZAÇÃO 
PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA., no valor de R$ 19.508,33 
(dezessete mil reais) por mês, pelo período de 12 (doze) 
meses, perfazendo o valor global de R$ 234.100,00 (duzentos 
e trinta e quatro mil e cem reais).
 

Em, 05 de maio de 2020.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente 

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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Serginho era treinador do Projeto Karanba, ação socioesportiva norueguesa, da cidade

técnico e ‘caça talentos’, sérgio
antunes morre em são gonçalo

luto no futebol

o treinador Sérgio Antu-
nes, de 64 anos, morreu na 
quinta-feira (21), em decor-
rência de um derrame cere- bral (AVC). Serginho, como gostava de ser chamado pelos alunos do Karanba (projeto social em que trabalhava desde 2009), sempre foi muito querido por todos no mundo do futebol e na cidade. No comando do time do Karanba, foi bicampeão da Norway Cup e da Gothia Cup (2010 e 2011) e bicam-peão da Dinamarca (2011 e 2012), além de ter participa-do do crescimento de atletas de sucesso, como o goleiro Hélton, um dos grandes ídolos do Vasco da Gama e do Porto, de Portugal.

Em seu Instagram, Helton fez uma homenagem e escreveu: “Essa será a imagem que ficará para nós, meu amigo, irmão, conselheiro, pai... sempre presente para o que precisávamos com essa marca que você nos acostu-mou - o sorriso e a alegria. Sentiremos muito a sua falta. Que Papai do Céu te receba de braços abertos e que por cá, conforte os nossos corações para aceitarmos você ter saído do nosso lado. Te amaremos eternamente”. Na foto postada Helton e o treinador aparecem dando gargalha-das, descontraidamente, durante atividade no gramado.Com Hélton, Serginho participou de várias edições do  “A baliza é tua”, um evento organizado pelo ex-goleiro para formação de atletas em Portugal. Ele também passou por clubes como Portuguesa, Vasco da Gama e Al-Jahra, do Kwait. Nas Redes Sociais, tanto o projeto Karanba quanto amigos de profissão, homenagearam o treinador. (Fonte: Site “o São Gonçalo”)

 Professor Serginho revelou Hélton, 
ex-goleiro do Vasco e Porto, de Portugal 


