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Divulgação
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mutirão recupera visão
belford roxo realiza cirurgia de catarata

Todo o serviço, desde a consulta até a revisão pós-cirurgia, acontecem na Clínica Donwtown Medic, conveniada 
com o município, através do SUS (Sistema Único de Saúde). Prefeito Waguinho acompanhou cirurgias.

3

ataque surpresa
tentativa de chacina 

deixa um estirado
Atiradores surpreendem grupo que conversava e manda 

chumbo grosso. Outras três pessoas foram baleadas e so-
corridas pelo Corpo de Bombeiros. Um deles em estado 
grave. Polícia diz que há um sobrevivente.

7

matou e fugiu com a cabeça da vítima
7

teste rápido 
em são João 

de meriti
Prefeito Dr João (foto) realizou o 

teste de covid-19. Ação no 4º muni-
cípio mais populoso da Baixada Flu-
minense realizou cerca de mil testes. 
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reproDução/víDeo
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
O abraço especial do fim de sema-

na vai para a atriz, produtora cultural 
e apresentadora de TV Bellinha di 
Tena. A moça vai apresentar a Live do 
Anderson Camarada no dia 26 deste 
mês, às 14h, no Youtube. “Estou feliz e prometo dar o 
meu melhor”, disse a bela à Resenha Cultural & Cia. “É 
um prazer ter a Bellinha apresentando a live”, resumiu 
Anderson. Sucesso a todos! Aquele Abraço, Bellinha!!!

Resenha Cultural
Hora

Sábado bom para 
lembrar de duas figu-
ras que afundaram seus 
municípios e depois 
meteram o pé na estra-
da fugindo de quem os 
elegeram. Um magrelo 
e fala mansa saiu da 
vereança para coman-
dar a cidade que con-
fiou nele, mas só teve 

o pior. Faliu a saúde, 
educação, atrasou sa-
lários dos servidores, 
sem contar que largou 
a cadeira e virou pó. 
Seus aspones tiveram 
de completar o man-
dato enganando como 
podiam a população. A 
cidade virou lixeira a 
céu aberto.

magrelo e mau gestor abandonou tudo

o sombra
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Uma outra decepção 
para seus eleitores tinha 
experiência política de 
sobra e era PHD em fal-
catruas. Vendeu ideia de 
bom moço, aparou o bi-
gode para tomar posse e 
foi ‘uma água’ na admi-
nistração do lugar. Saiu 
de Brasília com fama 
de ‘o cara’ e afundou a 
cidade que governou. 

Com tudo falido, não 
teve coragem de enca-
rar o povo. Pegou a mu-
lher, botou a bagagem 
no carrinho e entrou no 
primeiro avião, sabe-se 
lá para onde. Deu azar, 
pois na mesma aeronave 
estava um morador do 
município que acabara 
de abandonar sem pres-
tar contas dos rombos. 

bigodudo entrou no avião e fugiu

Olha a VigáriO geral aí gente!

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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Os dois exemplos 
negativos que o SOM-
BRA guarda nos arqui-
vos da coluna, parece 
que não são os únicos 
a desgraçarem suas ad-
ministrações. Vamos 

seguir pesquisando 
outros, a pedido de lei-
tores ávidos por conhe-
cerem quem foram os 
‘afundadores’ de muni-
cípios que governaram. 
É só ter paciência.  

vem mais por aí!

Essa reação é a que 
predomina no rosto 
alegre de cada faze-
dor de arte & cultura 
de Nova Iguaçu des-
de quando a notícia se 
espalhou. A prefeitura 
está cadastrando pesso-
as e projetos para rece-
berem ajuda financeira 
emergencial disponi-
bilizada pelo Governo 
Federal no valor total 
de quase 5 milhões de 
reais. Portanto, tá va-
lendo, e será gerencia-
da pelos governadores 
e prefeitos, através das 
secretarias de Cultura. 
A pandemia do corona-
vírus atingiu em cheio 
a classe artística de 
Nova Iguaçu e demais 
cidades do País. Agora, 
o alívio financeiro será 
possível até a retoma-
da definitiva das ativi-
dades. Esperamos que 
isso aconteça o mais 
rápido possível. (Jota 
Carvalho).   

mais que 
demais! 

Para o próximo carna-
val, o samba-enredo 
oficial da Vigário 

Geral contará com uma 
participação mais do que 
especial. Xande de Pilares 
dará voz a obra, ao lado 
do intérprete Tem-Tem Jr. 
A escola realizou a grava-
ção do hino que embalará 
o enredo “Pequena Áfri-
ca: da Escravidão ao Per-
tencimento - Camadas de 
Memórias entre o Mar e o 
Morro”.

Xande é um dos sambis-
tas mais ligados às escolas 
de samba e já participou 
de diversas gravações e 
disputas de samba, onde é 
compositor. Na avenida já 
fez parte do carro de som 
do Salgueiro e com toda 

sua experiência exaltou 
a obra da escola para o 
próximo desfile.

“Um sambão digno 
de prêmios e muitos elo-
gios. Fico muito feliz 
pelo convite do Intérpre-
te Tem-tem Jr., um garo-
to que eu tanto admiro e 
sem dúvidas é um talen-
to incrível para o nosso 
carnaval. Quan-
do o convite 
veio dele 
eu aceitei 
na hora, 
e digo 
m a i s , 
v o u 
desfilar 
ao lado 
dele na Sa-
pucaí”, reve-
lou o cantor.

Emocionado com o 
momento, convite do intér-

prete Tem-tem Jr. foi por 
ter Xande como 

uma de suas 
maiores re-

ferências. 
“Um ar-
tista com-
p l e t o , 
h u m i l -
de e que 

sempre me 
tratou com 

maior carinho. 
Agradeço a ele e a 

minha escola por me per-
mitir viver esse momento 

tão importante em minha 
vida, Vigário vem com um 
sambão pra eternizar os 
corações dos sambistas.”, 
revelou a voz oficial da es-
cola.

O hino que vai embalar a 
escola no próximo ano será 
composto por Junior Fion-
da, Luiz Carlos d’Avenida, 
Luiz Pião, Fagundinho, Ro-
bert Farrow, Gigi da Estiva, 
Domenil, Romeu, Fadico, 
Silvana, Felipe Revelação, 
Rodrigo Shumack, Marce-
linho e Carlinhos Ousadia.

Tem-Tem e Xande, prometem
 sacudir a Sapucaí em 2021

sauDaDes Do poeta
40 anos sem vinicius de moraes

O amor e a saudade são 
ingredientes presentes em 
boa parte das criações de 
Vinicius de Moraes, que 
deixou a vida e fincou 
bandeira na eternidade no 
dia 9 de julho de 1980, 
com uma obra riquíssima, 
cativante e transforma-
dora. Na semana em que 
se completa 40 anos sem 
o “poetinha”, o pianis-
ta Kiko Continentino, do 
lendário grupo Azymuth e 
da banda de Milton Nasci-
mento há mais de 20 anos, 

e a cantora e educadora 
Lucynha Lima apresen-
tam o projeto “Saudades 
do Poeta”, com três shows 
online ao vivo em home-
nagem a esse grande nome 
da arte e da cultura brasi-
leira, nos dias 6, 9 e 11 de 
julho, sempre às 19h, via 
Facebook e Instagram.

Kiko e Lucynha in-
terpretam um apanhado 
das composições do po-
eta com alguns dos seus 
parceiros mais ilustres, 
retratando assim as suas 

diferentes fases. “Vinicius 
foi peça fundamental em 
importantes momentos de 
nossa música e teve sua 
vida marcada por grandes 
transformações”, destaca 
Continentino.

“A sua obra é uma nar-
rativa completa e perfeita 
de um importante recorte 
da cultura popular brasi-
leira”, ressalta Lucynha.

O projeto conta com o 
apoio de nomes de peso da 
música que conviveram 
com o poeta, como Rober-

to Menescal, Carlos Lyra e 
Marcos Valle.

A programação se ini-
cia na segunda-feira (6/7) 
com Vinicius Jazz, no 
qual Kiko Continentino 
improvisa no piano temas 
do homenageado, fazendo 
uma releitura jazzística de 
sua obra. Na quinta-feira 
(9/7), Lucynha canta Vi-
nicius: a cantora interpre-
ta algumas das parcerias 
do poeta com Tom Jobim, 
Carlos Lyra, Edu Lobo e 
Baden Powell, acompa-

nhada por Kiko Continen-
tino. E no sábado (11/7), 
encerrando a programa-
ção, a dupla apresenta Vi-
nicius para crianças, show 
voltado ao público infan-
til, com algumas das can-
ções do álbum “A Arca de 
Noé” (1980), feito em par-
ceria com Toquinho, en-
tre outras parcerias. Para 
assistir às apresentações, 
acesse www.instagram.
com/kikocontinentino ou 
www.facebook.com/kiko.
continentino

Kiko Continentino e Lucynha Lima revisitam a 
obra de Vinícius  (direita) em três shows online

Xande de 
pilares grava 

samba ao lado 
de tem-tem Jr
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MutirãO 

A população de 
Belford Roxo 
tem mais facili-

dade para participar do 
mutirão de catarata. Ago-
ra, todo o serviço, desde 
a consulta até a revisão 
pós-cirurgia acontecem 
na Clínica Donwtown 
Medic, conveniada com 
o município, através do 

SUS (Sistema Único de 
Saúde). Para agendar 
consulta, o morador deve 
ir à Secretaria Munici-
pal de Saúde, que fica na 
Avenida Benjamin Pin-
to Dias, 610, Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 14h, com identi-
dade, CPF, comprovante 
de residência e cartão do 
SUS. O médico especia-
lista dará o diagnóstico. 
Se houver necessidade, o 

paciente é encaminhado 
para a medição de lente e 
posteriormente cirurgia. 
O projeto já beneficiou 
mais de duas mil pesso-
as.

O prefeito Wagner 
Carneiro dos Santos, o 
Waguinho, e o secretá-
rio de Saúde, Christian 
Vieira, acompanharam 
de perto as etapas do 
processo até a cirurgia. 
“Não existia nenhum 

tipo de projeto seme-
lhante a esse em Belford 
Roxo, e a demanda era 
grande. Mas o mutirão 
está conseguindo aten-
der a população e acabar 
com essa espera. Afinal, 
visão nova é vida nova”, 
afirmou Waguinho. “Uma 
equipe da Secretaria de 
Saúde acompanha todo 
o procedimento. E ainda 
cada paciente recebe um 
kit com colírio e ócu-

los escuros”, informou 
Christian.

Operação do olho 
esquerdo 

Aos 73 anos, Edith 
Alves Bandeira, acom-
panhada do filho Magno 
Alves da Silva, 28, con-
tou que tentou realizar o 
procedimento há um tem-
po, mas só pelo Mutirão 
de Catarata conseguiu 
operar seu olho esquerdo. 

“Estava quase cega e pre-
cisando fazer a cirurgia. 
Fiquei muito feliz quan-
do recebi a notícia que 
iria operar. Foram todos 
muito atenciosos. E eu 
ainda ganhei um kit com 
colírio e óculos escuros”, 
enfatizou Edith. “A emo-
ção é grande. Sou da área 
da saúde e sei que não 
é barata essa cirurgia. 
Agradeço imensamen-
te”, completou Magno.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

mutirão realiza centenas de 
testes rápidos na população

DIVULGAçãO

Cirene Silva de Medeiros operou o olho direito e 
ficou satisfeita com o resultado da cirurgia

um novo olhar para o munDo 
Secretaria de Saúde de Belford Roxo realiza cirurgias de catarata gratuitamente

Ressaltando o bom 
atendimento que os pa-
cientes têm durante os 
procedimentos, Josefa 
Amélia dos Santos, 75, 

está participando do pro-
jeto pela segunda vez. 
Na primeira, operou o 
olho direito, e agora, o 
esquerdo. “Vou enxergar 

tudo! O procedimento 
foi tranquilo e a equipe 
bastante cuidadosa. Nos 
acompanharam em to-
das as etapas”, resumiu. 

Assim como Josefa, Ci-
rene Silva de Medeiros, 
67, também já operou 
um dos olhos pelo pro-
jeto e voltou para fazer 

o mesmo procedimento 
no outro olho. “Dessa 
vez eu operei a vista di-
reita. O procedimento 
pelo particular é muito 

caro. Através do proje-
to, temos a oportunida-
de de fazer a cirurgia de 
graça. É maravilhoso”, 
enfatizou.

Dona De casa participa pela segunDa vez Do proJeto 

Com cerca de mil tes-
tes realizados, São João 
de Meriti promoveu um 
mutirão para realizar tes-
tes rápidos de covid-19 
na cidade. Dispostos em 
filas únicas e distantes 
umas das outras, centenas 
de pessoas passaram pelo 
procedimento ontem, de 
forma segura e organizada.

A vigilante Alessandra 
Honorato (46), e o esposo, 
o pintor Jorge Nascimen-
to (48), assistiram à live 
do prefeito da cidade, Dr. 
João Ferreira Neto, em 
sua rede social, informan-
do aos meritienses sobre a 
ação e decidiram compare-
cer.

“Eu estava há uma se-
mana querendo realizar o 
teste e resolvi fazer, gra-
ças a Deus o resultado foi 
negativo. É uma iniciativa 
muito boa, assim evita que 
a doença se espalhe”, con-
tou Alessandra.

