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Marcado pra morrer, detento 
arranca coração de colega 

7

Dupla de marginais se deu mal durante tentativa de assalto ao ônibus da empresa Rio-Minho, que faz a linha Nova Iguaçu-Nite-
rói, na Avenida Brasil, sentido Rio. Eles foram surpreendidos por um passageiro que reagiu. Motorista relata momentos de terror 
durante o tiroteio. Uma passageira se feriu na perna ao descer do coletivo em movimento.

Tralhas do tráfico 
matam PM de UPP
De folga, soldado Hugo Augusto Costa Maciel, de 29 anos, foi ataca-

do a tiros quando estava em uma barbearia. Criminosos armados che-
garam de carro e atiraram contra a vítima, que não teve tempo de reagir. 

RePRodUção/Redes sociais 

Passageiro mete chumbo no
 ladrão em assalto a ônibus

espírito 
talentoso 
e solidário 

aos 12 anos 

7

estatística 

O pianista belforroxense Isaque Alves da Silva mostrou que “não sai 
do tom”. O talentoso garoto apresenta amanhã, na Praça de Heliópolis, o 
“Recital de Piano Você com a Apae” em troca de um quilo de alimento 
não perecível em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

3

Witzel: Alerj 
diz ‘sim’ pelo  

prosseguimento  
do processo de  
impeachment  

3

Belford Roxo dá  
posse a novos 
membros de  

conselho 
3

Civil procura  
dupla de irmãos 
chefes de boca  

de fumo de   
favela carioca 

7

escassez de
comida atinge

crianças de 
até 4 anos

4

Rafael BaRReto/PM
BR

Reginaldo PiMenta/ agência o dia

ViageM do teRRoR 
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Nesta sexta, 18, o abraço especial 

da Resenha vai para Bellinha Di Tena, 
apresentadora do programa “Você em Foco”, no Canal 
TV Rio. Mesmo durante a pandemia do vírus chinês, 
a moça não parou de trabalhar. “Se o presencial não é 
possível, vamos de replay e montagem de novos pro-
jetos”, diz a diva da televisão na Baixada Fluminense. 
Sucesso sempre, Bellinha! Aquele Abraço!!! 

Resenha Cultural
Hora

Apesar do pouco tempo 
de ação pública, o projeto 
‘Artistas Solidários’ deixou 
saudade. Tem gente sen-
tindo falta e perguntando a 
todo momento pelo evento, 
criado pela artista plástica e 
ativista social, Raylane Sil-
va (foto), em Nova Iguaçu. 
O cantor e ator Cassiano 
Sant Anna abraçou a causa 
e esteve ao lado da Ray em 
algumas edições. “Vamos 
aguardar o fim da pande-
mia e tentar voltar”, disse 
Ray. 

artistas
solidários

E aquele ex-prefeito 
corno que arrebentou a 
cidade dele, deixou um 
rombaço de milhões para 
o sucessor pagar e depois 
sumiu na poeira? Lem-
bram dele? Pois ele anda 
no sapatinho querendo 

emplacar candidatura de 
parentes na eleição de no-
vembro agora. Ele não é 
bobo. Alguém ganha para 
vereador e ele leva boqui-
nhas. Não fica parado e 
garante um qualquer por 
mês.

arrombador tá na área

o soMBRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Ainda sobre 71 aci-
ma, a madame dele 
também ficou queima-
da junto ao eleitorado, 
depois da descoberta 
que ela fazia jogo duplo 
na cama. O pior é que 
insaciável jogava com 
um guru político do ca-
sal. “Pouca vergonha, 
não é, pessoal?”, per-

gunta uma eleitora dos 
dois e colega de terço 
da nossa agente sênior 
Vó Candinha. No final 
da história, a imagem 
do casal de ex-políticos 
foi pro saco, quando 
poderia ser diferen-
te. “Ele tinha apoio no 
município”, conta Vó 
Candinha.

Casal ficou 
queimado na cidade
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Tem ainda a história 
daquele outro ex-prefei-
to que era cornão, mas 
não desconfiava de quem 
o chamava por ‘mozão’ 
o tempo todo. Esse era 
muito ruim no berço e 

a madame ‘queria’ todo 
dia. O farejador aqui da 
coluna, Cão Misterioso’ 
está apurando detalhes 
e contará tudinho aqui. 
“Falta pouco”, diz ele. 
(risos)

cornão era 
chamado de ‘mozão’

Cena de primeira

A MentoresHub, a 
Multiphocus e a 
Dannrec Filmes 

estão com produções no 
13º Los Angeles Brazilian 
Film Festival – LABRFF. 
Os Projetos selecionados 
engrandecem artistas e es-
paços públicos do Rio de 
Janeiro.

A Seleção oficial dos fil-
mes que vão participar do 

festival foi divulgada esta 
semana durante um evento 
online realizado na Filmo-
cracy, a plataforma onde 
todo o festival será realiza-
do entre os dias 21 e 25 de 
outubro de 2020.

A MentoresHub e seus 
parceiros Multiphocus e 
Dannrec Filmes concorrem 
nas seguintes categorias: 
Documentários em Compe-
tição com: “Ziraldo – Uma 
obra que pede Socorro”, de 
Guga Dannemann, e no LA-

BRFF EXPERIENCINE, 
com “O Jogo”, de Felipe 
Bretas em coprodução com 
Lipy Adler, Ronan Horta, 
Marcelo Kringel e Marcelo 
Caldas.

Os projetos desenvolvi-
dos pela MentoresHub e 
seus parceiros visam rea-
lizar produções com baixo 
orçamento baseados na eco-
nomia criativa.  “Atualmen-
te, a criatividade é a arma 
mais poderosa que temos. 
Nestes tempos difíceis, o 

mais importante é ser cria-
tivo, seja na captação como 
na divulgação. E assim, 
certamente, você sairá na 
frente.”, ressaltam Marcelo 
Caldas e Marcello Krengiel 
da Mentores Hub.

“Nos adequamos a este 
novo nicho de mercado e a 
nova realidade e nos espe-
cializamos em coproduções 
e production service atuan-
do de forma colaborativa”, 
pontua Felipe Bretas da pro-
dutora Multiphocus.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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Wild Robson é um poeta, compositor, multi-instrumentista e 
ex-líder da Space Bossa um projeto musical que chegou em ‘lu-
gares altos’. Agora com a carreira solo Wild sonhou e já começou 
a voar alto. Fez trilha sonora para um filme, também lançou filme 
musical em DVD, CD de estreia e até  um vinil. Está escrevendo 
o livro de poesias “Poemas de Uma Lenda”, como é conhecido 
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, 
no Brasil e no mundo. A lenda do underground Wild Robson está 
voando um sonho alto de ser produzido por Ian Guedes, filho e 
guitarrista do cantor Beto Guedes, ícone da música brasileira e 
do Clube da Esquina. A banda do Beto Guedes está gravando 
suas canções, o que para o artista é algo surreal. “Eu ouvia as 

canções do Beto desde a infância e sempre fui fã dele”, conta. 
E não para por aí. Wild acabou de lançar um vídeo clipe com 

cara de Live Sessions. A banda do clipe-single de trabalho “Onde 
senti que me amou” conta com ele Wild Robson (vocal, violão e 
gaita), Ian Guedes (violão, guitarra e produção musical), Adria-
no Campagnani (contrabaixo), Arthur Rezende (bateria). “Temos 
ainda o renomado produtor e músico mineiro, Márcio Lomiran-
da, que produziu uma gama de artistas famosos e é produtor mu-
sical da Rede Globo e Globo Filmes”, acrescenta Wild. Márcio 
Lomiranda é colaborador da carreira de Wild Robson desde a 
época da banda Space Bossa. Ele manda avisar que “vem mais 
por aí”.

Documentário sobre o brasileiro será exibido no 13º Los Angeles Brazilian Film Festival –LABRFF

o voo alto do 
caxiense para 

o MUndo!

WILD 
ROBSON

UMa oBRa qUe 
Pede socoRRo!
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Sem Sair do tom

Jovem pianista de Belford Roxo faz 
recital na praça para ajudar a apae

Belford Roxo empossa novo
Conselho Municipal de Trabalho

Isaque Alves da Silva mantém os pés no chão e se apresenta amanhã na Praça de Heliópolis

O pianista belfor-
roxense, Isaque 
Alves da Silva, 

12 anos, mostrou que 
“não sai do tom” quando 
o assunto é solidariedade. 
Mesmo depois de ganhar 
notoriedade em diver-
sas matérias publicadas, 
o garoto manteve os pés 
no chão e realiza, ama-
nhã, a partir das 17h, na 
Praça de Heliópolis, Bel-
ford Roxo, o “Recital de 
Piano Você com a Apae”. 
Os organizadores pedem 
que, quem puder, leve um 
quilo de alimento não pe-
recível.