Em entrevista aos jor-
nalistas, Dr. João expli-
cou que a prefeitura segue 
trabalhando para testar ao 
máximo a população, “As 
pessoas que preferirem 
também podem fazer o 
teste em qualquer um dos 
postos de saúde ou através 
dos agentes comunitários 
de saúde e é importante di-
zer que este evento é mais 
uma ação no combate ao 

coronavírus, estamos no 
caminho certo”, declarou.

Endossando as pala-
vras do prefeito, a secre-
tária municipal de Saúde, 
Marcia Lucas, explicou 
que a pasta está traçando 
um perfil epidemiológico 
de São João de Meriti, ou 
seja, está mapeando a ci-
dade em busca das pessoas 
que estão com sintomas, 
intensificando os cuidados 
no locais que mais preci-
sam.

Ação em 
outros bairros 

Sobre o mutirão de hoje, 
Marcia Lucas informou 
que estudam realizar mais 
vezes em outros bairros da 
cidade. “Vamos analisar 
como foi a testagem desta 
sexta-feira, dependendo de 
como tiver sido, podemos 
vir a fazer em outros locais 
como os bairros do Cen-

tro e de Coelho da Rocha, 
sempre priorizando as re-
giões com baixo índice de 
resultados positivos, por-
que ali pode ter demanda 
reprimida, casos em que o 
vírus não apareceu ainda, 
mas existe”, completou.

A secretária de Saúde 
anunciou também que a 
partir de hoje os Programas 
de Saúde Melhor em Casa 
e Consultório de Rua vão 
passar a realizar os testes 
rápidos para covid-19.

 No evento de ontem, os 
pacientes que apresentaram 
resultados positivos foram 
encaminhados ao médico 
para que fizessem outros 
exames complementares, 
além de receberem medica-
ção na hora. Em caso de ur-
gência, compareça à emer-
gência 24h da cidade, que 
fica na UPA Jardim Íris, na 
Av. Comendador Teles, s/n, 
Jardim Íris.  

Dispostos em filas únicas e distantes 
umas das outras, centenas de pessoas passa-

ram pelo procedimento 

Covid: pólo de atendimento 
em Mesquita é desativado

O pólo de atendi-
mento aos pacientes 
de Covid-19 em Mes-
quita, foi desativado 
ontem, após mais de 
100 dias de funcio-
namento e mais de 
15 mil atendimen-
tos a pacientes com 
sintomas leves. Os 
graves eram levados 
de ambulância para 
Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA). 
A unidad foi montada 
em março, na região 
central. 

Vice-presidente do 
Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da 
Baixada Fluminense 
(Cisbaf), o prefeito 
da cidade, Jorge Mi-
randa, ressaltou que o 
pólo foi fechado por-
que era atendida uma 
grande quantidade de 
pessoas. “Hoje, 45 
pessoas ainda conti-
nuam recebendo aten-

dimento - 30% delas 
de pacientes de muni-
cípios vizinhos”, dis-
se. 

Um outro pólo do 
município continua 
funcionando até o fim 
do mês. O atendimen-
to permanece nas uni-
dade básicas.

Os profissionais de 
saúde que trabalha-
ram na unidade fo-
ram homenageados. 
“Mesmo com a queda 
de casos, a pandemia 
ainda existe. Por isso, 
não podemos deixar 
as pessoas sem aten-
dimento. Este posto 
de atendimento ficava 
completamente lota-
do, mas começou a 
esvaziar aos poucos. 
Ainda temos uma de-
manda, mas a curva 
e os testes positivos 
caíram. O que preci-
samos fazer agora é 
ajudar a manter essa 

queda”, explicou a 
médica Bárbara Per-
digão.

Números em queda
Em outros locais da 

Baixada Fluminense, 
o número de leitos 
ocupados por conta-
minados pelo novo 
coronavírus também 
diminui. O Hospital 
da Posse, em Nova 
Iguaçu, chegou a ter 
mais de 90 leitos dedi-
cados a esses pacien-
tes - agora, são 24.

Segundo a Prefeitu-
ra de Nova Iguaçu, a 
queda no número de 
internações começou 
no fim de maio. O 
Cisbaf, que reúne 11 
municípios, diz que 
houve uma queda sig-
nificativa no número 
de atendimentos de 
urgência no Serviço 
de Assistência Médica 
de Urgência (SAMU).

rJ chega a 10,5 mil mortes por covid-19
Os dados estão no 

painel da Secretaria de 
Estado de Saúde. Os 
principais números são: 
10.500 mortes – eram 
10.332 na última quin-
ta-feira; 118.956 casos 
confirmados - eram 

116.823 168 óbitos e 
2.133 casos confirma-
dos nas últimas 24 ho-
ras; e 1.024 óbitos em 
investigação, sendo que 
294 foram descartados. 

A taxa de letalida-
de é de 8,83% 98.540 

pacientes recuperados. 
A Secretaria de Saúde 
esclareceu que os casos 
e óbitos registrados no 
boletim não ocorreram 
nas últimas 24 horas 
(essa é a data de regis-
tro no sistema). 
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tse adia prazos eleitorais 
Todos os prazos 

previstos no calen-
dário eleitoral para 
o mês de julho serão 
prorrogados em 42 
dias. O anúncio feito 
ontem pelo Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE) é mais um efei-
to colateral colateral 
do enfrentamento ao 
coronavírus. A  medi-
da foi executada para 
adequar as datas com 
as mudanças provo-
cadas pela aprovação 
da emenda constitu-
cional que adiou as 
eleições municipais 
para novembro em 
função da pandemia 
da covid-19. 

Os 36 prazos que 
foram postergados 
para agosto envol-
vem restrições que 
impedem agentes 
públicos de fazerem 
contratações, aumen-
tar despesas públicas, 
inaugurar obras, além 
das datas para o elei-

tor com deficiência 
pedir atendimento es-
pecial e para as con-
venções partidárias 
dos candidatos a pre-
feito, vice-prefeito e 
vereadores. 

Em agosto, após o 
fim do recesso no Ju-
diciário, novas altera-
ções nos prazos dos 
meses seguintes do 
calendário eleitoral 
serão divulgadas pelo 
TSE. 

Ontem (2), o Con-
gresso Nacional pro-
mulgou a Emenda 
Constitucional 107, 
que adia as eleições 
municipais de outu-
bro para novembro 
deste ano. Dessa for-
ma, os dois turnos 
eleitorais, inicial-
mente previstos para 
os dias 4 e 25 de ou-
tubro, serão realiza-
dos nos dias 15 e 29 
de novembro. O adia-
mento contou com o 
aval do TSE. 

flexibilizaçãO

Uma lei sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada 
no Diário Oficial do Estado ontem inclui absorventes e fraldas 
infantis e geriátricas passam a ser considerados produtos da cesta 

básica no estado do Rio de Janeiro. 

O Brasil tem 62.304 mortes por coronavírus confirmadas até 
as 13h de ontem, aponta um levantamento feito pelo consórcio 
de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias esta-

duais de Saúde.

O Ministério Público 
do Rio (MPRJ) está auto-
rizado a repassar R$ 84,9 
milhões para os Fun-
dos Estaduais da Saúde 
(FES) e da Assistência 
Social (FEAS), usados 
para custear medidas de 
contenção da pandemia 
do coronavírus. 

A lei que determina a 
medida foi sancionada 
pelo governador Wilson 
Witzel e publicada no Di-
ário Oficial do Estado. O 
RJ ocupa o segundo lugar 
em números de mortes 
pela covid. Os recursos 
são provenientes do Fun-
do Especial do MPRJ. 

combate i 

segunDo lugar ii

Na justificativa de au-
toria do próprio Minis-
tério Público, o procu-
rador-geral do estado, 
José Eduardo Gussem, 
enfatizou que a transfe-
rência precisava do aval 
do Poder Legislativo e 
o próprio órgão foi sen-
sível a essa realidade. 

Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque 
de Caxias receberam respiradores do Mi-
nistério da Saúde. A solicitação do coor-
denador da bancada do RJ no Congresso, 
deputado federal Sargento Gurgel (PSL), 
foi atendida nesta semana.

Justificativa iii

respiraDores 

eDitorial

O MP, considerando as medidas de aus-
teridade (...), identificou a possibilidade 
de transferir esses recursos para a Saúde e 
Assistência Social, que foi aprovado pelo 
Órgão Especial do Colégio de Procurado-
res de Justiça”, declarou Gussem.

viabiliDaDe iv

DpJ anuncia retomada do trabalho presencial

rafael Wallace/alerJ

Alerj: validada lei 
que sobre fidelização de 
contratos 

Proibição foi contes-
tada por associações de 
empresas de telefonia e 
operadorasO plenário 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) emitiu, 
em sessão virtual encer-
rada no último dia 26 de 

junho, um parecer pela 
constitucionalidade da 
Lei 7.872/18, aprova-
da pela Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), 
que proíbe a inclusão 
de cláusula de fideli-
zação em contratos de 
prestação de serviços. 
A decisão foi de ampla 

maioria entre os minis-
tros na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) 5963, ajuizada 
pela Associação Brasi-
leira de Concessionárias 
de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (Abra-
fix) e pela Associação 
Nacional das Operado-
ras de Celulares (Acel).

alerj: validada lei que sobre
 fidelização de contratos 

igor lima/pmQ

Defensores, ser-
vidores, resi-
dentes jurídicos 

e estagiários da Defen-
soria Pública do Rio 
de Janeiro começam, 
na próxima segunda-
-feira, a retornar, de 
maneira segura e gra-
dual, aos postos físicos 
de trabalho em todo o 
Estado, com a possibi-
lidade de atendimento 
exclusivamente a casos 
de urgência que não 
possam aguardar en-
caminhamento remoto 
ou de pessoas que não 
disponham de telefone 
e acesso à internet ou 
ainda consideradas de 
extrema vulnerabilida-
de. 

Todos os demais aten-
dimentos continuarão 
sendo feitos a distância, 
nos moldes adotados 
em 23 de março e que 
permitiram, desde en-
tão, atuação da Defen-
soria em quase 205 mil 
demandas em todo ter-
ritório fluminense até o 

último dia 30. Somente 
entre 22 e 28 de junho, 
foram exatas 26.242 so-
licitações.

“Nunca a Defensoria 
foi tão essencial como 
nesse momento. A ins-
tituição conseguiu se 
reinventar, garantindo 
acesso à Justiça mesmo 
que atuando integral-
mente por meios remo-
tos. O atendimento a 
distância veio para ficar 

e, em breve, teremos in-
clusive ferramentas de 
informática para facili-
tar o acesso do cidadão 
aos nossos serviços”, 
resumiu o defensor 
público-geral, Rodrigo 
Pacheco.

Recomendações 
A volta aos postos 

de trabalho físico será 
realizada em três fa-
ses, que dependerão 

das recomendações das 
autoridades sanitárias. 
Nessa primeira etapa, 
prevista para o período 
de 6 a 26 de julho, cada 
imóvel da Defensoria 
terá, por vez, não mais 
que 25% do pessoal ali 
lotado. Os espaços na 
capital, na região me-
tropolitana e no interior 
foram adaptados para 
garantir a segurança de 
quem circular pelo am-

biente. 
Todos deverão usar 

máscaras distribuídas 
pela instituição; have-
rá também máscaras 
descartáveis para assis-
tidos enquadrados em 
situações excepcionais 
e que não se apresenta-
rem protegidos e álcool 
em gel 70º disponível 
para todos.

Na entrada, quem 
procurar a Defensoria 

precisará informar se 
tem sintomas de Co-
vid-19. As salas de es-
pera terão capacidade 
reduzida, os pisos esta-
rão marcados de modo 
a que todos se man-
tenham a pelo menos 
1,5 m de distância e as 
recepções e mesas de 
atendimento, guarneci-
das de placas de acríli-
co transparente.

Novas de segurança  
Na segunda fase, a 

ser iniciada em 27 de 
julho e cujo término 
está sujeito ao fim da 
pandemia do novo co-
ronavírus, permanecem 
as normas de seguran-
ça sanitária, mas os lo-
cais poderão abrigar até 
50% da equipe local, 
contanto que o espaço 
permita a todos respei-
tar o afastamento de 
1,5m. Nesse período, a 
prestação de assistên-
cia jurídica à população 
continuará preferen-
cialmente remota, por 
celular (voz e mensa-
gem) e por e-mail. 

Atendimento ao público será gradual, porém, continuará sendo feito pelos Polos Remotos

assessoria de 
comunicação

A volta aos postos de trabalho físico da Defensoria será feita em três fases

O atendimento pre-
sencial será assegurado 
somente a pessoas em 
situações de urgência 
ou que não disponham 
de recursos tecnológi-
cos, mas está prevista 
também a possibilidade 
de triagem qualificada e 
agendamento de outros 
casos, sempre por meio 

da Central de Relacio-
namento com o Cidadão 
(CRC), pelo telefone 
129, ou pelo portal da 
Defensoria.

“Estamos acompa-
nhando diariamente os 
dados sobre a pandemia 
no Estado e, se for pre-
ciso, poderemos voltar à 
fase anterior ou até mes-

mo retomar o atendimen-
to inteiramente remoto, 
se os indicadores epi-
demiológicos assim re-
comendarem”, explicou 
Rodrigo Pacheco.

A terceira e última 
fase, quando autorida-
des sanitárias tiverem 
anunciado oficialmente 
o restabelecimento da 

normalidade, significa-
rá o retorno de todos os 
defensores, servidores, 
residentes jurídicos e 
estagiários a seus locais 
de trabalho. A experi-
ência acumulada com o 
funcionamento dos 110 
Polos de Atendimento 
Remoto abertos em 23 
de março, porém, será 

adotada como balizadora 
para o dia a dia do traba-
lho da instituição.

A tendência, num fu-
turo próximo, é que ape-
nas em situações muito 
especiais seja dispensado 
agendamento prévio pela 
CRC, responsável por 
marcação de dia, horário, 
local do comparecimento 

da pessoa interessada e 
de prestação das infor-
mações essenciais como 
documentos a serem 
apresentados.

Para mais informações 
sobre atuação da DPRJ 
na pandemia e contatos 
dos polos de atendimento 
remotos, acesse: https://
coronavirus.rj.def.br/.

 pessoas em situação De emergência  
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Rafinha fala sobre áudio 
de jogador do boavista

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

O Flamengo de Jor-
ge Jesus estabe-
leceu um padrão 

de jogo e tem evoluído 
muito nas mãos do Mis-
ter. Após a vitória contra 
o Boavista, vazou áudio 
do Everton Silva, joga-
dor do Boavista. O atleta 
detalhou o sufoco que é 
para ganhar a equipe ru-
bro-negra e revelou que 
os jogadores do Rubro-
-Negro utilizam de códi-
gos para se movimenta-
rem. 

O áudio repercutiu até 
na entrevista coletiva no 
Ninho do Urubu. O late-
ral direito Rafinha con-
tou que achou engraçado 
e entendeu como positiva 
a declaração de Everton 
Silva e revelou que o 

elenco tenta ensaiar a co-
municação.

“Foi bem engraçado o 
áudio do Everton. A gen-

te sabe, passou aqui no 
Flamengo e temos total 
respeito. Foi engraçado, 
mas é bom um elogio 

desse positivo. Tudo que 
é positivo é bem-vindo, 
foi engraçado e virali-
zou. A gente tenta deixar 

ensaiada a comunicação. 
Mas as nossas falas são 
segredos de estado. Da-
qui não saem.

O padrão tático e a 
qualidade do time são 
pontos destacados até 
pelos adversários. Desde 
que chegou ao Flamengo, 
Jorge Jesus acumula bons 
números. São 54 parti-
das, 41 vitórias e cinco 
títulos conquistados: Li-
bertadores, Brasileiro, 
Recopa Sul-Americana, 
Supercopa do Brasil e 
Taça Guanabara.

Pelo Campeonato Es-
tadual 2020, além de já 
ter conquistado o primei-
ro turno, o Rubro-Negro 
ficou em primeiro lugar 
na classificação geral e 
está na semifinal da Taça 
Rio. Por essas condições, 
caso o Flamengo con-
quiste o segundo turno, 
será declarado campeão 
Estadual deste ano, sem 
que haja decisão final do 
título.

“nossas falas são segredos de estado”, diz o lateral

O áudio repercutiu no treino e na entrevista coletiva no Ninho do Urubu

O presidente Jair Bol-
sonaro gostou do resul-
tado após o Flamengo 
usufruir pela primeira 
vez da MP 984. O clu-
be transmitiu a partida 
do Campeonato Carioca 
(Taça Rio), na quarta-
-feira (1), contra o Boa-
vista, através de sua TV 
nas redes sociais. Só no 
YouTube foram mais de 
11 milhões de visualiza-
ções.

“Uma televisão tinha 
o monopólio e pagava 
R$ 500 ou 600 mil por 
partida. Parabéns ao 
Flamengo e ao presi-
dente que assinou a MP 
e deu liberdade às equi-
pes”, disse o presidente.

Para Bolsonaro, os 
clubes terão agora que se 
conscientizar em reali-
zar boas administrações 
para manter o alto valor 
de mercado. “Aquele 

que estiver melhor ven-
derá pelo maior valor. 
Não existe mais acomo-
dação. É um negócio. Se 
acomodar, o valor vai 
cair. O futebol terá uma 
grande alavancagem no 
Brasil”, emendou.

A MP 984 deu poder 
ao time mandante de ne-
gociar exclusivamente 
os direitos de transmis-
são dos jogos. O Fla-
mengo ainda não tinha 

contrato com nenhuma 
emissora de televisão 
para o Campeonato Ca-
rioca e se apegou a essa 
nova lei.

Em contrapartida, a 

TV Globo, detentora 
dos direitos dos outros 
11 participantes do Es-
tadual, questionou a 
postura do Flamengo e 
decidiu rescindir o con-

trato da competição. A 
emissora prometeu, no 
entanto, pagar os valo-
res referentes à tempo-
rada 2020. 

(Fonte: Gazeta Esportiva)

mp 984: presidente 
bolsonaro comemora 
sucesso do flamengo

Gerson foi um dos destaques no primeiro jogo sob bênçãos da Medida Provisória 

aleXanDre viDal fla

O Fluminense dispu-
tou duas partidas desde 
o reinício do Campeona-
to Carioca. Derrota para 
o Volta Redonda por 3 a 
0, no domingo, e empate 
sem gols com o Macaé, 
na última quinta (2). Fo-
ram 180 minutos de fu-
tebol com saldo de três 
gols contra e nenhum 
a favor. Questionado, 
Odair Hellmann, técni-
co do Fluminense, culpa 
falta de tempo para trei-
nar.

O Tricolor foi a última 
equipe a retomar os trei-
nos presenciais no Rio. 
Contrário ao retorno do 
Futebol, se recusou a 
seguir os demais clubes 
e adiou a volta ao máxi-
mo.

“Faltou é tempo de 
trabalho para que a gente 
pudesse fazer trabalhos 
de finalizações”, disse 
Odair após o confronto 
em Bacaxá.

“A gente teve oito ses-
sões de treinamentos, 
uma ou duas sessões de 
chutes e finalizações, 
então é uma dificulda-
de par quem tem pouco 
tempo e necessita de en-
trosamento, para quem 
necessita de uma parte 
física”, completou.

O Flu avançou às se-
mifinais da Taça Rio e 
já pega o Botafogo nes-
te domingo, às 16 ho-
ras. Odair descarta uma 
grande evolução com 
mais dois dias para trei-
nar. “Milagre não existe. 
Eu acredito em trabalho, 
progressão, continuida-
de, entrosamento, mas 
para isso você precisa 
de tempo. Vamos fa-
zer o terceiro jogo sem 
possibilidade de treinar. 
Vamos ter dificuldades, 
mas vamos tentar supe-
rar isso para conseguir 
os resultados”, prome-
teu.

Odair Hellmann, culpa falta de tempo por seca de gols no Flu

“Milagre não existe. Eu acredito em trabalho, progressão, continuidade...”, analisa o comandante

Divulgação

O meio-campista Nenê 
testou positivo para a 
Covid-19 e foi o último 
atleta do elenco a iniciar 
os treinamentos. Ele este 
ausente contra o Volta 
Redonda, mas fez sua 
primeira partida na quin-
ta-feira.

“Acho que dentro das 
circunstâncias, foi bas-
tante positivo, me senti 
bem. Até o segundo eu 
estava fisicamente tran-
quilo, mesmo com o 
campo. Fiquei feliz pe-
las circunstâncias”, disse 
Nenê.

Sobre a disputa por 
uma vaga na final do se-
gundo turno, ele prome-
teu foco. “Temos que re-
cuperar bem, o máximo 
possível, para preparar o 
jogo já que é um clássico, 
numa semifinal, e vamos 
buscar o nosso objetivo 

que é a final”, finalizou.
Na partida deste do-

mingo, o Fluminense já 
tem um desfalque cer-
to. O zagueiro Matheus 
Ferraz recebeu o terceiro 
cartão amarelo e cumpri-
rá suspensão automática. 

(Fonte: Gazeta Press)

meia nenê satisfeito
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Parceria cOM a Prf

prefeitura de caxias recebe armas 
para uso da guarda municipal

Agora, agentes da GM poderão trabalhar armados em todo município
eliakin moura / pmDc

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

O comandante da 
Guarda Municipal de 
Duque de Caxias, Beni-
zio Terra Gomes, expli-
cou que a parceria irá 

ajudar na diminuição 
dos crimes de violência 
na cidade.

“Pra nós, da Guarda, 
é uma alegria poder par-

ticipar desse momento 
histórico para o municí-
pio. Poderemos prestar 
agora um trabalho com 
ainda mais excelência. 

Tenho certeza que o mu-
nicípio só tem a ganhar”, 
finalizou o comandante 
da Guarda, Benizio Ter-
ra Gomes.

combate reforçaDo à violência 

REPRODUçãO

Por ser um medicamento 
biológico, deve ser seguido 
um intervalo mínimo de três 
meses entre cada aplicação, 
considerando a mesma região 
tratada. Caso esse prazo não 
seja respeitado, pode se de-
senvolver uma resistência ao 
produto e perda ou diminui-
ção do seu efeito. 

Diferentes cepas de bac-
térias anaeróbias de Clos-
tridium botulinum são res-
ponsáveis pela produção de 
sete sorotipos de neurotoxina 
conhecidos, denominados A, 
B, C, D, E, F e G, mas só́ os 
sorotipos A, B e F são usados 
clinicamente, sendo o tipo A o 
mais potente.

As mais conhecidas e usa-
das na medicina estética são: 
Botox, da Allegan; Dysport, 
da Galderma; e Xeomin, da 
Merz. Embora produzidas 
com mesmo sorotipo de to-
xina, tipo A, são subtipo com 
propriedades diferentes, sen-
do denominadas Onabotuli-
numtoxinA (Botox®), Abo-
botulinumtoxinA (Dysport®), 
IncobotulinumtoxinA (Xeo-
min®). Por isso, para terem 
efeitos semelhantes, as toxi-
nas botulínicas de diferentes 
empresas têm características 

próprias, dosagens e padroni-
zação de aplicação diferentes.

Seu efeito mais conhecido 
na estética é para tratamento 
das rugas de expressão. Po-
rém há também outros usos 
no mundo da estética, como a 
diminuição da oleosidade que  
ocorre devido ao bloqueio 
das glândulas sudoríparas e 
sebáceas na região aplicada, 
mesmo quando sua aplicação 
é intramuscular (em camada 
mais profunda).

Da mesma forma, este 
bloqueio das glândulas faz a 
aplicação da toxina botulíni-
ca ser uma excelente opção 
para quem sofre de hiperidro-
se, com suor excessivo, po-
dendo ser aplicada em mãos, 
pés e axilas.

ENXAQUECA 
Também, é uma opção de 

tratamento bastante eficaz 
da enxaqueca, sendo aplica-
da nos pontos gatilhos mus-
culares que iniciar a dor de 
cabeça. Esse procedimento 
faz diminuir a necessidade 
do uso de medicações, atenua 
a dor e até mesmo diminui o 
número de crises do paciente, 
melhorando intensamente sua 
qualidade de vida.

Dr. renato palhares é formado em medicina pela universidade 
iguaçu (unig). possui residência médica em cirurgia com título de 
especialista registrado no crm-rJ (52.77429-4) e pós-graduação 
em cirurgia plástica.

acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/

www.facebook.com/Drrenatoppalhares/

TOXiNA bOTUlíNiCA
MEdiCAçãO biOLóGiCO

A Prefeitura de Du-
que de Caxias, por 
meio da Secretaria 

Municipal de Políticas de 
Segurança, Infraestrutura 
Urbana e Gestões Tecno-
lógicas, assinou, na quin-
ta-feira (2), um convênio 
com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) para trei-
namento dos agentes da 
Guarda Municipal. Além 
disso, a PRF entregou 50 
pistolas calibre 40, três de 
calibre 12 semiautomática 
e 7.500 munições para uso 
na cidade.

“Vai melhorar muito a 
segurança pública em nos-
sa cidade. Sabemos da de-
manda da Guarda porque 
o criminoso vê o Guarda 
na rua, desarmado, o ban-
dido não tem medo, agora 
terá. A Guarda Municipal 

agora poderá também se 
proteger”, afirmou o pre-
feito Washington Reis, 
que acompanhou a entre-
ga ao lado do deputado 
federal Gutemberg Reis e 
do deputado estadual Ro-
senverg Reis.

A Câmara de Vereado-
res de Duque de Caxias 
autorizou o uso da arma 
de fogo aos profissionais 
da Guarda Municipal e o 
prefeito Washington Reis 
sancionou a lei no último 
dia 2 de junho. A partir 
disso, esses agentes ini-
ciarão um curso de capa-
citação para uso do arma-
mento.