Na praça serão colo-
cadas 400 cadeiras, com 
distância de pelo menos 
um metro e meio uma da 
outra, além da higieniza-
ção das mãos com álco-
ol em gel. O espetáculo 
será para 400 pessoas e 
será obrigatório o uso de 

máscaras. Um dos obje-
tivos do evento é ajudar 
à Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcio-
nais (Apae). Quem quiser 
também pode colaborar 
com a “vaquinha”. Bas-
ta clicar no link vaka.
me/1253593 e fazer qual-
quer doação em dinheiro 
para a entidade.

Emoção e ansiedade 
Ansioso para apresen-

tar pela primeira vez em 
Belford Roxo, Isaque não 
esconde a ansiedade em 
tocar para o público de 
sua cidade. “Não conse-
guirei dosar a emoção, 
mas tocarei para muitas 
pessoas que conheço e 
para outras que terão a 
oportunidade de partici-
par de um recital”, resu-
miu Isaque.

Isaque mostrou sua 
vocação aos nove anos, 
quando pediu para tocar o 
teclado do pai. Achando 
que era apenas uma brin-

cadeira de criança, Isaque 
surpreendeu toda a famí-
lia. “Ele tocou “Charios 
of Fire” (tema do filme 
Carruagens de Fogo) de 

forma impecável. Tirou 
a música de ouvido sem 
eu nunca ter ensinado ne-
nhuma nota. Depois dis-
so, levei o Isaque até uma 

escola de música aqui em 
Belford Roxo. O profes-
sor ao vê-lo tocar nos dis-
se que ele seria um grande 
pianista. Em três meses o 

menino já tocava repertó-
rio clássico de Bach, Mo-
zart”, conta com orgulho 
Marcos da Silva, 46 anos, 
pai de Isaque.

- Isaque Alves fará um recital para 400 
pessoas na Praça de Heliópolis

- Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

A Secretaria de Tra-
balho de Belford Roxo 
empossou nesta quinta-
-feira (17/09) os represen-
tantes do novo Conselho 
Municipal de Trabalho, 
Emprego e Geração de 
Renda (COMTER-BR). 
A cerimônia aconteceu na 
Câmara de Vereadores, e 
contou ainda com a certi-
ficação de alunos que se 
formaram em cursos mi-
nistrados pela secretaria 
e o Sistema Nacional de 
Emprego (SINE). O Con-
selho é tripartite, com re-
presentantes do governo, 
dos trabalhadores e em-
pregadores. Em virtude da 
pandemia, o mandato, que 
normalmente é de um ano, 
é válido até 30 de março 
de 2021.

“O Conselho é um ór-
gão deliberativo que conta 
com a participação de três 
principais segmentos da 
sociedade. É gratificante 
estarmos com o Conselho 
em funcionamento. Con-
seguimos trazer muitas 
melhorias para Belford 
Roxo, como o Sistema 
Nacional de Emprego 
(SINE). Através do Con-
selho vamos conseguir 
parceiros para realizar um 
curso de qualificação para 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, fazendo 
com que elas sejam respei-
tadas pela sociedade. Nos-
sa ideia é nos próximos 
quatro anos qualificarmos 
mais de 5 mil pessoas que 
vivem em vulnerabilida-
de social, através de no-
vas parcerias”, destacou 
o secretário municipal de 
Trabalho, Adriano Nasci-
mento, lembrando outras 
atribuições do Conselho, 
como a deliberação e as 

políticas públicas de Tra-
balho, Emprego e Renda, 
apreciação e aprovação 
dos planos de ações e ser-
viços do SINE, e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT).

O professor Eduardo 
Monteiro, presidente do 
Sindicato dos Professores 
da Baixada Fluminense, 
foi eleito o presidente do 
COMTER-BR. “É impor-
tante e fundamental a pre-
sença do Conselho na luta, 
na qualificação e nos di-
reitos do trabalhador, e na 
busca por oportunidades”, 
disse Eduardo Monteiro.

A composição da mesa 
do evento contou ainda 
com a secretária munici-
pal de Assistência Social, 
Brenda Carneiro; a pre-
sidente da Fundação de 
Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo (FUN-
BEL), Clarice Santos; A 
presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Bel-
ford Roxo, Ariane Pessoa; 
e da coordenadora de Qua-

lificação Profissional do 
Estado do Rio de Janeiro, 
Sandra Baptista; o repre-
sentante da Secretaria Es-
tadual do Trabalho, Gil-
mar Moreira.

Membros do 
COMTER-BR- Presiden-
te do Conselho Municipal 

de Trabalho, Emprego 
e Geração de Renda: 

Eduardo Monteiro (pre-
sidente do Sindicato dos 
Professores da Baixada 

Fluminense). 
- Conselheiros pela 

Secretaria Municipal de 
Trabalho: Adriano do Nas-
cimento Floriano, titular. 
Lizia Meneghitti de Fi-
gueiredo, suplente.

- Conselheiros pelo 
SINE: Thalita Santos Fer-
nandes, titular. Daniele do 
Nascimento da Silva, su-
plente.

- Conselheiros pela Câ-
mara dos Dirigentes Lojis-
tas de Belford Roxo(CDL): 
Ariane Pessoa, titular. Ed-
mildes Rocha, suplente.

- Conselheiros pela Sin-
dicato do Comércio Vare-
jista de Nova Iguaçu (SIN-
COVANI): Sueli Ribeiro 
Lima, titular. Jane Abdon 
Araújo, suplente.

- Conselheiros pela Ar-
ticulação Política:  Marce-
lo de Jesus, titular. Daniel 
dos Santos Juvenal, su-
plente.

- Conselheiros pela 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente: Jéssica 
Carla Pontes da Silva, titu-
lar. Letícia Lack Martins, 
suplente.

Intertítulo - Certificados 
Ainda no evento, a Se-

cretaria Municipal de Tra-
balho certificou 25 alunos 
que participaram dos cur-
sos de massoterapia com 
técnicas para o relaxamen-
to do idoso; reflexologia 
podal, estimulação cogni-
tiva, atendimento ao públi-
co e customização. As au-
las foram ministradas pela 
professora Cláudia Hosana 
em curso de 25 a 35 horas 
semanais. 

/Divulgação

Processo de
 impeachment vai seguir, 

decide comissão da alerj 
A Comissão do Im-

peachment da Alerj 
atingiu 13 votos a 
favor do parecer do 
deputado estadu-
al Rodrigo Bacellar 
(Solidariedade) pelo 
prosseguimento do 
processo de impeach-
ment do governador 
Wilson Witzel (PSC). 
O parecer segue para 
a análise e votação 
de todos os membros 
da Assembleia, em 
plenário, onde preci-
sa receber pelo me-
nos 47 votos para ser 
aprovado.

Se o impeachment 
for aprovado em ple-
nário, um tribunal 
misto, formado por 
cinco deputados esta-
duais indicados pela 
Alerj e cinco desem-
bargadores do TJ-RJ, 
terá até seis meses 
para decidir se cassa 
ou não o mandato de 
Witzel.

No fim de agosto, 
Witzel foi afastado do 
cargo por decisão mo-
nocrática do ministro 
Benedito Gonçalves, 
do STJ. Depois, a 
Corte Especial con-
firmou a decisão por 
14 votos a 1. A che-
fia do Executivo está 

interinamente com o 
vice de Witzel, Cláu-
dio Castro, também 
do PSC.

Desvios em 
contratos

O presidente da 
Alerj, André Cecilia-
no (PT), acolheu em 
10 de junho o pedido 
de impeachment assi-
nado pelos deputados 
estaduais Luiz Paulo 
e Lucinha, ambos do 
PSDB. Coube a Ro-
drigo Bacellar redigir 
o parecer.

O relatório de Ba-
cellar cita os desvios 
em contratos super-
faturados com orga-
nizações sociais para 
gestão de hospitais 
antes e durante a pan-
demia do novo coro-
navírus. “Os fatos de-
monstram a não mais 
poder a supremacia 
do interesse priva-
do sobre o público, o 
descaso com a vida e 
o oportunismo com a 
desgraça”, diz o rela-
tório.

A comissão na Alerj 
tem 25 membros. 
Apenas João Peixoto 
(DC), internado com 
COVID-19, faltou à 
sessão de hoje.

 TOMAZ SILVA/AGêNCIA BRASIL
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escassez de alimentos atinge 
metade das crianças de até 4 anos 

Os dados divulgados 
ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) 
é uma dura realidade 
para um dos países que 
mais desperdiça ali-
mentos no planeta. O 
levantamento, que é re-
sultado da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 
2017-2018: Análise da 
Segurança Alimentar 
no Brasil, mosta que 
5,1% da população de 
até 4 anos estavam em 
lares com insegurança 
alimentar grave; 10,6%, 
moderada; e 34,2%, 
leve. À medida que a 
idade aumenta, cresce 
a proporção dos que vi-
vem em lares com me-
nor vulnerabilidade ali-
mentar. Entre as pessoas 
com 65 anos ou mais, 
72,7% delas estão em 
domicílios com segu-
rança alimentar; 18,3% 
com insegurança ali-
mentar leve; 6,3%, mo-

derada; e 2,7%, grave.
Nos domicílios em 

condição de segurança 
alimentar, predomi-
nam os homens como 
pessoa de referência 
(61,4%). Essa preva-
lência vai se inverten-
do conforme aumenta 
o grau de insegurança 
alimentar, até chegar 
a 51,9% de mulheres 
como pessoa de refe-
rência nos lares com 
insegurança alimentar 
grave.