“O convênio assinado 
prevê ainda um acordo 
de cooperação técnica 
na área de operações. Ou 
seja, integrando a PRF, 
a Guarda Municipal e a 
Secretaria de Segurança 
nessa área de operação 

e inteligência. Quando 
acontecer um crime na 
cidade, ou na rodovia, va-
mos trabalhar online, com 
inteligência, na busca des-
ses criminosos. Na área 
de capacitação, iremos 
promover cursos para a 

Guarda e vice-versa. Eles 
têm muito a nos ensinar 
também. A ideia é essa: 
de parceria”, contou o su-
perintendente da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
no Rio de Janeiro, Silvinei 
Vasques.

tse adia prazos eleitorais de julho em 42 dias

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) anunciou 
ontem (3) que todos os 
prazos previstos no calen-
dário eleitoral para o mês 
de julho serão prorroga-
dos em 42 dias. A medida 
foi feita para adequar as 
datas com as mudanças 
provocadas pela apro-
vação da emenda cons-
titucional que adiou as 
eleições municipais para 

novembro em função da 
pandemia da covid-19. 

Os 36 prazos que foram 
postergados para agosto 
envolvem restrições que 
impedem agentes públi-
cos de fazerem contrata-
ções, aumentar despesas 
públicas, inaugurar obras, 
além das datas para o elei-
tor com deficiência pedir 
atendimento especial e 
para as convenções par-

tidárias dos candidatos a 
prefeito, vice-prefeito e 
vereadores. 

Em agosto, após o fim 
do recesso no Judici-
ário, novas alterações 
nos prazos dos meses 
seguintes do calendário 
eleitoral serão divulga-
das pelo TSE. 

Na quinta-feira (2), 
o Congresso Nacional 
promulgou a Emenda 

Constitucional 107, que 
adia as eleições munici-
pais de outubro para no-
vembro deste ano. Des-
sa forma, os dois turnos 
eleitorais, inicialmente 
previstos para os dias 4 
e 25 de outubro, serão 
realizados nos dias 15 
e 29 de novembro. O 
adiamento contou com 
o aval do TSE. (Fonte: 
Agência Brasil)

/ ABR

Medida vem adequar datas ao adiamento das eleições municipais

mec anuncia repasse de r$ 200 mi para universidades e institutos
O Ministério da Edu-

cação (MEC) anunciou, 
na sexta-feira (3), o re-
passe de cerca de R$ 
200 milhões para in-
vestimentos em infra-
estrutura e equipamen-
tos nas universidades e 
institutos federais.

As instituições vão 
receber entre R$ 800 
mil e R$ 4 milhões, de 
acordo com o projeto 
selecionado.

O secretário-execu-
tivo da pasta, Antonio 

Paulo Vogel, explicou 
que os recursos serão 
investidos em três fren-
tes: segurança, com 
ações para combate 
a incêndio e pânico, 
acessibilidade e vigi-
lância monitorada;

redução de despesas 
futuras, como aqui-
sição de placas de 
energia fotovoltaica e 
retomada de obras; in-
vestimentos em equi-
pamentos de tecnolo-
gia de informação e 

comunicação.
Vogel disse ainda 

que parte do montante 
também será utilizado 
para compra de equi-

pamentos para esco-
las médicas, em campi 
sem hospitais universi-
tários, informa a agên-
cia EBC.

Ministério quer alterar distribuição de verbas federais

REPRODUçãO

O convênio assinado prevê ainda acordo de cooperação 
técnica na área de operações
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Apontado pela po-
lícia como prin-
cipal suspeito 

de assassinar a arquiteta 
Thayane Nunes da Sil-
va Santos, de 28 anos, 
por asfixiamento, Gilton 
Santos Pinto, marido da 
vítima, foi preso em An-
gra dos Reis, na Costa 
Verde, após se envolver 
em um acidente de trân-
sito e está internado no 
Hospital Geral da Japuí-
ba sob custódia. O crime 
de feminicídio aconteceu 
no apartamento em que o 

casal morava, num con-
domício na Estrada Iara-
quã, em Campo Grande, 
na Zona Oeste do Rio. 

A polícia foi chamada 
por um parente da mu-
lher ao perceber que ela 
e o marido estavam bri-
gando. Quando chega-
ram ao local, agentes do 
40º BPM (Campo Gran-
de) encontraram a arqui-
teta já morta. O assassino 
fugiu logo após o crime. 
Ele trabalha com compra 
e venda de carros usados.

Acidente deixou 
sete feridos 

O acidente em que 

Gilton se envolveu en-
quanto fugia da polícia 
aconteceu na Rodovia 
Rio-Santos, na altura do 
bairro Monsuaba. O sus-
peito bateu em outros 
dois carros. Além dele, 
outras sete pessoas fi-
caram feridas, entre as 
quais duas crianças. A 
Secretaria municipal de 
Saúde não divulgou o 
estado de saúde das víti-
mas. 

Ao ser preso e leva-
do para a 166ª DP (An-
gra dos Reis), o suspei-
to alegou não lembrar 
de seu próprio nome. 
Segundo  o delegado 

titular da 166ª DP (An-
gra dos Reis), Vilson de 
Almeida, foi verifica-
do que o documento do 

carro dirigido por Gilton 
estava em nome de uma 
mulher. Os agentes en-
tão começaram a fazer 

pesquisas, no intuito de 
fazer contato com a pro-
prietária do veículo para 
tentar identificar o ho-

reproDução 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

reproDução/reDe social 

plantão

homem é baleado pela pm após 
fugir com cabeça decapitada 

SÃO PAUlO - Um 
homem suspeito de deca-
pitar outro homem e fugir 
com a cabeça foi baledo 
por policiais militares. O 
crime ocorreu na Aveni-
da das Nações Unidas, na 
Vila Leopoldina, na Zona 
Oeste de São Paulo, na 
manhã de ontem.

Os PMs receberam 
um chamado para aten-
der uma ocorrência de 
agressão na região, mas 
ao chegar no local viram 
o homem correndo com 
a cabeça na mão . A Po-
lícia Militar informou que 

o suspeito reagiu a abor-
dagem enquanto tenta-
va fugir e tentou agredir 

os policiais, quando foi 
baleado. O homem foi 
socorrido no Pronto So-

corro da Lapa. O caso foi 
registrado na 91º DP (CE-
AGESP).

Homem acabou preso após causar acidente de carro

Marido é suspeito de asfixiar 
mulher durante briga e fugir

Uma operação conjunta 
entre a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e Polícia 
Civil do Rio de Janeiro 
apreendeu na última quin-
ta-feira um carregamento 
de 6.082 kg de maconha 
na Rodovia Presidente 
Dutra (BR-116), na altura 
de Piraí, Região Sul Flu-
minense.

Os agentes informa-
ram que a carga avaliada 

em mais de R$ 5 milhões 
abasteceria o tráfico de 
drogas no Complexo da 
Maré, na Zona Norte do 
Rio. É a segunda maior 
apreensão desse tipo já 
feita na história da PRF 
no estado. De acor com a 
corporação, a carreta foi 
abordada pelos policiais 
que faziam a ação de re-
pressão ao tráfico por vol-
ta das 17h. Cães farejado-

res da PRF atestaram que 
havia algum material sus-
peito sendo transportado 
e a grande quantidade de 
entorpecente foi encontra-
da embaixo de pallets de 
madeira.

A PRF informou que o 
motorista confessou que 
pegou a droga em Doura-
dos, no Mato Grosso do 
Sul. Uma caminhonete 
que apoiava a ação cri-

minosa também foi abor-
dada, com três ocupantes, 
todos com antecedentes 
criminais. Outros dois ho-
mens também foram pre-
sos. Eles aguardavam a 
chegada do carregamento 
próximo à Avenida Bra-
sil e tinham a tarefa de 
encaminhá-lo até a comu-
nidade Nova Holanda, na 
Maré.

Em 2019, o tio de um 
dos suspeitos já havia sido 
flagrado pela PRF com 
R$ 700 mil escondidos no 
pneu estepe de um automó-
vel, em Barra Mansa. Ele 
está preso pelo crime de 
tráfico de entorpecentes.

Os seis presos foram 
indiciados por tráfico e 
associação ao tráfico. A 
ocorrência foi encami-
nhada para a sede da Co-
ordenadoria de Recursos 
Especiais (CORE), na Ci-
dade da Polícia, no Jaca-
ré, Subúrbio do Rio. 

polícia apreende ‘erva’ 
avaliada em r$ 5 milhões 

Carregamento foi apreendido na Rodovia Presidente Dutra

Divulgação

Uma tentativa de cha-
cina deixou um homem 
morto e outros quatro fe-
ridos, na tarde da última 
quinta-feira, no Parque 
Aeroporto, em Macaé, na 
região Norte Fluminense. 
O crime ocorreu na Rua 
Joaquim Rosa, conhecida 
como antiga Rua 4. 

De acordo com rela-
tos de testemunhas, um 
veículo Gol de cor pra-
ta parou e três homens 
desceram. O trio efetuou 
disparos de arma de fogo 
contra o grupo que esta-
va reunido no canteiro 
Central e fugiu. Gabriel 
Lima da Silva, de 18 
anos, morreu no local. 
Outros três jovens foram 
socorridos pelo Corpo de 

Bombeiros para o Hos-
pital Público Municipal 
(HPM), um deles em es-
tado grave. 

A Polícia Militar in-
formou que uma quinta 
vítima foi alvejada, mas 
mesmo ferida conseguiu 
fugir e buscar atendimen-
to médico no Pronto-So-
corro do Parque Aero-
porto, sendo transferido 
para o HPM. Ainda não 
há pistas sobre a motiva-
ção do crime. Segundo a 
corporação, o local onde 
ocorreu o ataque é ponto 
de tráfico de drogas. 

A Polícia Civil vai ana-
lisar imagens de câmeras 
de monitoramento de es-
tabelecimentos da região 
para identificar o bando. 

Tentativa de chacina 
deixa um morto 

Thayane e Gilton tiveram uma violenta discussão

polícia civil/Divulgação

reproDução

Suspeito é contido pelos policiais militares 
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Novas ideias devem ser 

inseridas no trabalho e 

também em sua rotina. 

É preciso dar atenção 

aos medos ou aos 

conflitos que podem acentuar desafios 

com pessoas, principalmente com 

colaboradores e colegas de trabalho. 

Cuide da saúde.

É preciso ser flexível, 

mas também atuar com 

posturas firmes diante 

de responsabilidades que 

se apresentam. O céu 

pede de você coragem e iniciativa 

para obter soluções profissionais e 

também familiares.

Áries

Pode ser que você 

sinta dificuldades para 

se comunicar com 

algumas pessoas ou 

com uma pessoa em 

especial. Examine as palavras e atue 

com verdade diante de mudanças 

que são necessárias para o seu 

desenvolvimento pessoal.

Touro

É importante 

examinar com atenção 

o modo como você 

deseja atuar com 

investimentos ou 

com acertos de contas. Os projetos 

precisam ser reformulados e 

acabam exigindo de você uma nova 

performance com amigos e projetos. 

Inovar é necessário.

Gêmeos

Tenha atenção com 

a irritação diante 

de relações que o 

afetam diretamente. 

Casamento, sociedades 

e parcerias exigem muito de você 

neste novo ciclo. As decisões devem 

ter o objetivo de inovar as ideias e de 

lhe proporcionar novas alternativas.

Câncer

Leão

Há desafios para 

interagir com filhos 

ou com projetos 

que neste momento 

são prioritárias. É 

necessário averiguar as 

mudanças e as decisões que geram 

definições impactantes. A fase é 

nova e será preciso se posicionar com 

flexibilidade.

Virgem

Os assuntos familiares 

e domésticos exigem 

de você uma nova 

atuação. É essencial 

atuar com consciência 

das transformações que movem os 

laços familiares, o imóvel e a estrutura 

familiar. Investimentos podem ser 

solicitados.

Libra

O céu pede de você 

assertividade com 

as palavras e com a 

forma de transmitir 

informações com 

pessoas do seu convívio. Tenha atenção 

com brigas, desacordos e imprevistos 

no trânsito. É essencial atuar com 

flexibilidade para renovar as relações.

Escorpião

O setor financeiro exige 

de você habilidades 

para fazer acordos e 

avaliar as possibilidades 

existentes. Recursos 

compartilhados e acertos 

de contas são tarefas que vêm com 

exigências. Busque avaliar como deve 

atuar daqui para frente.

Sagitário

É importantíssimo atuar 

com responsabilidade 

e novas posturas, 

principalmente para 

lidar com pessoas 

muito próximas, sobretudo aquelas 

da família. A ansiedade pode desafiá-

lo. Busque ter flexibilidade para criar 

novas oportunidades.

Capricórnio

Os medos e a revolta 

podem gerar prisões 

ainda maiores. O céu 

exige de você uma 

postura congruente 

com o que acredita e 

vibra em seu coração. Reflita sobre as 

mudanças no trabalho e na sua rotina. 

A saúde merece atenção.

Aquário

Os projetos estão em 

destaque e exigem de 

você uma presença 

mais firme para criar 

mudanças e gerar novas 

ideias. Tenha atenção com os conflitos 

e com a dificuldade para se relacionar 

com algumas pessoas. É necessário 

renovar a comunicação!

Peixes

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

RESOLVE:
pORTARiA n.° 157, DE 03 DE JuLHO DE 2020.

ExOnERAR SANDRO JOSÉ LEMOS do Cargo em Comissão 
de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a contar da data da 
publicação.

pORTARiA n.° 158, DE 03 DE JuLHO DE 2020.
nOMEAR WAGNER FREITAS DE AGUIAR para exercer o 

Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, 
a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 03 de julho de 2020.

FELipE RAnGEL GARCiA
Presidente

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo como Art. 80, §2º da Lei Orgânica do Município 
e do Art. 249, §1º do Regimento Interno, Promulga: 
LEi nº 3.838 DE 26 DE MAiO DE 2020.
CRIA O SISTEMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS, COMPOS-
TO PELO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – CO-
MAD, FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - FUMAD E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CAPÍTULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
DROGAS – SIMPAD
Art. 1º O Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 
- SIMPAD, integrado ao Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas e ao Sistema Estadual de Políticas Públicas so-
bre Drogas, destina-se a auxiliar, cooperar, articular, integrar, 
organizar e coordenar as atividades relacionadas com a pre-
venção do uso indevido, a atenção, o tratamento, a recupe-
ração, a fiscalização e a reinserção social de dependentes do 
álcool e outras drogas no Município de Itaguaí. 
Art. 2º São objetivos do SIMPAD: 
I- contribuir para a reinserção social do cidadão, visando a 
torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco 
para o uso indevido do álcool e outras drogas e outros compor-
tamentos relacionados; 
II- promover a construção e socialização do conhecimento so-
bre o álcool e outras drogas no município, podendo, para tanto: 
a) estimular a pesquisa; 
b) promover a realização de cursos, palestras, oficinas, confe-
rências, seminários, entre outros; 
III- promover a integração entre a política municipal sobre dro-
gas e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Exe-
cutivo da União e do Estado; 
IV- estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informa-
ções com outros órgãos do Sistema Nacional e Estadual de 
Políticas sobre Drogas, a fim de facilitar os processos de pla-
nejamento e execução de uma política municipal integrada; 
V- manter a estrutura administrativa de apoio à política munici-
pal sobre álcool e drogas, buscando seu constante aperfeiço-
amento e eficiência; 
VI- dar atenção especial às crianças e adolescentes atendidos 
pelo município no sentido de promover, junto aos respectivos 
órgãos, programas e projetos que visem a prevenção ao uso 
do álcool e outras drogas. 
Parágrafo único. Na formulação da política municipal sobre 
álcool e drogas, será levado em consideração entre outras po-
líticas, prioritariamente: 
I- prevenção do uso indevido; 
II- recuperação; 
III- reinserção social de usuários e dependentes químicos. 
Art. 3º Integram o SIMPAD: 
I- o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD, 
como órgão central do sistema; 
II- o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas – FUMAD; 
Art. 4º Os órgãos componentes do SIMPAD, sem prejuízo da 
subordinação administrativa a que estão vinculados, ficam su-
jeitos à orientação normativa e supervisão técnica do COMAD, 
no que tange às atividades disciplinadas pelo Sistema. 
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA E DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – COMAD
SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 5º Compete ao Conselho Municipal de Políticas sobre Dro-
gas - COMAD de Itaguaí: 
I- acompanhar, atualizar e auxiliar o Poder Executivo na for-
mulação da política municipal sobre álcool e drogas, em con-
sonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Políticas 
sobre Drogas e do Conselho Estadual de Políticas sobre Dro-
gas, compatibilizando-a com os Planos Nacionais e Estaduais;  
II- exercer orientação normativa; 
III- assessorar os órgãos e entidades na execução da política 
municipal sobre álcool e drogas; 
IV- acompanhar o desenvolvimento, promover a atuação coor-
denada e a integração dos órgãos municipais e entidades não 
governamentais; 
V- propor ao Prefeito medidas que assegurem o cumprimento 
dos compromissos assumidos mediante a instituição desta Lei; 
VI- incentivar a manutenção, aperfeiçoamento e eficiência da 
estrutura administrativa de apoio às políticas nacional, estadu-
al e municipal sobre álcool e drogas; 
VII- orientar, supervisionar e apoiar o funcionamento de institui-
ções que, no âmbito do Município, promovam alguma das ativi-
dades de prevenção, recuperação e reinserção social e outras 
relacionadas a dependência química, buscando seu constante 
aperfeiçoamento e eficiência; 
VIII- estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos gru-
pos de mútua ajuda, procurando recolher propostas e suges-
tões sobre a matéria, para exame do Conselho de Políticas 
sobre Drogas e/ou adoção de políticas públicas; 
IX- estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informa-
ções com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de 
Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de 
planejamento e execução de uma política nacional, estadual e 
municipal de prevenção, recuperação e reinserção social dos 
dependentes do álcool e outras drogas; 
X- articular entre as secretarias federais, estaduais e munici-
pais a promoção de atividades de prevenção ao uso indevido 
de álcool e outras drogas; 
XI- propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual de 
Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas 
sobre Drogas e outros órgãos e entidades, a celebração de 
convênios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros 
ajustes objetivando o desempenho de suas atribuições; 
XII- estabelecer prioridade nas atividades do Sistema, através 

de critérios técnicos, financeiros e administrativos fixados pela 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), ob-
servadas as necessidades e peculiaridades locais próprias; 
XIII- instituir, propor, coordenar e desenvolver o Programa Mu-
nicipal sobre Drogas - PROMAD, de modo a estimular progra-
mas em conformidade com a política municipal sobre álcool 
e drogas, articulando e compatibilizando-os às diretrizes dos 
Conselhos de Políticas sobre Drogas a nível nacional e esta-
dual; 
XIV- ser o responsável pela liberação, acompanhamento e 
avaliar a gestão dos recursos destinados ao Fundo Municipal 
sobre Drogas - FUMAD; 
XV- promover a capacitação, cursos e treinamentos de forma 
pontual e continuada qualificando profissionais e a comunida-
de para o enfrentamento as situações de abuso e/ou depen-
dência do álcool e outras drogas; 
XVI- promover Conferência Municipal, seminários, fóruns, en-
contros e outros eventos; 
XVII- propor intercâmbios com organismos institucionais, atuar 
em parcerias com órgãos e/ou instituições nacionais e estran-
geiras nos assuntos referentes ao álcool e outras drogas; 
XVIII- promover a realização, por especialistas ou profissionais 
de comprovado saber nas atividades ligadas ao uso do álcool e 
outras drogas, cursos periódicos de especialização destinados 
a habilitar profissionais da educação; 
XIX- postular, junto aos órgãos estaduais competentes ligados 
à área de educação, a inclusão efetiva nos programas dos cur-
sos de formação de professores, de ensinamentos pertinentes 
ao álcool e outras drogas; 
XX- postular, junto aos órgãos municipais e estaduais compe-
tentes ligados à área de educação, para inclusão efetiva nos 
currículos, na área de ciências, de itens específicos a respeito 
do álcool e outras drogas; 
XXI- elaborar e alterar seu Regimento Interno; 
XXII- exercer atividades correlatas na área de sua atuação. 
§1º Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento 
dos Sistemas Nacional e Estadual de Políticas Públicas 
sobre Drogas, o COMAD, por meio da remessa de relatórios 
frequentes, deverá manter a Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas - SENAD e o Conselho Estadual de Políticas 
sobre Drogas permanentemente informados sobre os aspectos 
de interesse relacionados à sua atuação. 
§2º O COMAD deverá, anualmente, apresentar os programas, 
as ações desenvolvidas e os resultados de sua atuação, 
assim como o demonstrativo econômico e financeiro do Fundo 
Municipal sobre Drogas - FUMAD. 
SEÇÃO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 6º O COMAD será composto por 20 (vinte) membros, re-
presentantes paritários de órgãos governamentais e sociedade 
civil, com a seguinte composição: 
I- do Poder Público Municipal, indicados pelos titulares dos se-
guintes órgãos: 
a) um representante do Gabinete; 
b) um representante da Secretaria da Saúde; 
c) um representante da Secretaria de Assistência Social; 
d) um representante da Secretaria de Educação e Cultura; 
e) um representante da Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico Sustentável; 
f) um representante da Secretaria de Ordem Pública; 
g) um representante da Secretaria de Eventos; 
h) um representante da Secretaria de Esportes; 
i) um representante da Câmara Municipal; 
J) um representante da Defensoria Pública. 
II- de entidades não-governamentais: 
a) um representante de grupos de mutua ajuda que atuam no 
Município de Itaguaí; 
b) um representante de instituições que atuam na área de pre-
venção ao uso de álcool ou drogas; 
c) um representante de instituições que atuam na área de rein-
serção de usuários de álcool ou drogas; 
d) um representante de entidade que trabalhe com a recupe-
ração de dependentes químicos em unidades de Atenção em 
Regime Residencial; 
e) um representante de trabalhadores da área da saúde ou 
assistência social. 
III- de profissionais de notório saber: 
a) cinco pessoas da ligadas a sociedade civil, de livre escolha 
do Presidente do COMAD, com comprovação do notório saber 
e capacidade técnica na área da dependência química. 
Parágrafo único. A ampliação, redução ou qualquer alteração 
na composição do COMAD deverá ser, previamente, delibe-
rada pelo Plenário, caso haja necessidade de alteração na 
presente Lei. 
SEÇÃO III
DA ESCOLHA DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
Art. 7º As entidades não-governamentais no COMAD devem 
submeter-se periodicamente a processo democrático de esco-
lha. 
§1º As entidades não-governamentais que ocuparão cadeira no 
COMAD, em cada segmento, serão selecionadas, por votação, 
em fórum próprio, a cada dois anos, no semestre que antecede 
ao término do mandato, por convocação do Presidente do 
COMAD, em conformidade com as disposições contidas no 
regimento interno, somente sendo possível participar do pleito, 
as entidades inscritas e devidamente habilitadas pelo COMAD. 
§2º Uma comissão de três conselheiros de notório saber 
deverá acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral de escolha 
dos representantes das entidades não-governamentais. 
SEÇÃO IV
DA PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO
Art. 8º Para fins de participação no COMAD, a entidade não-
-governamental deverá: 
I- estar legalmente constituída no âmbito territorial do muni-
cípio; 
II- desenvolver ações voltadas ao apoio, prevenção, 

recuperação e reinserção social de usuários de álcool ou 
drogas no município; e
III- estar em dia com a documentação exigida e ter a sua ins-
crição homologada pelo COMAD. 
Parágrafo único. Todas as unidades de Atenção em Regime 
Residencial, incluindo as Comunidades Terapêuticas, para se 
habilitarem junto ao COMAD, deverão cumprir a resolução - 
RDC nº 29, de 30 de junho de 2011 e estar em conformidade 
com a legislação de Saúde e da Vigilância Sanitária Federal, 
Estadual e do Município entre outras legislações vigentes. 
SEÇÃO V
DO AFASTAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE ENTIDADES
Art. 9º O afastamento ou substituição de entidade não-gover-
namental ocorrerá pelo Plenário quando: 
I- da declaração de vacância da representação da entidade, 
que ocorrerá quando ocorrer falta, por três vezes seguidas ou 
cinco intercaladas no mesmo ano; 
II- da solicitação escrita da entidade, desde que previamente 
comunicado e justificado ao COMAD, para que não cause pre-
juízo às atividades do Conselho; 
III- deixar de atuar no apoio, prevenção, recuperação e rein-
serção social de usuários de álcool ou drogas ou no Município 
de Itaguaí; 
IV- tiver o registro cassado ou não renovado pelo órgão CO-
MAD; 
V- for dissolvida, na forma da Lei; 
VI- atuar de forma incompatível com as finalidades institucio-
nais ou com seus princípios; 
VII- suspender seu funcionamento por período igual ou supe-
rior a 3 (três) meses. 
§1º Em qualquer das hipóteses do caput, durante o mandato, a 
entidade será substituída por outra, do mesmo segmento, com 
segundo maior número de votos obtidos no fórum próprio de 
que trata o Art. 6, §1º. 
§2º No caso de não haver entidade cadastrada no fórum 
próprio de que trata o art. 6, § 1º, o COMAD poderá aprovar 
a inclusão de alguma entidade, do mesmo segmento, que 
demonstre interesse em participar do Conselho. 
§3º Caso a substituição de entidade não-governamental ocorra 
antes do término do mandato, a entidade substituinte apenas 
preencherá o tempo do mandato da entidade substituída; igual 
regra se aplica para a substituição de todos os Conselheiros, 
governamentais e não-governamentais. 
SEÇÃO VI
DA REELEIÇÃO DE ENTIDADES
Art. 10. As entidades não-governamentais poderão ser reelei-
tas apenas por um período subsequente consecutivo, vedada 
a prorrogação de mandato ou recondução automática. 
Parágrafo único. Apenas na hipótese de não haver outras enti-
dades interessadas ao mandato é que não se aplica a restrição 
temporal contida no caput. 
SEÇÃO VII
DOS CONSELHEIROS
Art. 11. Os Conselheiros representantes das entidades gover-
namentais serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, 
podendo ser substituídos a qualquer tempo, mediante nova 
nomeação. 
Art. 12. Os Conselheiros representantes das entidades não-
-governamentais: 
I- serão indicados formalmente pela entidade que represen-
tam e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo juntamente 
com os Conselheiros representantes governamentais, em ato 
único; 
II- poderão ser substituídos ou sucedidos: 
a) nas ausências ou impedimentos; 
b) a qualquer tempo, por solicitação escrita da entidade repre-
sentada; 
c) nos casos de vacância; 
d) nos casos de destituição da função. 
§1º Nas ausências justificadas, nos impedimentos e na 
destituição da função de Conselheiros representantes de 
órgão ou entidade governamental e não-governamental 
assumirá aquele suplente que for indicado pelo órgão ou 
entidade respectiva. 
§2º Na vacância assumirá temporariamente o respectivo 
suplente, devendo o órgão ou entidade indicar outro membro 
para cumprir o mandato no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência 
do fato. 
§3º Os Conselheiros suplentes deverão ser nomeados 
juntamente com os titulares. 
SUBSEÇÃO I
DA FUNÇÃO
Art. 13. A função de membro do COMAD não será remunerada 
e o seu exercício é considerado de interesse público relevante, 
justificando a ausência a quaisquer outros serviços quando de-
terminada pelo comparecimento às suas sessões, reuniões de 
comissões ou participação em diligência. 
SUBSEÇÃO II
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 14. Estão impedidos de compor o COMAD: 
I- quanto às entidades, àquelas que não preencherem os re-
quisitos do Art. 7º da presente Lei; 
II- quanto aos conselheiros: 
a) representantes de órgãos de outras esferas de governo; 
b) autoridade judiciária; 
c) representantes do Ministério Público; 
d) representantes da Procuradoria-Geral do Município; 
e) ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada 
do poder público em qualquer grau, na qualidade de represen-
tante da sociedade civil. 
SEÇÃO VIII
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO
Art. 15. O COMAD terá a seguinte estrutura organizacional: 
I- Plenário; 
II- Diretoria Executiva; e 
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ingredientes