Segundo o gerente 
da Pesquisa de Orça-
mentos Familiares, 
André Martins, entre 
as razões para a maior 
vulnerabilidade ali-
mentar em lares chefia-
dos por mulheres estão 
as piores condições de 
acesso ao trabalho que 
acabam gerando menos 
renda e mais dificulda-
de no orçamento do-
méstico. Fonte: Agên-
cia Brasil 

Mães de alunos denunciam a paralisação na distribuição de ces-
tas básicas para os alunos da rede municipal de Itaguaí. Até o mo-
mento apenas duas cestas foram entregues e tiveram a interrupção 

desde o mês de junho. 

O desembargador Siro Darlan é acusado de receber R$ 50 mil para 
conceder habeas corpus ao empresário Ricardo Abbud, preso em 2015 
acusado de fraudes na Câmara dos Vereadores de Resende, no Vale do 

Paraíba, região do RJ.

O secretário estadual de 
Saúde do Rio, Alex Bous-
quet, entregou o cargo on-
tem. Segundo uma fonte, 
à tarde ele estava a cami-
nho do Palácio Guanaba-
ra para se reunir com o 
governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), e 
informá-lo da decisão. 

Indicado pelo gover-
nador afastado Wilson 
Witzel, Bousquet é o 
terceiro secretário de 
Saúde a ocupar o cargo 
desde o início da pan-
demia do Coronavírus. 
A saída do chefe da pas-
ta já era esperada após 
Witzel deixar o posto de 
governador.

JogoU a toalha i

PReVisíVel ii

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decla-
rou inconstitucional a 
impressão do voto ele-
trônico, por colocar em 
risco o sigilo e a liberda-
de do voto. A Corte, em 
decisão unânime, julgou 
procedente a Ação Dire-
ta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 5889.

Na justificativa do PL 3123/2020, 
o autor argumenta que a isenção seria 
questão de justiça, já que esses veícu-
los, por terem menos peso e serem me-
nores, não causam danos à pavimenta-
ção das vias públicas.

secReto 

JUstiça ii

editoRial

Já tramita na Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), um projeto de lei, de autoria 
do deputado Capitão Paulo Teixeira 
(Republicanos), que propõe isentar 
motociclistas da cobrança de pedágio 
nas rodovias estaduais. 

Pedágio i

octacílio BaRBosa/aleRJ 

O Colégio de Presi-
dentes dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (Cop-
trel) completou 25 anos 
de existência na última 
quarta-feira. E para co-
memorar a data, lançou 
ontem a versão online 
da Revista do Coptrel. A 
publicação, que também 
terá formato impresso, 

contou com a colabora-
ção dos presidentes dos 
TREs que foram convi-
dados a discorrer sobre 
os desafios de se coman-
dar as eleições 2020 no 
cenário de pandemia da 
Covid-19. 

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Luís Ro-

berto Barroso, presidente 
de honra do colegiadol, 
também contribuiu com 
seu artigo para a revis-
ta. A publicação contou 
ainda com a colaboração 
do professor e Analista 
Judiciário, Jaime Barrei-
ros, que assina um en-
saio sobre a Democracia.

tRe lança revista online 

FiSCalização 

detro aplica 108 
multas em setembro

Os agentes atuaram verificando as condições dos serviços prestados por ônibus e vans intermunicipais

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O Departamento 
de Transportes 
R o d o v i á r i o s 

(Detro-RJ) encerrou a 
primeira quinzena de 
setembro com 108 in-
frações. Os agentes 
atuaram verificando as 
condições dos serviços 
prestados pelos ônibus 
e vans intermunicipais, 
além de coibir o trans-
porte de passageiros 
sem autorização do po-
der concedente.

Neste período, foram 
reforçadas as operações 
volantes de combate ao 
transporte irregular. As 
equipes estiveram em 
diversos bairros da ca-
pital e nos municípios 
de Itaguaí, Mangarati-
ba, São Gonçalo, Cabo 
Frio, Rio Claro, Bel-

ford Roxo, Duque de 
Caxias, Angra dos Reis, 
Nova Iguaçu, Campos 
dos Goytacazes, Quis-
samã e Macaé. Como 
resultado, os agentes 
multaram e apreende-
ram 58 veículos. Os 
fiscais também autua-
ram 26 vans intermu-
nicipais, por questões 
como: descumprimento 
das normas sanitárias, 
falta de selo de visto-
ria, excesso de lotação, 
alteração de itinerário, 
entre outros.

Na primeira quinzena 
de setembro, os agen-
tes também realizaram 
ações em terminais ro-
doviários, nas quais 
aplicaram 24 multas 
nos ônibus intermuni-
cipais. AS principais ir-
regularidades flagradas 
foram: paralisação de 
linha, descumprimento 

das normas sanitárias, 
problemas referentes à 
acessibilidade, docu-
mentação irregular, co-
letivos em mau estado 
de conservação e des-
cumprimento do qua-
dro de horários.

Denúncias 
O Detro vem intensi-

ficando as operações de 
combate ao transporte 
de passageiros sem au-
torização. Além de ile-
gal, este tipo de trans-

porte coloca em risco 
a população, pois não 
há garantia do cumpri-
mento das normas de 
segurança. Denúncias 
podem ser encaminha-
das à Ouvidoria, pelos 
seguintes canais: tele-

fone (21) 3883-4141, 
e-mail - ouvidoria@de-
tro.rj.gov.br ou What-
sApp (21) 98596-8545. 
Além das ações de in-
teligência, as informa-
ções ajudam a nortear 
as fiscalizações.

thiago loUReiRo/diVUlgação 

Detro reforça as 
operações de combate 

ao transporte irregular

BR
as

il
 

fumaça do Pantanal se desloca para o sul do país
MATO GROSSO - O Insti-

tuto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) informou que a fumaça 
proveniente dos focos de incên-
dio observados com intensidade 
desde o começo do mês na re-
gião do Pantanal, em Mato Gros-
so e Mato Grosso do Sul, está se 
deslocando para o Sul do país. 

Segundo o órgão, as imagens 
de satélite e os modelos de dire-
ção dos ventos mostram o mo-

vimento da poluição em direção 
a todos os estados da região Sul 
do Brasil. De acordo com a me-
teorologista Marlene Leal, do 
Inmet, a frente fria que está na 
região Sul vai se deslocar para 
o Sudeste, criando condições de 
chuva que podem limpar a at-
mosfera.

O Inmet emitiu alerta hoje 
para a baixa umidade do ar em 
boa parte do país. A situação é de 

perigo em todo o Mato Grosso, 
Goiás, Distrito Federal e Tocan-
tins, com bandeira laranja, além 
de boa parte de Minas Gerais. 
Há perigo potencial, na bandeira 
amarela, para a região do semi-
-árido, agreste e sertão do Nor-
deste, além da parte norte de 
Mato Grosso do Sul e no Rio de 
Janeiro. Por outro lado, há peri-
go de tempestade em Santa Cata-
rina e na Baixada Santista.

 O fogo já destruiu 
85% de parque onde está 
o maior refúgio de onças-
-pintadas do planeta 

 MAyKE TOSCANO/SECOM-MT
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54 milhõeS ao Campeão

Pandemia faz premiação da 
copa do Brasil ser valorizada
Com estádios

 vazios, dinheiro 
se torna 

fundamental 
para clubes 

A pandemia do 
novo corona-
vírus afetou o 

planejamento de muitos 
times não só do País, 
mas do mundo como 
um todo. Com as equi-
pes passando por gran-
des crises financeiras 
agravadas pela falta de 
jogos e, posteriormen-
te, com a ausência de 

público nos estádios, a 
premiação da Copa do 
Brasil surge com ainda 
mais força como incen-
tivo ainda maior pen-
sando fora dos campos.

A competição na-
cional teve, na quarta-
-feira, o início da sua 
quarta fase, a última 
antes da entrada de ou-
tros 11 clubes já clas-
sificados previamente. 
Equipes que atravessam 
problemas de cofres fo-

ram a campo com uma 
motivação a mais: não 
só eliminar um rival e 
garantir vaga nas oita-
vas de final, mas tam-
bém embolsar uma boa 
quantia que ajuda a dar 

fôlego para a tempora-
da.

Na quarta fase é rea-
lizada partidas de ida e 
volta e os jogos decisi-
vos acontecem na se-
mana que vem. Classi-

ficar-se para a próxima 
etapa, ou seja, para as 
oitavas de final, signifi-
ca mais R$ 2,6 milhões 
para os cofres. Estes va-
lores aumentaram com 
o passar dos anos, à me-

dida que o torneio foi se 
valorizando. Para efei-
to de comparação, em 
2016, passar às oitavas 
rendia cerca de R$ 840 
mil. Hoje os valores 
mais do que triplicaram.