modo de preparo

carapeba 
grelhaDa

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

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

ingredientes

modo de preparo

arroz De forno

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

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

arroz De tacacá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
III- Comissões Temáticas. 
§1º A Diretoria Executiva é composta da seguinte estrutura, 
para mandato de 02 (dois) anos: 
I- Presidência, que será exercida por delegação do Prefeito ao 
Subsecretário que tratar de Políticas sobre Drogas; 
II- Secretário Geral, que será escolhido entre os membros da 
sociedade civil. 
§2º As atribuições, a organização e o funcionamento dos 
órgãos do COMAD serão definidos e regulamentados no 
Regimento Interno. 
§3º Fica criada como comissão permanente a Comissão de 
Análise e Aprovação de Projetos - CAAP, com o objetivo de 
avaliar, aprovar e selecionar projetos e ações que façam uso 
de recursos oriundos do FUMAD, em conformidade com a 
Política Municipal sobre Álcool e Drogas. 
§4º A Comissão de Análise e Aprovação de Projetos – CAAP 
será composta por 06 (seis) Conselheiros, sendo 03 (três) 
governamentais e 03 (três) representantes da sociedade civil 
de notório saber, eleitos entre toda a plenária do COMAD. 
§5º As instituições inscritas no COMAD e/ou que tenham 
assento como membros do Conselho, ficam impedidas de 
participar das reuniões da Comissão de Análise e Aprovação 
de Projetos – CAAP. 
CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal sobre Drogas - FUMAD 
como fundo especial, reserva financeira e unidade orçamen-
tária própria, integrante do orçamento público, desprovido de 
personalidade jurídica própria, captador e aplicador dos recur-
sos a serem utilizados para o desenvolvimento de ações conti-
das na Política Municipal Sobre Álcool e Drogas, vinculado ao 
COMAD e gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, através 
do Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. 
SEÇÃO I
DAS RECEITAS DO FUNDO
Art. 17. Constituem receitas do FUMAD: 
I- dotações orçamentárias consignadas anualmente no orça-
mento geral do Município e os créditos adicionais que lhe fo-
rem atribuídos; 
II- recursos transferidos da União ou do Estado; 
III- recursos provenientes de dotações incentivadas, doações, 
legados e contribuições de pessoas físicas e jurídicas; 
IV- auxílios, subvenções, contribuições ou transferências re-
sultantes de convênios, programas, projetos ou acordos com 
entidades públicas ou privadas; 
V- o produto da alienação de bens advindos de condenação 
por tráfico ilícito de drogas, perdidos, na forma da lei, em favor 
da União e que venham a ser transferidos ao Fundo; 
VI- remuneração decorrente de aplicações financeiras; 
VII- produto de alienação de materiais e equipamentos inser-
víveis; e 
VIII- outros recursos que legalmente lhe forem atribuídos. 
§1º Os bens adquiridos ou doados ao FUMAD serão 
incorporados ao patrimônio do Município. 
§2º As empresas podem doar de forma incentivada até 05% do 
valor do ISS anual e até 10% do IPTU devido, que podem ser 
apresentados como doação direta ao FUMAD. 
§3º As pessoas físicas podem doar de forma incentivada 
até 20% do valor do IPTU residencial anual, que podem ser 
apresentados como doação direta ao FUMAD. §4º Os nomes 
dos doadores ao FUMAD só poderão ser divulgados mediante 
sua autorização expressa, respeitado o que dispõe o Código 
Tributário Nacional. 
SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DO COMAD EM RELAÇÃO AO FUMAD
Art. 18. Cabe ao COMAD, em relação ao FUMAD, sem prejuí-
zo das demais atribuições: 
I- elaborar e deliberar sobre a política a Política Municipal so-
bre Drogas; 
II- elaborar planos e programas a serem implementados no 
âmbito da política municipal sobre álcool e drogas, e as res-
pectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos; 
III- fixar as diretrizes, critérios e prioridades de utilização dos 
recursos do FUMAD;
 IV- aprovar a programação financeira e elaborar, anualmente, 
o plano de aplicação dos recursos do FUMAD, considerando 
as metas estabelecidas, em conformidade com o plano de 
ação; 
V- acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão e aplicação dos 
recursos destinados ao atendimento das despesas geradas 
pelo FUMAD; 
VI- elaborar a proposta orçamentária dos recursos do FUMAD, 
submetendo-os à aprovação do Plenário; 
VII- promover a realização periódica de diagnósticos relativos 
ao tema, no âmbito de sua competência; 
VIII- definir critérios para a aprovação de projetos a serem 
financiados com recursos do Fundo, em consonância com o 
estabelecido no plano de aplicação e obediência aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; 
IX- monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo, por 
intermédio de balancetes trimestrais, relatório financeiro e o 
balanço anual do Fundo, sem prejuízo de outras formas, ga-
rantindo a devida publicidade dessas informações, em sintonia 
com o disposto em legislação específica; 
X- monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações finan-
ciadas com os recursos do Fundo, segundo critérios e meios 
definidos pelo próprio Conselho, bem como solicitar aos res-
ponsáveis, a qualquer tempo, as informações necessárias ao 
acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas pelo 
FUMAD; 
XI- solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações 
necessárias ao acompanhamento, ao controle e à avaliação 
das atividades a cargo do Fundo; 
XII- desenvolver atividades relacionadas à ampliação da cap-
tação de recursos para o Fundo. 
§1º O COMAD deverá enviar ao chefe do Poder Executivo 
Municipal os planos de ação e de aplicação, para que sejam 
incluídos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO). 
§2º Uma vez aprovado o plano de aplicação, este vincula o uso 
das verbas do FUMAD, não podendo a Administração Pública 
opor-se ao destino que o COMAD optou para os recursos. 
§3º Constitui requisito essencial para liberação de recursos 
destinados às ações preventivas e de recuperação, a prévia 
aprovação pelo COMAD de projetos específicos, devendo 
contemplar: 
I- programa, projetos ou planos de trabalho elaborados de 
acordo com normas legais e regulamentares aplicáveis à es-
pécie; 
II- demonstração da sua viabilidade técnica e sua adequação 
aos objetivos de prevenção ao álcool e outras drogas; e 
III- especificação de despesas e toda a documentação neces-

sária. 
Art. 19. O COMAD deve utilizar os meios ao seu alcance para 
divulgar amplamente: 
I- os prazos e os requisitos de habilitação ao COMAD, para a 
apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos 
do Fundo; 
II- a relação dos projetos aprovados em cada edital, o valor dos 
recursos previstos e a execução orçamentária efetivada para 
implementação dos mesmos; 
III- o total das receitas previstas no orçamento do Fundo para 
cada exercício; e 
IV- os mecanismos de monitoramento, de avaliação e de fisca-
lização dos resultados dos projetos beneficiados com recursos 
do Fundo. 
SEÇÃO III
DA GESTÃO DO FUNDO
Art. 20. A gestão, operacionalização e execução dos pro-
gramas do Fundo caberá à Coordenadoria de Política sobre 
Drogas quanto ao controle contábil, a quem compete, dentre 
outros: 
I- coordenar a execução do plano anual de aplicação dos re-
cursos do FUMAD, elaborado e aprovado pelo COMAD; 
II- executar, acompanhar e registrar o ingresso de receitas e o 
pagamento das despesas do Fundo; 
III- manter o controle escritural das aplicações financeiras leva-
das a efeito, com vistas a operacionalizar as ações atinentes 
aos objetivos do Fundo, nos termos das resoluções do CO-
MAD; 
IV- administrar e liberar os recursos, em consonância com as 
resoluções do COMAD; 
V- emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das des-
pesas do FUMAD; 
VI- apresentar, trimestralmente ou quando solicitada pelo CO-
MAD, a análise e avaliação da situação econômico-financeira 
do Fundo, através de balancetes e relatórios de gestão; 
VII- elaborar e encaminhar ao COMAD, na forma e prazo re-
gulamentares, os balancetes mensais e trimestrais e o balanço 
anual relativo às atividades do Fundo; 
VIII- elaborar e fazer encaminhar aos órgãos competentes as 
prestações de contas relativas a recursos recebidos da União, 
Estado ou Município, através de subvenções, auxílios, convê-
nios e outros, observadas as normas estabelecidas a cada ór-
gão liberador de recursos e legislação pertinente; 
IX- manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documen-
tos comprobatórios da movimentação das receitas e despesas 
do Fundo, para fins de acompanhamento e fiscalização. 
§1º O Poder Executivo deve designar o servidor que atuará 
como ordenador de despesas do FUMAD, autoridade de 
cujos atos resultarão na emissão de empenho, autorização de 
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos do Fundo. 
§2º Os recursos do FUMAD: 
I- devem ter um registro próprio, de modo que a disponibilidade 
de caixa, receita e despesa, fique identificada de forma indivi-
dualizada e transparente; 
II- serão depositados em conta corrente específica em nome 
do Fundo, junto aos estabelecimentos oficiais, com número de 
controle próprio, devendo ser utilizado o mesmo número base 
de inscrição do CNPJ da Prefeitura Municipal; 
III- poderão ser aplicados no mercado financeiro, na forma da 
Lei; 
IV- ficam vinculados ao sistema financeiro de conta única; 
V- serão utilizados mediante orçamento anualmente proposto 
pelo COMAD, atendidas as disposições legais existentes. 
§3º Os recursos eventualmente não previstos, quando da 
apresentação do orçamento anual e dos planos de aplicação 
e de ação, serão utilizados de acordo com as definições do 
COMAD. 
§4º O saldo financeiro positivo apurado no balanço do Fundo 
deve ser transferido para o exercício subsequente, a crédito do 
mesmo fundo, conforme determina o art. 73, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964. 
§5º Os demonstrativos financeiros e o funcionamento do 
FUMAD obedecerão ao disposto na legislação vigente 
referentes à Administração Direta Municipal. 
§6º Além dos planos de aplicação, de ação e de programação, 
os recursos do Fundo poderão ser utilizados para o custeio 
de programas de formação profissional sobre educação, 
prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social de 
usuários do álcool e outras drogas, desde que previamente 
aprovadas em Plenário pelo COMAD. 
§7º Para fins do §6º, será permitido o pagamento de inscrição, 
passagens, diária, adiantamento ou ajuda de custo, aos 
Conselheiros do COMAD a serviço deste, para viabilizar a 
participação de cursos, congressos, seminários, conferências, 
palestras e outros eventos ligados aos objetivos do Conselho 
e que venham contribuir para eficácia, eficiência e efetividade 
das atribuições, responsabilidades de suas funções. 
SEÇÃO IV
DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 21. Os recursos do FUMAD utilizados para o financiamen-
to, total ou parcial, de projetos desenvolvidos por entidades 
governamentais ou não governamentais devem estar sujeitos 
à prestação de contas de gestão aos órgãos de controle inter-
no do Poder Executivo e ao COMAD. 
Parágrafo único. O COMAD, diante de indícios de irregulari-
dades, ilegalidades ou improbidades em relação ao Fundo ou 
suas dotações nas leis orçamentárias, dos quais tenha ciência, 
deve apresentar representação aos órgãos competentes para 
as medidas cabíveis. 
CAPÍTULO III
DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Art. 22. A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas terá dotação 
orçamentária e programa de trabalho próprio. A infraestrutura 
será adequada à realização dos seus objetivos. 
Art. 23. Compete a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas: 
I- Coordenar e integrar as ações do governo nos aspectos re-
lacionados às atividades de prevenção, recuperação e reinser-
ção social; 
II- Planejar, coordenar, supervisionar e colaborar nas ativida-
des de prevenção ao uso indevido de substâncias entorpecen-
tes e drogas que causem dependência física e/ou psíquica e 
as atividades de recuperação de dependentes; 
III- Participar da formulação da Política Municipal Sobre Álcool 
e Drogas; 
IV- Definir estratégias de abordagem e elaborar protocolos, 
planos, programas e procedimentos para alcançar as metas 
propostas na Política Municipal Sobre Álcool e Drogas; 
V- Propor reformas institucionais, a modernização organizacio-
nal e técnico-operativa de unidades institucionais, visando o 
aperfeiçoamento de ações governamentais inerentes a Política 
Municipal sobre Drogas; 