Os cinco clubes que 
passarem às oitavas de 
final vão, por meio de 
sorteio, se encontrar 
outros 11 times. Oito 
destes carimbaram a 
vaga nesta fase devido à 
Copa Libertadores: Ath-

letico-PR, Corinthians, 
Flamengo, Grêmio, In-
ternacional, Palmeiras, 
São Paulo e Santos. Os 
outros três são: Forta-
leza (campeão da Copa 
do Nordeste), Cuiabá 
(campeão da Copa Ver-

de) e Red Bull Bragan-
tino (campeão da Série 
B do Campeonato Bra-
sileiro).

As oitavas de final 
também serão decididas 
em jogos de ida e volta e 
as datas ainda serão de-

finidas, assim como os 
duelos. O valor finan-
ceiro a ser embolsado 
vai aumentando consi-
deravelmente até o prê-
mio de R$ 54 milhões 
para o grande campeão 
da competição.

o encontRo nas oitaVas de final confiRa a PReMiação da 
coPa do BRasil

1ª fase - R$ 1,1 milhão 
(Grupo 1), R$ 950 mil 
(Grupo 2) e R$ 540 mil 
(Grupo 3). 2ª fase - R$ 
1,3 milhão (Grupo 1), R$ 
1,03 milhão (Grupo 2) e 
R$ 650 mil (Grupo 3). 3ª 
fase - R$ 1,5 milhão. 4ª 

fase - R$ 2 milhões.
Oitavas de final - R$ 

2,6 milhões. Quartas de 
final - R$ 3,3 milhões.

Semifinais - R$ 7 mi-
lhões. Vice-campeão 
- R$ 22 milhões. Cam-
peão - R$ 54 milhões.

tite convoca a seleção 
Brasileira nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira 
(18), o técnico Tite 
convocará a Seleção 
Brasileira para os 
dois primeiros com-
promissos da equipe 
nas Eliminatórias da 
Copa do Mundo FIFA 
Catar 2022, contra 
Bolívia e Peru. As 
partidas estão marca-
das para os dias 9 e 13 
de outubro, respecti-
vamente.

Por conta das medi-
das de segurança en-
volvendo a pandemia 

do novo coronavírus, 
a convocação será re-
alizada num formato 
diferente. A lista será 
publicada no site da 
CBF às 12h30. Às 
15h, Tite e sua comis-
são técnica estarão ao 
vivo, pela CBF TV, 
respondendo pergun-
tas enviadas por jor-
nalistas.

A estreia da Seleção 
Brasileira nas Elimi-
natórias será contra a 
Bolívia, na Neo Quí-
mica Arena, no dia 9 

de outubro. Quatro 
dias depois, em Lima, 
o Brasil enfrentará o 
Peru. No retrospecto 
contra os bolivianos 
são 21 vitórias brasi-
leiras, quatro empates 
e apenas cinco derro-
tas, com 99 gols mar-
cados e 25 sofridos. 
Já contra os peruanos, 
são 32 vitórias, nove 
empates e as mesmas 
cinco derrotas, com 
um total de 91 gols 
marcados e 31 sofri-
dos.

Belford Roxo sub-17
 volta aos treinos com bola 

Na manhã de quarta-
-feira (16), os jogadores 
da Sociedade Esportiva 
Belford Roxo reencon-
traram a grande amiga 
de trabalho: a bola. Após 
dois dias de folga e uma 
terça-feira com treina-
mentos físicos puxados, 
os jovens voltaram aos 
trabalhos no Campo do 

Roncalli.
Após estrear na Copa 

RVB com goleada por 8 
a 0, a Sociedade Esporti-
va Belford Roxo lidera o 
Grupo A da competição 
com um saldo de gols 
superior aos adversários. 
Pela intensidade que foi 
colocada pelo treinador 
Vladmir Soares na pri-

meira semana de treina-
mentos, a comissão téc-
nica optou por diminuir 
a carga de trabalho nesta 
semana, mas sem perder 
o pique da equipe.

Neste sábado (19), o 
adversário será o Gá-
vea FC, novamente no 
Campo do Pavunense, 
às 13h.

RENAN MAFRA / DIVULGAçãO

Após dois dias de fol-
ga, o retorno ao batente 
no Alvarengão

Lista do treinador será 
divulgada às 12h30 no 
site da CBF

Nas duas primeiras fases, a CBF estabelece três faixas de remuneração, 
levando em consideração o seu ranking e o histórico de participações dos clubes 

na Série A do Brasileiro 
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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

BEM
Estar

Ao longo do dia não 
paramos para perceber 
quantos copos d’água nós 
tomamos. Muitas pessoas 
acreditam que não terão 
problemas de saúde caso 
tomem pouca água ou sim-
plesmente deixam ou es-
quecem de se hidratar. Po-
rém não é bem assim que 
as coisas funcionam.

Nosso corpo precisa 
manter-se hidratado para 
que possa funcionar corre-
tamente. Tomar de 1L a 2L 
de água por dia é primordial 
para a saúde de diversos 
órgãos, além de prevenir 
a desidratação, algo muito 
comum nos dias de calor 
intenso, principalmente no 
verão. O consumo regular 
de água durante o dia ajuda 
a controlar a temperatura do 
seu corpo, ajuda o seu siste-
ma circulatório a funcionar 
bem, previne diversas do-
enças, aumenta sua resis-
tência física, além de ajudar 
no transporte dos nutrientes 
e vitaminas pelo corpo.

Ao beber água, você 
mantém sua pele hidratada 
e protegida, mata sua sede, 
diminui as crises de irritabi-
lidade inquietude, ajuda seu 
intestino a trabalhar direito, 
evitando a prisão de ventre. 
Dores de cabeça, tonturas, 
até mesmo odores bucais, 
cãibras, cansaço e aquela 
vontade de comer doce de-
sesperadamente podem ser 

eliminadas simplesmente se 
você se refrescar tomando 
água, sabia?

Muitos benefícios
Seu cabelo também agra-

dece se você ingerir quanti-
dades satisfatórias de água. 
E, se você deseja eliminar 
as celulites, emagrecer, ou 
ganhar massa muscular, 
não pode simplesmente 
deixar a água de lado, pre-
cisa realmente entender o 
quão importante é este lí-
quido para atingir seus ob-
jetivos. A água ajuda a lim-
par o organismo, controla 
as calorias – o que ajuda 
na perda de peso – e, quan-
do você não bebe água, os 
riscos de desidratação au-
mentam muito.

Água na melancia 
A desidratação pode 

causar febre, sudorese, vô-
mito, diarréia e infecção 
urinária. Em casos mui-
to extremos, pode levar à 
morte. É por isso que você 
deve ingerir as quantidades 
de água necessárias para o 
correto funcionamento do 
seu corpo. Água faz muito 
bem a saúde e é encontrada 
em frutas como melancia, 
por exemplo. Portanto, não 
há desculpas para não se 
hidratar. Pegue uma garra-
finha, encha com bastante 
água e leve-aonde quer que 
você for.

diVUlgação

Ministro da Educação afirma que, 
por ele, aulas voltariam amanhã

Em sua primeira par-
ticipação em uma audi-
ência pública com de-
putados e senadores, o 
ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, disse 
que, se dependesse dele, 
as aulas presenciais nas 
escolas de todo o país 
“voltariam amanhã”. Sem 
dar detalhes, Ribeiro res-
saltou que em uma com-
paração com outros pa-
íses mais desenvolvidos 
que o Brasil, como os da 
Europa, todos estão pas-
sando pelo mesmo ques-
tionamento.

“Ninguém, absoluta-
mente nenhum país, até os 
mais desenvolvidos, tem 
uma resposta final a res-
peito do assunto da covid e 
retorno às aulas, que é um 
dos temas mais provocan-
tes e atuais que nós temos”, 
disse em audiência pública 
na quinta-feira (17).

O ministro informou 

que está em elaboração 
um protocolo de bios-
segurança para a reto-
mada do funcionamento 
das escolas, com foco na 
educação básica. “É uma 
questão de segurança, 
não podemos colocar em 
risco as crianças e os ado-
lescentes. Estamos traba-
lhando para o retorno o 
mais breve possível, para 
a gente pegar esse fim de 
ano e deixar a criançada 
animada para o ano que 
vem”, disse na Comissão 
Mista da Covid-19, que 
acompanha as ações do 
Executivo.

Segundo Ribeiro, as 
medidas não estão sendo 
elaboradas exclusivamen-
te pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). Entidades 
como o Conselho Nacio-
nal de Secretários de Edu-
cação (Consed) e a União 
Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação 

(Undime) também traba-
lham na definição desse 
protocolo, que pretende 
dar aos estudantes condi-
ções de segurança mínima 
no retorno às aulas.

No rol de medidas es-
tão, por exemplo, diretri-
zes de higiene, número 
máximo de alunos por 
sala de aula, distancia-
mento mínimo e parâme-
tros para o preparo da ali-
mentação escolar.

>> Universidades - O 
ministro da Educação 
disse que, das 69 univer-
sidades federais, apenas 
15 tiveram suspensão to-
tal das aulas. Já entre os 
41 institutos municipais, 
somente quatro suspen-
deram totalmente a sua 
participação pedagógica, 
“sem dar nenhum tipo de 
apoio ou auxílio pedagó-
gico ou de conteúdo para 
os seus alunos”.

Milton Ribeiro disse que seu Ministério prepara 
protocolo de biossegurança para retorno das aulas

isac nóBRega/PR 

rio de Janeiro

lei proposta por ceciliano 
autoriza fisioterapia nas UPAs 

Sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado

O serviço de fisio-
terapia emergen-
cial poderá ser 

implantado nas Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) 24h do Estado do 
Rio de Janeiro. A propos-
ta está autorizada através 
da Lei 9006/2020, sancio-
nada pelo governador em 
exercício Cláudio Castro 
e publicada no Diário Ofi-
cial de quarta-feira (16).

De acordo com a lei, 
proposta pelo deputado 
André Ceciliano (PT) e 
outros 45 deputados de 
diferentes partidos, o Po-
der Executivo poderá im-
plementar as Unidades 
de Pronta Resposta de 
Urgência em Fisioterapia 
(UPRUF) nas unidades de 

saúde.
O atendimento de fisio-

terapeuta será destinado 
aos pacientes com qua-
dro agudo de dor ou afec-
ções musculoesqueléticas 
como cervicalgia, dor-
salgia, lombalgia, sacral-
gia, coccialgia, distensão 
muscular aguda, cefaleia 
tensional; além de afec-
ções  agudas do sistema 
cardiorrespiratório, dentre 
elas quadro respiratório 
alérgico, gripal, pneumo-
nia, bronquite e crise as-
mática.

Na avaliação do de-
putado Marcus Vinícius 
(PTB), coautor da lei, a 
implementação é urgen-
te, devido ao momento de 
pandemia no qual muitos 
pacientes da covid-19 fi-
cam com sequelas, neces-
sitando de fisioterapia res-

piratória e física.
“A sanção da lei demos-

tra que o governo entende 
a importância da proposta, 
esperamos agora que seja 
de fato regulamentada. 
Além de oportunidade de 
trabalho para os fisiotera-
peutas, será um grande be-
nefício para a saúde da po-
pulação em geral”, afirma 
Marcus Vinícius (PTB), 
coautor da lei junto com 
Rosane Felix (PSD), Ca-
pitão Paulo Teixeira (Re-
publicanos), Thiago Pam-
polha (PDT) e outros 44 
deputados.

“A ideia é disponibi-
lizar esse atendimento 
na mesma estrutura das 
UPAs, sem precisar de 
uma estrutura física pró-
pria. Essa medida poderá 
trazer uma eventual redu-
ção de casos graves, de 

internações hospitalares e 
até mesmo dos custos de 
atendimento”, afirmou o 
deputado André Ceciliano 
na aprovação do projeto 
de lei pela Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj).

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

aleRJ

“Essa medida poderá trazer redução de casos graves de
 internações hospitalares”, diz o presidente da Alerj 

inda em relação às 
ações para o enfrenta-
mento da pandemia, o 
ministro informou que 
R$ 525 milhões do Pro-
grama Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE) vão 
alcançar 116.757 insti-
tuições de ensino públi-
cas. A verba, esclareceu 
Ribeiro, vai direto para 
o caixa das escolas e 
servirá para a compras 
e ajustes que deem aos 
alunos uma condição de 
segurança mínima no re-
torno às aulas. Os recur-
sos vão para compra de 
itens de consumo para 

higiene do ambiente, das 
mãos, contratação de 
serviços especializados 
para desinfecção dos 
ambientes, para a reali-
zação também de peque-
nos reparos e adequação 
das salas e dos ambien-
tes. Parte dos recursos 
também vai entrar como 
uma ajuda e melhoria do 
acesso à internet para 
alunos e professores.

Na audiência, o mi-
nistro da Educação in-
formou que foi pesso-
almente ao Palácio do 
Planalto tentar reverter a 
decisão de cortar quase 

R$ 1,6 bilhão da pasta. 
A medida foi adotada 
para redirecionar re-
cursos para o Progra-
ma Pró-Brasil, que está 
em fase de elaboração 
pelo governo. A ação 
deve trazer investimen-
tos em infraestrutura e 
um conjunto de outras 
iniciativas que visam 
“transformar o Estado 
brasileiro”, atrair inves-
tidores e gerar emprego 
e renda no país.

“Com relação ao corte 
de R$ 1,6 bilhão que foi 
já efetuado, cabe dizer 
que eu fui pessoalmente 

ao Planalto tentar rever-
ter, mas o assunto estava 
já encaminhado, consi-
derando que os gestores 
anteriores não executa-
ram, não empenharam. 
O povo lá da Economia 
viu que havia lá um va-
lor considerável, prati-
camente parado, no se-
gundo semestre e eles, 
simplesmente, estende-
ram a mão e mudaram 
essa rubrica e tiraram da 
gente.” Procurado pela 
Agência Brasil, o Minis-
tério da Economia infor-
mou que não vai comen-
tar o assunto.

RecURsos a Mais de 110 Mil institUições



sexta-feira, 18 de setembro de 2020 Hora 7polícia
terror na BraSil 

assaltante morre na linha de 
ônibus nova iguaçu-niterói 

comparsa fugiu para comunidade, mas acabou espancado e amarrado a um poste

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Uma dupla de 
marginais se 
deu mal durante 

uma tentativa de assalto 
um ônibus da empresa 
Minho, que faz a linha 
Nova Iguaçu-Niterói, na 
Avenida Brasil, no senti-
do Rio, no início da ma-
nhã de ontem. Um deles 
foi morto e o outro pre-
so. Uma passageira se 
feriu na perna ao saltar 
do ônibus em movimen-
to.

Testemunhas conta-
ram que os criminosos 

foram surpreendidos 
por um passageiro que 
reagiu e baleou um dos 
suspeitos. Ele ainda ten-
tou fugir, mas caiu mor-
to na pista. O comparsa 
foi encontrado pelos po-
liciais militares na Co-
munidade Cinco Bocas, 
na Zona Norte, onde foi 
espancado e amarrado 
em um poste. Ele foi en-
contrado e socorrido ao 
Hospital Estadual Ge-
túlio Vargas, na Penha, 
também no subúrbio. 

A dupla anunciou o 
assalto por volta das 
5h30 na altura da Penha, 
Zona Norte do Rio, e or-

denou que o motorista 
seguisse para o Centro 
do Rio. Josézimo Soares 
dos Santos relatou que 
depois que o passageiro 
reagiu, o bandido ainda 
atirou uma vez. “O ban-
dido baleado apontou a 
arma na minha direção e 
ainda deu um tiro, pedin-
do que eu abrisse a porta 
dianteira. Eu desviei e 
esbarrei no mecanismo 
que abre as duas portas e 
os passageiros começa-
ram a descer. Foi quan-
do houve um acidente, 
em que uma passageira 
se feriu ao descer do ve-
ículo em movimento”. 

Reginaldo PiMenta/ agência o dia

Um policial militar 
morreu na noite da última 
quarta-feira durante um 
ataque feito por bandido 
em Brás de Pina, na Zona 
Norte do Rio. O solda-
do Hugo Augusto Costa 
Maciel, de 29 anos, esta-
va  de folga em uma bar-
bearia, na Rua Pequiri, 
no Morro do Quitungo, 
quando criminosos arma-
dos chegaram de carro e 
atiraram contra ele.

A agente era lotado 
na UPP Lins e chegou a 
reagir, mas foi baleado. 

Ele foi socorrido por po-
pulares no Hospital Es-
tadual Getúlio Vargas, 
na Penha, mas não resis-
tiu aos ferimentos.

A Polícia Militar dis-
se lamentar a morte do 
soldado, que estava na 
corporação há cinco 
anos. A Delegacia de 
Homicídios da Capital 
(DHC) investiga o caso. 
“Diligências estão sendo 
feitas e a investigação 
está em andamento”, a 
Polícia Civil informou, 
em nota.

Bandidos matam policial 
militar da UPP Lins 

Um menino de 7 anos, 
que está entre as víti-
mas de um ataque a tiros 
ocorrido durante uma 
festa de aniversário, na 
noite da última quarta-
-feira, no bairro Caio-
aba, em Nova Iguaçu, 
está internada no CTI de 
um hospital particular. A 
vítima atingida no rosto. 
Além dele, uma mulher 
idenficada como Railsa 
Wanderley, de 63 anos, 
foi ferida no peito e na 
barriga. Ela está inter-
nada no Hospital Geral 
de Nova Iguaçu, onde 
passou por uma cirurgia 
e está em estado estável.

Em entrevista ao jor-
nal Extra, o avô da crian-
ça disse que a bala en-
trou na bochecha e saiu 
do outro lado. “Poderia 
ter um desfecho trágico 
em nossa família. Ele 
foi operado e, graças a 
Deus, está no CTI pedi-
átrico e se recupera bem, 
contou Orlando Cardo-
so, de 57 anos.

A Delegacia de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 
investiga se o alvo dos 
atiradores seria Dalmo 
Alves Lima, que morreu 
no local e o que motivou 
o ataque. 