VI- Propor o intercâmbio intersetorial, atuar em parceria com 
órgãos governamentais, instituições privadas, órgãos estran-
geiros, multilaterais e a comunidade internacional, para assun-
tos referentes prevenção e recuperação de usuários de álcool 
e outras drogas; 
VII- Firmar convênios, acordos, contratos, termo de colabora-
ção e quaisquer outros ajustes, objetivando o desempenho de 
suas atribuições; 
VIII- Trabalhar em parceria com outras secretarias para as con-
secuções de seus objetivos; e 
IX- Pactuar convênios e/ou contratação de vagas em estabele-
cimentos privados, referentes à recuperação de dependentes 
químicos em entidades de atenção em regime residencial. 
X- Articular, promover e acompanhar a execução de progra-
mas de esclarecimentos e conscientização, em cooperação 
com instituições públicas e privadas, relativos à prevenção ao 
uso de drogas e ao tratamento e recuperação dos dependen-
tes químicos. 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 24. Nos materiais de divulgação das ações, projetos e pro-
gramas que tenham recebido financiamento do FUMADD deve 
ser obrigatória a referência ao COMAD e ao FUMAD como fon-
te pública de financiamento. 
Art. 25.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEi nº 3.839 DE 26 DE MAiO DE 2020.
ALTERA A LEI 2.032 DE 29/12/1998 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL), REVOGA A LEI 3.201 DE 23/12/2013 E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Revoga o parágrafo único do Art. 200 da Lei 2.032 de 29 
de dezembro de 1998, juntamente com seus incisos e alíneas. 
Art. 2º O Art. 204 da Lei 2.032 de 29 de dezembro de 1998 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 204. A base de cálculo da taxa será determinada em fun-
ção da natureza da atividade, sendo os respectivos certifica-
dos expedidos com validade indeterminada”. 
Art. 3º Acrescenta a Seção VI, Do Alvará de Licença e Cria 
o artigo 207-A na Lei 2032 de 29 de dezembro de 1998 que 
entrará em vigor com a seguinte redação: 
“Seção VI 
Do Alvará de Licença: 
Art. 207-A. A licença para estabelecimento será concedida me-
diante Alvará de Licença, salvo nos casos de atividades tran-
sitórias ou eventuais. 
§1º Atendidas as prescrições legais pertinentes a respectiva 
atividade, é obrigatória a concessão do Alvará de Licença pela 
autoridade competente. 
§2º. O Alvará terá prazo indeterminado. 
§3º O Alvará de Licença será substituído quando ocorrer 
qualquer uma das hipóteses do Inciso II do Art. 200”. 
Art. 4º Os Alvarás de Licença vencidos em 31/12/2019 e os já 
expedidos com vencimento em 31/12/2020 ficam prorrogados 
por prazo indeterminado. 
§1º Os Alvarás de Licença que estão em processamento na 
Prefeitura Municipal, deverão ser expedidos com validade 
indeterminada. 
§2º As empresas que desejarem o alvará com a respectiva 
data de vencimento com prazo indeterminado, deverão 
requerer 2º via do respectivo alvará, que deverá vir com prazo 
indeterminado. 
Art. 5º Continuam devidas as taxas correspondentes. 
Art. 6º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando a Lei 3.201/13 e disposições em contrário.

LEi nº 3.840 DE 26 DE MAiO DE 2020.
GARANTE AOS FILHOS DE MULHERES VÍTIMAS DE VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA VAGAS NAS CRECHES E ESCOLAS 
MAIS PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica garantido aos filhos de mulheres que sofreram vio-
lência doméstica vagas nas creches e escolas mais próximas 
de suas residências. 
Parágrafo único. Deverá a vítima apresentar cópia autenticada 
do boletim de ocorrência.  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário.

LEi nº 3.842 DE 26 DE MAiO DE 2020.
INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO, DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 
URBANAS E DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDU-
OS SÓLIDOS DE ITAGUAÍ.
Art.1º Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico 
referente à prestação dos serviços de abastecimento de água 
potável, de esgotamento sanitário, de drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos de Itaguaí-RJ, conforme anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEi nº 3.844 DE 26 DE MAiO DE 2020.
CONCEDE ISENÇÃO DE IMPOSTOS AOS CONTRIBUINTES 
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA 
VIDA” NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ.
Art. 1º Fica concedida a isenção dos seguintes impostos aos 
contribuintes que aderirem ao Programa “Minha Casa Minha 
Vida”, instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 
2009:
I- Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
II- Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
§1º A isenção de que trata o caput deste artigo compreende 
especificamente a aquisição ou edificação do imóvel que se 
enquadrar nas condições do mencionado programa. 
§2º O benefício constante do caput deste artigo terá vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publicação desta Lei. 
Art. 2. Para fazer jus aos benefícios de que trata esta Lei a 
parte interessada deverá formalizar requerimento dirigido ao 
Senhor Prefeito, comprovando sua adesão ao Programa “Mi-
nha Casa Minha Vida”.
Art. 3º O beneficiário que, independente da motivação, for ex-
cluído ou sofrer qualquer tipo de interrupção do Programa “Mi-
nha Casa Minha Vida”, perderá automaticamente os benefícios 
de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A perda do benefício da isenção se dará a 
partir da constatação do fato ensejador da exclusão, interrup-
ção de que trata o caput deste artigo.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 30 de junho de 2020. (a) Rubem 
Vieira de Souza – Presidente. 
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ingredientes

modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

Aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
Regue com o shoyu 
e o saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
Aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºC 190 ºC), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. Cozinhe por 
10 minutos.
Devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

lasanha 
vegetariana

feiJoaDa 
vegetariana

modo de preparo

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial N° 082/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 14 
horas, do dia 16 de julho de 2020 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 082/2020 na moda-
lidade pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS ÀS ESTA-
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, para atender 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é 
parte integrante do Processo Administrativo nº 2562/2020. O Edi-
tal poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na 
Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO 
ADMITIDO: R$ 1.260.141,76 (hum milhão, duzentos e sessenta mil, 
cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

Porto Real, 03 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Designado Através da Portaria 241 de 29 de maio de 2020
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

pORTARiA nº 0285 DE 01 DE JuLHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO 
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
                                                                R E S O L V E:
Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no 
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal 
de Porto Real, AnA LuiZA FARiA DiAS, para ocupar 
o cargo de Médico plantonista Socorrista, em virtude 
da aprovação e classificação no Concurso Público 
Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº 001/2018, 
homologado mediante publicação em Diário Oficial de 
20 de março de 2019. 
Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ailton Basílio Marques
Prefeito

    
pORTARiA nº 0292 DE 02 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                             R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
ROBSOn BAHiA RiBEiRO  do Cargo em Comissão 
CC3 de Coordenador de Baixa e Conciliação Bancária 
da Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e 
Planejamento. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 02 de Julho de 2020, 
ROBSOn BAHiA RiBEiRO para o Cargo em Comissão 

CC2 de Gerente de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Fazenda, Receita e Planejamento. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

                                      
pORTARiA nº 0293 DE 02 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                              R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 01 de Julho de 
2020, ELiSÂnGELA MARiA RiBEiRO  do Cargo em 
Comissão CC4 de Assessor I - Gestão Administrativa 
da Controladoria Geral do Município. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 02 de Julho de 2020, 
ELiSÂnGELA MARiA RiBEiRO para o Cargo em 
Comissão CC3 de Coordenadora de Baixa e Conciliação 
Bancária da Secretaria Municipal de Fazenda, Receita 
e Planejamento. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0294 DE 02 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                               R E S O L V E:
 Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
LuiZ HEnRiQuE ORiOLi  do Cargo em Comissão CC3 
de Coordenador de Recicláveis da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 02 de Julho de 2020, 
LuiZ HEnRiQuE ORiOLi para o Cargo em Comissão 
CC1 de Diretor de Formação Especializada e 
Qualificação Profissional da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0295 DE 02 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                              R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
ViTÓRiA DA COSTA DOS SAnTOS CORDEiRO 
do Cargo em Comissão CC4 de Assessor I - Gestão 
Administrativa da Secretaria Municipal de Governo. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 02 de Julho de 2020, 
ViTÓRiA DA COSTA DOS SAnTOS CORDEiRO 
para o Cargo em Comissão CC3 de Coordenadora 

de Recicláveis da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0296 DE 02 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                             R E S O L V E:

 Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a partir de 01 de Julho 
de 2020, DAniLO BAnDOLi DE CASTRO do Cargo 
em Comissão CC1 de Diretor Hospitalar da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0297 DE 02 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
SiDnEY VALE DE OLiVEiRA do Cargo em Comissão 
CC5 de Assessor II - Pavimentação da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 02 de Julho de 2020, 
SiDnEY VALE DE OLiVEiRA para o Cargo em 
Comissão CC4 de Assessor I - Sistema de Esgoto da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0298 DE 02 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
JuLiAnA DA SiLVA ALMEiDA do Cargo em Comissão 
CC3 de Coordenadora de Doenças Crônicas e Saúde 
do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 02 de Julho de 2020, 
JuLiAnA DA SiLVA ALMEiDA para o Cargo em 
Comissão CC1 de Diretora Hospitalar da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 
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ingredientes

modo de preparo

bolo De chocolate 
com coco

Para a massa:
6 ovos; 100gr de côco 
ralado sem açúcar; 6 
col de cacau em pó; 
2 col de óleo de côco; 
Adoçante a gosto 
(usei 6 colheres); 1 col 
(sopa) de fermento 
em pó (bem cheia).
Para a calda:
1 lata de creme de 
leite (pode ser sem 
lactose ou integral ou 
light); 4 col (sopa) de 
cacau em pó; Ado-
çante a gosto (usei 
2colheres).

Preparo da massa:
Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor, deixando o fer-
mento por último.
Unte uma forma com 
furo no meio com 
óleo de côco e o ca-
cau em pó.
Leve ao forno médio 
por cerca de 35min 
(faça o teste do pa-
lito). Desenforme e re-
serve.
Preparo da calda:
Misture todos os in-
gredientes e leve ao 
fogo até que fique 
uma calda homogê-
nea e lisinha.
Acrescente a calda 
ao bolo e delicie-se.

bolo De frutas

03 ovos; 05 bananas 
nanica bem maduras; 
02 xícaras de aveia 
em flocos; ½ copo de 
ameixas secas pica-
das; ½ copo de tâma-
ras picadas; ½ copo 
de nozes e avelãs 
picadas; 01 banana 
picada não tão ma-
dura (para juntar por 
ultimo); ½ copo de 
uvas passas claras; 02 
colheres de sopa de 
cacau em pó; 01 co-
lher de sopa de fer-
mento.

ingredientes

modo de preparo

Bata no liquidificador 
os ovos com as bana-
nas e o cacau, que 
se transformará em 
um creme.
Passe essa mistura do 
liquidificador e o res-
tante dos ingredien-
tes para um refratário 
e misture tudo.
Coloque em forma 
untada e asse em for-
no médio por 40 mi-
nutos.
Obs: Algumas aveias 
contém traços de 
glúten devido ao 
processo de plantio, 
separação e envaze 
dos grãos. O melhor 
é utilizar aveias que 
contenham a certifi-
cação “sem glúten”.

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS
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 João Carlos (C) fez seu oitavo gol no Carioca e empatou com Gabigol na artilharia

voltaço vira sobre o resende
 e pega o fla nas semis

O Volta Re-

donda ga-

rantiu vaga 

na semifinal da 

Taça Rio ao virar 

sobre o Resende, 

por 2 a 1, na noite 

de quinta-feira (2), 

no Maracanã.

Paulo Victor 

abriu o placar para 

o Gigante do Vale, 

mas João Carlos e 

Pedrinho viraram o 

marcador da parti-

da e selaram a clas-

sificação da equi-

pe tricolor do Sul 

Fluminense. João 

Carlos marcou seu 

oitavo gol no Ca-

riocão e empatou 

com Gabigol na 

artilharia da com-

petição 
Com o triunfo, 

o Tricolor de Aço 

chegou aos 10 pon-

tos, na segunda co-

locação do Grupo 

B. Na semifinal da 

Taça Rio, o Voltaço 

vai encarar o Fla-

mengo, no domin-

go (5), às 16 horas, 

no Maracanã.

Já o Resende se 

despediu do Esta-

dual na quinta co-

locação do Grupo 

B, somando 4 pon-

tos, e na décima 

posição geral, com 

9.
A outra semi-

final da Taça Rio 

será entre Flumi-

nense e Botafogo, 

também no domin-

go (5), às quatro da 

tarde, no Estádio 

Nilton Santos, o 

Engenhão do Fo-

gão.
Para se classifi-

car, o Fluminense 

ficou no empate 

sem gols com o 

Macaé, em partida 

disputada no Elcyr 

Resende, em Baca-

xá, na quinta-feira 

(2), enquanto o 

Botafogo chegou 

lá depois do zero a 

zero com a Portu-

guesa Carioca, na 

noite de quarta (1), 

no Luso-Brasileiro.