RePRodUção / Redes sociais 

Baleado em ataque, menino de 
7 anos está em estado estável 

Dalmo Alves Lima morreu no local

Policiais carregam o corpo do marginal. Passageiros saltaram do coletivo ainda em movimento e deixaram pertences 

Ainda segundo rela-
tos do motorista, foi um 
veradeiro livramento ne-
nhum passageiro ter sido 
baleado. “Infelizmente 
nosso psicológico fica 
abalado, mesmo que a 
gente esteja acostumado 
com a violência do Rio 
de Janeiro”, disse. 

Josézimo disse ainda 
que os bandidos esta-
vam muitos nervosos e 
fizeram ameaças caso al-

guém reagisse a ação. Ele 
acredita que o passageiro 
que reagiu é um policial, 
entranto a hipótese não 
foi confirmada pela PM. 
“Eles falaram que iam 
matar todo mundo. Nes-
se momento eu apaguei 
a luz do salão e levei o 
ônibus em direção à pis-
tal central. Logo depois, 
ouvi os tiros. Um homem 
caiu em um dos degraus 
do ônibus, me apontou a 

arma e mandou eu abrir 
a porta. Nesse momen-
to, acabei encostando no 
botão que abria as duas 
portas e, assustados, os 
passageiros começaram 
a querer desembarcar do 
ônibus que ainda estava 
em movimento. Foi onde 
uma passageira acabou 
se ferindo”, detalhou, 
finalizando que foi um 
momento de total pânico 
entre todos. 

“falaRaM qUe iaM MataR todo MUndo”, 
disse MotoRista 

Santa Catarina - Luiz 
Carlos Keller, de 24 anos, 
confessou ter matado o 
companheiro de cela, Ale-
xander Alves, de 27 anos, 
e arrancado o coração da 
vítima, durante uma briga 
na Penitenciária Industrial 
de Blumenau. O crime 
ocrreu na noite da última 
terça-feira. De acordo com 
o depoimento do acusado à 
Polícia Civil, ele disse que 
encontrou um bilhete ende-
reçado a Alves com ordens 
de uma facção criminosa 
para que Keller fosse mor-

to. Durante a briga, Alves 
foi imobilizado por um 
golpe “mata-leão” e teve a 
cabeça batida no chão. Ele 
ficou desacordado e Keller 
utilizou uma lâmina de bar-
bear para abrir o peito de 
Alves e arrancar o coração 
dele. Depois, Keller colo-
cou o órgão em uma sacola 
e acionou agentes peniten-
ciários.

Mais oito detentos es-
tavam na cela , porém, de 
acordo com o depoimento, 
nenhum teria se envolvido 
no ocorrido.

Preso arranca coração de 
colega de cela em presídio

Portal busca pistas sobre irmãos 
que chefiam tráfico na Zona Sul

O Portal dos Procurados 
divulgou um cartaz para 
ajudar a 14ª DP (Leblon) 
com informações que pos-
sam ajudar na localização 
e prisão de Allan Augusto 
de Oliveira, de 33 anos e 
Edmar Manoel de Olivei-
ra Junior, o Edmarzinho 
ou Dimazinho, de 31. De 
acordo com agentes, os 
irmãos “Oliveira” são os 
principais acusados de con-

trolar o tráfico de drogas na 
Cruzada São Sebastião, no 
Leblon, Zona Sul do Rio. 

De acordo com investi-
gações, eles são filhos de 
Simone Miguel Augusto, 
de 50 anos, que foi presa 
em 2019 por tráfico de dro-
gas e de Edmar Manoel de 
Oliveira, de 53 anos, preso 
há 11 anos por homicídios, 
roubos qualificados e tráfi-
co de drogas.

plantão
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parCeria neCeSSária 
diVUlgação/goVeRno do estado 

Os Centros de 
C i d a d a n i a 
LGBT do Go-

verno do Estado ofe-
recem atendimento 
jurídico, psicológico 
e social para famílias 
e amigos da popula-
ção LGBTI. Este mês, 
mais um equipamento 
foi inaugurado, dessa 
vez em Maricá. A uni-
dade fica na Rua Do-

mício da Gama, 391, 
no Centro. A ação é 
uma parceria entre o 
Governo do Estado, 
por meio da Secreta-
ria de Estado de De-
senvolvimento Social 
e Direitos Humanos, 
o Programa Rio Sem 
LGBTIfobia e a Pre-
feitura de Maricá.

“Nos últimos dois 
meses inauguramos 
quatro centros LGBTs 
no Estado para atender 
a população e garantir 

acesso aos serviços e 
direitos dessa comu-
nidade. O Governo do 
Estado quer expandir 
o número de centros 
de apoio e acolhimen-
to, oferecendo à po-
pulação políticas pú-
blicas de combate à 
LGBTfobia”, explicou 
a secretária de Estado 
de Desenvolvimento 
Social e Direitos Hu-
manos, Cristiane La-
marão.

Municipalização 
da política pública
De acordo com o 

subsecretário de Di-
reitos Humanos e 
Coordenador do Pro-
grama Rio Sem LGB-
TIfobia, Thiago Mi-
randa, inaugurar mais 
um equipamento ao 
público LGBT é pro-
mover municipaliza-
ção da política pú-
blica. “Inauguramos 
o primeiro Centro 
de Cidadania com o 

novo nome: Rio Sem 
LGBTIfobia. Este 
equipamento será ex-
tremamente útil para 
promoção de cidada-
nia, difusão de infor-
mações e também para 
o acolhimento. Além 
disso, serão realiza-
das oficinas, palestras 
e debates para toda a 
população”, ressaltou.

Também este mês, 
foi reinaugurada a uni-
dade Metropolitana - 
Leste I, em Niterói. O 

novo espaço tem por 
objetivo proporcionar 
ampliação da estrutura 
e melhoria na qualida-
de no atendimento. O 
equipamento funciona 
na Rua Visconde de 
Morais, 119, no Ingá. 
Com essa nova unida-
de, o programa passa 
a contar com 12 equi-
pamentos (11 centros 
e um Núcleo de Aten-
dimento Descentrali-
zado) espalhados por 
todo estado.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O Programa Esta-
dual Rio Sem LGB-
TIfobia e os Centros 
de Cidadania do Esta-
do têm como objetivo 
combater a discrimi-
nação, a violência e 
promover a cidadania 

da população LGB-
TI no Rio de Janeiro. 
Com intuito de res-
peitar as especifici-
dades desses grupos, 
as ações são focadas 
na disseminação de 
informações sobre 

defesa e garantia de 
direitos, combate à 
violência, educação, 
cultura e respeito às 
identidades. Os Cen-
tros também recebem 
as pessoas que preci-
sam de atendimento 

jurídico, psicológico 
e social.

Como a população 
pode procurar 

atendimento
Os interessados 

podem comparecer 

a uma unidade do 
Centro de Cidadania 
LGBT. É possível en-
trar e contato também 
pelo Disque Cidada-
nia e Direitos Huma-
nos (0800 0234567). 
As pessoas podem 

ainda fazer um cadas-
tro on-line nas redes 
sociais da Secretaria 
de Estado de Desen-
volvimento Social 
e Direitos Humanos 
(link do formulário: 
https://rb.gy/d790z0)

oBJetiVo PRinciPal é coMBate à discRiMinação

equipes resgatam animais após 
incêndio na serra da concórdia

RJ oferece 
apoio ao 

grupo lgBt
centros de cidadania do governo do 

estado têm atendimento jurídico, 
psicológico e social 

Bombeiro tenta se aproximar de animal em 
meio às cinzas

 DIVULGAçãO/INEA

 O Programa Rio Sem LGBTIfobia e 
a Prefeitura de Maricá são parceiros do 

governo  

Após incêndio de 
grandes proporções, a 
equipe de guarda-par-
ques do Parque Esta-
dual da Serra da Con-
córdia, localizado na 
região do Médio Para-
íba Fluminense e admi-
nistrado pelo Instituto 
Estadual do Ambiente 
(Inea), realiza varredu-
ra para encontrar e res-
gatar animais vítimas 
do fogo. Até a última 
terça-feira, três vidas 
haviam sido salvas: 
uma paca, um filhote 
de urubu e um coelho 
tapiti.

As chamas consumi-
ram 70 hectares de área 
do parque e provocou 
a morte de várias es-
pécies da fauna local. 
“Encontrar animais 
vivos é uma tarefa di-
fícil, mas nos enche de 
esperança de superar 
esta tragédia”, afirma o 
gestor unidade, Maurí-
cio Macedo. Para ele, o 
momento também exi-
ge a intensificação dos 

trabalhos no viveiro de 
mudas e no refloresta-
mento da unidade.

Os incêndios flo-
restais provocam gra-
ves danos ambientais, 
como a destruição da 
vegetação, a morte de 
animais silvestres, a 
degradação do solo e a 
poluição atmosférica, 
além de ser responsá-
vel por danos à saúde, 

pois causam doenças 
respiratórias.

Em caso de incêndio 
florestal, a população 
deve entrar em contato 
com o Corpo de Bom-
beiros, pelo 193. De-
núncias de crimes am-
bientais no estado do 
Rio de Janeiro podem 
ser feitas no site do 
Inea: www.inea.rj.gov.
br.

sine-RJ oferece mais de 340 
oportunidades de emprego 

Esta semana, aas uni-
dades SINE-RJ, contam 
com 342 oportunidades 
de trabalho nas regiões 
Metropolitana, Centro 
Sul-Fluminense, Médio 
Paraíba e Serrana do Rio 
de Janeiro. Na região 
Metropolitana, são ofe-
recidas 115 vagas. Entre 
elas, 30 para operador de 
telemarketing, 15 para 
auxiliar de logística, 10 
para fiscal de loja, 10 
para atendente de lancho-
nete, entre outras.

No Centro Sul-Flumi-
nense, são oferecidas 101 
vagas, destas, 50 são para 
garçom e 50 para auxiliar 
de cozinha e 1 para babá. 
Na região Serrana divul-
gamos 112 vagas, entre 
as opções 33 para ope-
rador de vendas, 15 para 
vendedor, 6 para ajudan-
te de motorista, entre ou-
tras.

Também são ofereci-
das 14 vagas na região do 
Médio Paraíba, entre elas 
opções para açouguei-

ro, vendedor, costureiro, 
operador de caixa, entre 
outras. As vagas são ofe-
recidas na rede SINE-
-RJ e disponibilizadas 
aos candidatos de acordo 
com o perfil profissional 
cadastrado no programa.

A remuneração e as exi-
gências para cada função 
são variáveis e devem ser 
consultadas no programa 
SINE. Para verificar as 

oportunidades, é neces-
sário realizar o cadastro e 
acessar o programa atra-
vés dos canais digitais 
empregabrasil.mte.gov.
br ou aplicativo Sine Fá-
cil. Para esclarecimentos 
de dúvidas, os candidatos 
podem entrar em contato 
com a nossa Central de 
Captação, através do e-
-mail cecap@trabalho.
rj.gov.br.
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ingredientesingredientes

Pão de queijo da ana 
Maria Braga

Pão de queijo da ana 
Maria Braga

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

Modo de preparoModo de preparo

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
Aqueça em fogo médio 
até ferver.
Em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
Leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
Aqueça em fogo médio 
até ferver.
Em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
Com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
Com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
Leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

ingredientesingredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 108/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas , do dia  05 de outubro 
de 2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 108/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 
TÉRMICAS DE ETIQUETA PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO DA AD-
MINISTRAÇÃO para atender a SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
dos Processo Administrativo nº 3572/2020. O Edital po-
derá ser retirado no portal oficial do município no en-
dereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para 
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras 
e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco 
e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 4.376,00 (quatro mil, 
trezentos e setenta e seis reais).

Porto Real, 17 de setembro de 2020
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1189/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 
8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 
24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente li-
citação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 

099/2020, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, 
referente ao processo administrativo 1189/2020, na 
condição de DESERTA. Ficando desde já autorizado 
novo procedimento licitatório.

Porto Real, 09 de setembro de 2020.
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1057/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de Pregão n° 104/2020, que objetiva a AQUISIÇÃO DE 
GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE 
SAUDE DA FAMILIA E ATENDIMENTOS DOMICILIA-
RES, atendendo a solicitação feita pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, no processo administrativo 1057/2020, 
à Empresa:
Empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA
CNPJ: 35.820.448/0002-17
Valor de R$131.452,60 (cento e trinta e um mil, quatro-
centos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)

Porto Real, 16 de setembro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3033/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de Pregão n° 103/2020, que objetiva a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ES-
PECIALIDADES ODONTOLOGICAS, atendendo a so-
licitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde no 
processo administrativo 3033/2020, à Empresa:
Empresa: KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
METNOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.438.280/0001-78
Valor de R$22.716,00 (vinte e dois mil, setecentos e de-
zesseis reais)

Porto Real, 17 de setembro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO 
CONTRATO Nº 135/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Bioagri Ambiental Ltda
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei 
8.666/1993.
05 - VALOR: 189.999,56 (cento e oitenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis 
centavos)
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4470/2019
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com início  em 08/10/2020  
e término em 08/10/2021
08 - DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020
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ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
Forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o lí-
quido.
Cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO 
CONTRATO Nº 034/2017
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Valle Sul Pavimentação e Minera-
ção Ltda
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, § 1°, V, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2811/2017
06 - PRAZO: 90 (noventa) dias com início  em 
04/09/2020  e término em 02/12/2020
07 - DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020

Augusto César Serfiotis Rodrigues
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Designado através da Portaria 342 de 01 de setembro 
de 2020

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO 
CONTRATO Nº 057/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Alisson Felício Lazaroni 
03 - OBJETO: Reajuste ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 65, § 8°, da Lei 
8.666/1993.
05 - VALOR: R$ 1.446,00 (hum mil e quatrocentos e 
quarenta e seis reais)
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2812/2018
07 - DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO 
CONTRATO Nº 028/2017
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADOS: Marília Silva Motta e Geraldo Ar-
thur Motta
03 - OBJETO: Reajuste ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 65, § 8°, da Lei 
8.666/1993.
05 - VALOR: R$ 5.784,00 (cinco mil, setecentos e oiten-
ta e quatro reais)
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2132/2017
07 - DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO 
CONTRATO Nº 020/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, § 1°, I e IV, da Lei 

8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7823/2019
06 - PRAZO: 90 (noventa) dias com início  em 
04/09/2020  e término em 02/12/2020
07 - DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2020

Augusto César Serfiotis Rodrigues
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Designado através da Portaria 342 de 01 de setembro 
de 2020

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3031/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, ADJUDI-
CO e HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade Pregão n° 092/2020, que objetiva o RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
FARMACIA MUNICIPAL, atendendo a solicitação feita 
pela Secretaria Municipal de Saúde no processo admi-
nistrativo 3031/2020, às Empresas:
Empresa: SMART COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA EPP
CNPJ: 19.416.856/0001-70
Valor de R$61.989,00 (sessenta e um mil, novecentos e 
oitenta e nove reais)
Empresa: GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA EPP
CNPJ: 07.309.478/0001-47
Valor de R$54.180,20 (cinquenta e quatro mil, cento e 
oitenta reais e vinte centavos)
Empresa: C.H.L PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA
CNPJ: 32.441.650/0001-69
Valor de R$ 125.650,20 (cento e vinte e cinco mil, seis-
centos e cinquenta reais e vinte centavos)
Empresa: ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES EIRELI
CNPJ: 31.912.939/0001-56
Valor de R$ 347.727,88 (trezentos e quarenta e sete 
mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito cen-
tavos)
Empresa: JM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPILA-
RES E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.544.585/0001-80
Valor de R$ 46.557,00 (quarenta e seis mil, quinhentos 
e cinquenta e sete reais)
Empresa: NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI
CNPJ: 32.350.180/0001-28
Valor de R$ 58.203,34 (cinquenta e oito mil, duzentos e 
tres reais e trinta e quatro centavos)
Empresa: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor de R$ 90.909,00 (noventa mil, novecentos e nove 
reais)

Porto Real, 17 de setembro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

pORTARiA nº 347 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
                                                          
                                                               R E S O L V E:
Art. 1º - ExTinGuiR, por término de prazo, o contrato 
de trabalho da servidora abaixo relacionada:  
	 JAiLMA JOSiE BRAGAnÇA GOMES matrícula 
9329, a partir de 17/09/2020, função de Médico 
Cirurgião Pediátrico da Secretaria Municipal de Saúde, 
a vista do Processo nº 5453/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ailton Basílio Marques
Prefeito

pORTARiA nº 348 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
                                                
                                                                R E S O L V E:
Art. 1º -  ExOnERAR, a pedido,  a servidora abaixo 
relacionada:
•	 pAuLA pHERnAnDA DOS SAnTOS 
CARDOSO matrícula 9413 a partir de 17/09/2020, 
ocupante do cargo de Docente I - Educação Infantil, 
do quadro permanente da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Turismo, a vista do Processo nº 
5468/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ailton Basílio Marques
Prefeito

      MuniCÍpiO DE pORTO REAL, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob 
o nº 01.612.355/0001-02, com sede situada á Rua 
Hilário Ettore, 442 -Centro, Porto Real/RJ, neste ato 
representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, vem 
tornar pública a rescisão do Instrumento de Concessão 
de Direito Real de Uso de Imóvel, para fins industriais, 
objeto do Processo Administrativo nº 3390/2020, 
reiterando-se na posse do lote nº 3, Quadra B, com 
área de 3.510,00 0m2 no polo Empresarial, na 
circunscrição do Município de Porto Real/RJ, cujo 
concessionário EDUARDO SOARES DUARTE, inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério 
da Fazenda sob o nº: 007.376.637-23, portador do 
documento de identidade nº 179575-7, expedida pelo 
IFP-RJ, residente e domiciliado Rua São Domingos 
da Calçada, nº 380, Paraíso, Resende -RJ, tendo em 
vista o descumprimento da CLÁUSULA TERCEIRA, 
PARÁGRAFO ÚNICO, aplicando-se as penalidades 
previstas na CLÁUSULA SÉTIMA, CLÁUSULA NONA, 
PARÁGRAFO PRIMEIRO e PARÁGRAFO SEGUNDO 
do instrumento contratual acima mencionado, nos 
termos do Decreto nº 979 de 22 de fevereiro de 2007.