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com.br

açO, açO, açOOOO!

 Jogo com o Rubro-Negro 
será neste domingo, às 16h, 

no Maracanã
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segunDo caDerno

ingredientes

modo de preparo

baião De Dois

800 g de carne 
seca em cubos/ 
1 1/2 xícara (chá) 
de feijão de cor-
da/ 4 xícaras (chá) 
de água/ 1 colher 
(sopa) de óleo/ 1 
cebola grande pi-
cada/ 2 dentes de 
alho picados/ 2 xí-
caras (chá) de ar-
roz/ 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 picado

Deixe a carne de 
molho em água 
de um dia para o 
outro, trocando a 
água por três ve-
zes para tirar o ex-
cesso de sal.
Separadamente, 
deixe 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 cozi-
nhar com 3 xícaras 
(chá) de água, por 
10 minutos depois 
de iniciada a pres-
são.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra a panela, 
coloque a carne, 
a água restante, 
tampe e cozinhe 
por 10 minutos de-
pois de iniciada a 
pressão.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra e escorra, 
reservando a água 
do cozimento.
Em uma panela, 
refogue no óleo a 
cebola e o alho 
até ficar transpa-
rente.
Junte o arroz, sal, 
pimenta, a carne, 
o feijão e misture.
Cubra com a 
água do cozimen-
to reservada, tam-
pe e cozinhe por 8 
minutos.
Junte o queijo e 
cozinhe com a pa-
nela destampada 
por 5 minutos ou 
até secar toda a 
água e o queijo 
ficar ligeiramente 
derretido.
Adicione o cheiro 
verde, o coentro, 
misture e transfira 
para uma vasilha.
Sirva em seguida.

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO
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ingredientes

modo de preparo

batata Doce frita

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

ingredientes

modo de preparo

bolo De puba 
amanteigaDo

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

modo de preparo

bolo De milho
 verDe 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS
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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

carne De sol com 
pirão De QueiJo

500g de filé mig-
non/ 2 colheres 
(sopa) de sal/ 2 li-
tros de água
Pirão de queijo
400g de queijo coa-
lho/ 2 xícaras (chá) 
de leite/ 1/3 xícara 
(chá) de farinha de 
mandioca/ 4 colhe-
res (sopa) de man-
teiga derretida/ 1 
colher (chá) de sal

Salgue a carne 
com o sal e deixe 
na geladeira por 1 
dia.
Leve-a ao freezer e 
deixe por 8 dias.
Para dessalgar, re-
tire-a do freezer e 
deixe descongelar 
na geladeira.
Retire-a da gela-
deira e deixe-a de 
molho em 2 litros de 
água por 30 minu-
tos.
Escorra a água e 
lave a carne, esfre-
gando-a.
Troque de água e 
deixe de molho por 
mais 30 minutos, re-
petindo o mesmo 
procedimento.
Asse a carne na 
churrasqueira ou no 
forno por 30 minu-
tos.
Regue com a man-
teiga e reserve.
Pirão de queijo

Corte o queijo em 
cubinhos e bata-
-os no liquidificador 
com o leite até for-
mar um creme ho-
mogêneo.
Em uma panela, 
leve essa mistura 
ao fogo e adicione 
a manteiga e o sal.
Acrescente a fa-
rinha de mandio-
ca aos poucos e 
cozinhe, mexendo 
sempre, até adqui-
rir consistência de 
purê.
Sirva quente com a 
carne.

arroz De tacacá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO
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ingredientes

modo de preparo

bolinho De
bacalhau

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

torta integral 
De atum

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
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Joelho De porco na 
cerveJa

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

ingredientes

modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

sopa De espinafre

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
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ingredientes

modo de preparo

viraDo De 
legumes

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

Quiche De 
legumes

pão De QueiJo 
na caneca

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo 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 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

ingredientes

modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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 

03 DE JULHO DE 2020. PUBLICADO EM 04/07/2020 – CÓD-PMBR 124.

DECRETO N° 4.915  DE 03 DE JULHO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 3.570.000,00 (Três 
milhões, quinhentos e setenta mil 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 nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 3.570.000,00 (Três milhões, 
quinhentos e setenta mil 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;
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 SUPLEMENTA-
ÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.92.00 00 150.000,00 

SEMUS SEMUS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 100.000,00 

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.30.00 00 2.320.000,00 

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 17 1.000.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMUS SEMUS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 92 50.000,00 

SEMUS SEMUS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 92 50.000,00 

SEMC SEMC 53.01.17.512.014.1.009 4.4.90.51.00 00 1.200.000,00 

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 600.000,00 

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.04.00 17 700.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.30.00 17 210.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 4.4.90.51.00 17 90.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.086.1.035 4.4.90.51.00 00 670.000,00 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.916, DE 03 DE JULHO DE 2020 
Abre em favor da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Crédito Suplementar 
de R$ 300.000,00 (Trezentos mil 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 nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.606 
de 03 de janeiro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil 
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;
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 SUPLEMENTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 91 300.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 91 300.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.917, DE 03 DE JULHO DE 2020 
 “Dispõe sobre a exoneração do Conselho Fiscal do Previde”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o Poder de Autotutela Administrativa.

DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerado a pedido, o Sr. José Maurício Ribeiro, membro do conselho 
Fiscal- “CONFINS”, do Instituto de Previdência dos servidores públicos de Belford  .
Art. 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando dispo-
sições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 1774/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JOSE AMERICO SANTOS DA SILVA, do cargo em co-
missão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 1775/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ERLEI FELICIO, do cargo em comissão de Assessor de 
Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1776/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON BARROS TEIXEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 1777/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RUAN GUEDES DA COSTA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1778/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VAGNER MATOS DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1779/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, WILLIAM DA SILVA MELLO, do cargo em comissão de 
Administrador de Policlínica, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 1780/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANA CELIA SILVA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Administrador de Policlínica, símbolo CC-5, na Secretaria Munici-
pal de Saúde. 

PORTARIA Nº 1781/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1729/SEMAD/2020 DE 30/06/2020, publicada 
em 01/07/2020.

PORTARIA Nº 1782/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, MARCELO DE MELLO ALVES HOLLANDA CAVALCANTI, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº 1783/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ARISTOTELES DUARTE SOUSA JUNIOR, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº 1784/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, JESSICA DAIANE ALVES FERREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 1785/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, PRISCILA PINHEIRO HONÓRIO, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.
 
PORTARIA Nº 1786/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, CINTIA VIEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 1787/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MATHEUS TEIXEIRA CARDOSO, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Casa Civil.

PORTARIA Nº 1788/SEMAD/2020 DE 03 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, ADILSON JOSE GONÇALVES DE SOUZA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Casa Civil.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATA:
NA PORTARIA Nº1599/SEMAD/2020 DE 18/06/2020, publicado em 19/06/2020.
ONDE SE LÊ: ALCIANA DE OLIVEIRA BRANDAO;
LEIA-SE: ALICIANA DE OLIVEIRA BRANDAO.

NA PORTARIA Nº1649/SEMAD/2020 DE 29/06/2020, publicado em 30/06/2020.
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ingredientes

carne assaDa na 
panela De pressão

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
Está pronto para servir!

ingredientes

modo de preparo

vaca atolaDa

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

Refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
Acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

ingredientes

modo de preparo

carne moíDa à 
parmegiana

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

Despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derre-
ter o queijo

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ONDE SE LÊ: EDSON MELODA CUNHA;
LEIA-SE: EDSON MELO DA CUNHA.

NA PORTARIA Nº1741/SEMAD/2020 DE 01/07/2020, publicado em 02/07/2020.
ONDE SE LÊ: SILVANO SANTOS DE ALMEIDA;
LEIA-SE: SILVO SANTOS DE ALMEIDA.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - SEMC

PORTARIA Nº 09/SEMC/2020 DE 26 DE JUNHO DE 2020
Designar, a contar desta data os servidores, JULIO CEZAR FERREIRA VITORINO, 
matrícula Nº 60/76934 e EMERSON HILARIO DE OLIVEIRA SOUSA, matrícula Nº 
60/75777 para atuarem na fiscalização referente a contratação de empresa especia-
liza, da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO/ RJ, como Contratante, e a 
METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI CNPJ, como contratada, conforme Processo 
Administrativo 53/051/2019.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Conservação

Republicado por ter saído com incorreção.

(Despacho do Secretário Processo nº 07/0217/2020)  AUTORIZO a ADESÃO a Ata 
de Registro de Preços nº 009/2019 oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2019/FNDE/
MEC cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUI-
SIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR - ACESSÍVEL PISO BAIXO para atender 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
- RJ, adjudicando seu objeto à empresa: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA no valor de 
R$ 586.000,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil reais), conforme pareceres da Douta 
Procuradoria Geral do Município em fls. 67 a 72, e da Controladoria Geral do Muni-
cípio às fls. 144 e 145. Em 03 de julho de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS E CONVÊNIO - SEMOCAP

(Despacho do Secretário Processo nº 52/0235/2019) HOMOLOGO como DESER-
TA a presente LICITAÇAO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N ° 007/2020, 
cujo objeto é CONTRAT AÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL NO RAMO DE 
ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, SI-
TUADA Á AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, S/N -BAIRRO SÃO BERNARDO 
-BELFORD ROXO -RJ. Conforme Ata DESERTA da Comissão para Procedimentos 
de Licitação na Modalidade de Pregão Presencial ás fls. 353 e ainda, pareceres da 
Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 406 e 411 e da Controladoria Geral 
do Município às fls. 357. Em 25 de junho de 20210.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretario Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.000088/2017.
TERMO: 001.
CONTRATO: 007/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: Rerratificação e prorrogação do prazo de execução, relativo à OBRA 
DE REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER 
DE BELFORD ROXO – CEAMBEL, SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM DA COSTA 
LIMA, 2490, SANTA AMÉLIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
VALOR ACRESCIDO: R$ 61.051,99 (sessenta e um mil, cinquenta e um reais e 
noventa e nove centavos). 
VALOR SUPRIMIDO: R$ 10.483,06 (dez mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 
seis centavos). 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 173.140,83 (cento e setenta e três mil, cento e 
quarenta reais e oitenta e três centavos)
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 30 de janeiro de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios

Republicado por ter saído com incorreção.

SECRÉTARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
PELC URBANO – CONVÊNIO 813773/2014
Conforme o Edital  do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária 
N°001/2017/SEMEL. 
Anexo  I Detalhamento do Cargo (Carga Horária), Anexo II Atribuição dos Cargos e 
Disposições Finais 16.10; e os itens do Contrato de Trabalho, referente às CLAU-
SULA PRIMEIRA E CLAUSULA QUARTA  SEGUE O DISTRATO DOS SEGUINTES 
FUNCIONARIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO DO EDITAL E CONTRATO DE 
TRABALHO A CONTAR DE 03/07/2020.

                   FLÁVIO COSTA PEÇANHA MARINS                        Agente Social

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES

SECRÉTARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
MATR. 80/46.584

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO – FUNBEL
ERRATA:
NA PORTARIA N° 0034/FUNBEL/2020  DE 02 DE JULHO DE 2020, publicada em 
03/07/2020. 
ONDE SE LÊ: LUCAS ANDRADE FERREIRA JUNIOR;
LEIA-SE: LUCAS ANDRADE FERREIRA.

Clarice da Silva Santos
Diretor Presidente
FUNBEL/PMBR

                                                    

PORTARIA Nº 108/PREVIDE/2020, DE 03 DE JULHO DE 2020.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do municí-
pio de Belford Roxo- PREVIDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso 
VI do artigo 49 da Lei Complementar nº083/2006 e no Decreto Municipal nº4186, de 
01 de janeiro de 2017, considerando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:
Art. 1º- Designar, para integrar a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de 
Previdência dos servidores Públicos do município de Belford Roxo, os seguintes 
servidores:

0. ELAINE GONÇALVES DOS SANTOS ARAUJO DE OLIVEIRA, mat. 
60/492-2020, membro titular e Presidente da Comissão Permanente de Licitação;
I. RITA DE CÁSSIA BORBA DOMINGUES DA SILVEIRA, mat. 60/383-2017, 
membro titular e secretária da Comissão Permanente de Licitação;
II. ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MENECHINNI, mat. 60/393-2017, membro 
titular;
III. PAULA RUBIA ARAUJO CARDOSO, mat. 60/422-2017, membro titular.

Parágrafo único: O Presidente e o Secretário da Comissão em seus impedimentos e 
ausências serão substituídos por integrantes da Comissão Permanente de Licitação, 
observadas a ordem sequencial estabelecida no caput deste artigo.

Art. 2º As decisões serão tomadas e as sessões públicas realizadas por, pelo menos 
três membros da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 3º Esta portaria entra e m vigor na data de sua publicação, e com vigência até 
31 de dezembro de 2020.

          
 PEDRO PAULO DA SILVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE
      MAT. 60/362-2017   

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM 
DIREÇÃO A UM

 FUTURO 
MELHOR!