Porto Real, 17 de Setembro de 2020

Ailton Basílio Marques
prefeito                            
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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 

17 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 18/09/2020 – CÓD-PMBR 177.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº2558/SEMAD/2020 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JULIETTE BRAYNER MATTOS DE OLIVEIRA, do cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº2559/SEMAD/2020 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar a pedido, contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELIELSON ROSA DA SILVA, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2560/SEMAD/2020 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar de 27 de agosto de 2020, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIA DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Muni-
cipal Educação.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 2219/SEMAD/2020 DE 17  DE AGOSTO  DE 2020 
A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 
31/10/97,

R E S O L V E:

Exonerar a pedido por força da deliberação TCE-RJ nº 293 de 21/08/2018, RAQUEL 
CRISTINA PACHECO FREITAS CARVALHO, Professor de 1ª A 4ª Série, da Secreta-
ria Municipal de Educação – SEMED, matrícula nº 10/51.425, a contar de 28 de julho 
de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/2194/2020.  
  

                RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
             Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº2561/SEMAD/2020 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.201 
de 25/01/2017 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
AUTORIZO a disposição com ônus para o cessionário de CATIA RODIGUES PEI-
XOTO, Farmacêutico, matrícula nº 10/04.556, para a Prefeitura Municipal de Nova 
Iguaçu/Superintendência de Vigilância da Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

  
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

Secretária Municipal de Administração 
Matrícula nº 60/60.430

Delegação de Competência Decreto 4.553 publicado em 22/09/18.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

PORTARIA Nº.36/SEMED/2020  DE 17 DE SETEMBRO  DE 2020.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais,

RESOLVE:
Art. 1° - Instaurar Sindicância para apurar os fatos constantes ao Ofício nº 645/GS/
SEMED/2020 que solicita apuração do Processo de nº 102.920-2-2019, designan-
do para procedê-la a Comissão integrada pelos servidores:ROSANGELA DA SILVA 
GARCIA Mat. 11/005820, LINEQUER CHAGAS FERREIRA Mat.60/069134 e SUA-
NE DE PAULA CAMILO, Mat. 10/044465 e, sob a presidência do primeira.
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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.

Art. 2°- A Comissão dispõe do prazo de trinta (30) dias para a conclusão dos traba-
lhos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Secretário Municipal de Educação
 Denis de Souza Macedo

                 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

ERRATA:
NA PORTARIA Nº 28/SEMASC/2020 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020
Publicada em 17/09/2020
No artigo 1º, ONDE SE LÊ: “Como medidas de prevenção, cautela e redução do 
risco de transmissão do novo coronavírus, que, consequentemente, proporcionarão 
maior segurança aos usuários da assistência social local e aos seus profissionais, 
serão prorrogadas as medidas preventivas conforme estabelecido no Decreto nº 
4.952 de 15 de setembro de 2020, até o dia 30 de setembro de 2020”;
LEIA-SE: “Como medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão 
do novo coronavírus, que, consequentemente, proporcionarão maior segurança aos 
usuários da assistência social local e aos seus profissionais, ficam prorrogadas as 
medidas preventivas, previstas na PORTARIA Nº 027/SEMASC/2020, DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2020, publicada no dia 02 de setembro de 2020, em conformidade 
ao estabelecido no Decreto nº 4.952 de 15 de setembro de 2020, até o dia 30 de 
setembro de 2020”.

Brenda Silva Gonçalves Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Diogo Bastos Xavier
Secretário Adjunto de Assistência Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

PORTARIA Nº 001/SEMUG/2020 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 

SUBISTITUIR O FISCAL DE CONTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
49/0000012/2018.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO DA PREFEITURA DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º – Substituir o Fiscal RONAN FERNANDES DAMAS FRANCISCO – MAT. Nº 
60/73512 referente a portaria nº 001/SEMUG/2019 de 30/08/2019, publicada em 
31/08/2019 por JORGE ANDRÉ BARROS DA SILVA – MAT. Nº 80/41.866, mantendo 
a fiscal  KARINA FIGUEIREDO FALCÃO – MAT. Nº 60/60310, para atuarem na fis-
calização da execução dos contratos da Secretaria Municipal de Governo, oriundos 
do Processo Administrativo nº 49/0000012/2018, que tem como objeto a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 DUAS SENHAS DE ACESSO A BANCO DE DADOS 
ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS 
NO MERCADO.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE CRUZ DA SILVA
Secretária Municipal de Governo/ Compras e Suprimetos

Matr. 60/60525

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

AOS CONTRATOS DO CHAMANEHNTO PÚBLICO N° 001/SEMUS/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/868/2018

ASSUNTO Primeiro Termo Aditivo aos Contratos do Chamanento Público n° 001/ 
SEMUS/2019.

PARTES

Contrato n° 001/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e As-
sociação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Contrato n° 003/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e CE-
MAB – Centro Médico Ambulatorial Belford Roxo Ltda

Contrato n° 004/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e 
Centro Médico Santa Bárbara Sociedade Simples Ltda Me

Contrato n° 005/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e Di-
magem Diagnóstico por Imagem Ltda

Contrato n° 006/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e Do-
wntown Medic Iguaçu EIRELI

Contrato n° 007/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e Do-
wntown Medic Nova Belford EIRELI

Contrato n° 008/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e 
Fundação Pro Cidadania

Contrato n° 009/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e 
Fundação Pro Cidadania – Centro Médico da Cidadania

Contrato n° 010/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e 
Good Life Diagnóstico e Serviços Médicos EIRELI-Me

Contrato n° 011/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e Clí-
nica Santa Irene Helioclínica Ltda

Contrato n° 012/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e 
Imagem Krof Serviços Radiológicos Ltda

Contrato n° 013/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e 
Obiolab Laboratório de Análises Clínicas Ltda

Contrato n° 014/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e 
Serviço Assistencial Comunitário San Martins Ltda

Contrato n° 015/CHM-SEMUS/2019: Município de Belford Roxo e Clí-
nica Médica Nova Saúde de Bel Ltda

OBJETO
Prorrogação do ajuste no prazo de 116 (cento e dezesseis) dias, 
a contar de 06/09/2020, estando previsto para expirar-se no dia 
31/12/2020. 

BASE LEGAL Art. 57, II, e § 1°, da Lei Federal n° 8.666 e Lei Federal n° 8.080/1990. 
Art. 42 da Lei Complementar Federal n° 101/2000.

OBSERVAÇÃO

O presente Termo Aditivo não acarretará em acréscimo de valor, ten-
do em vista que os valores são previamente definidos pela Tabela 
SIGTAP/SUS, do Ministério da Saúde, na forma da Lei Federal n° 
8.080/1990.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Programa de Trabalho 10.302.027.2.009, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.00, Fonte 16.

DATA DA ASSINATURA 04/09/2020.

Belford Roxo, 04 de setembro de 2020.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Omitido do Jornal Hora H do di 05/09/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 49/000001/2019
CONTRATO N°: 001/SEMCOS/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA IMPRESA NACIONAL PARA PUBLICAÇÃO E DI-
VULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
VALOR: R$ 25.771,20 (vinte e cinco mil e setecentos e setenta e um reais e vinte 
centavos).
PRAZO: Tempo indeterminado.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.04.131.005.2.030.00
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO: 268/2019
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 25/06/2019.

ANDRÉ ROCHA MACHADO
Secretaria Municipal de Comunicação Social

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0005/2020
CONTRATO N°: 042/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: MORTSERV SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI-.
OBJETO: CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO DA ESCOLA JULIETA RÊGO, SITUADA NA 
AVENIDA SEIS DE DEZEMBRO, S/N BAIRRO JARDIM REDENTOR, BELFORD 
ROXO/RJ.
VALOR: R$ 4.268.365,10 (quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos 
e sessenta e cinco reais e dez centavos).
PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.019.1013.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 1009 e 1010/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 11/08/2020

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO  DE RECUR-

SOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0158/2019
TERMO: 001
CONTRATO: 005/SEMOCAP/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELLI.
OBJETO: ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO N° 005/
SEMOCAP/2020.
VALOR: ACRÉSCIMO DE R$ 1.424.495,58 (um milhão quatrocentos e vinte e quatro 
mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos). O valor global 
do contrato N° 005/SEMOCAP/2020 passará a ser de R$ 7.136.246,27 (sete milhões 
cento e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-

SOS E CONVENIOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 53/0051/2020
TERMO N°: 027/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: A.M.S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D’AGUA A ALTA 
PRESSÃO COM SUCÇÃO POR AÇÃO DE VÁCUO.
VALOR: R$ 117.864,33 (cento e dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro re-
ais e trinta e três centavos).
PROGRAMAS TRABALHO: 53.01.15.451.013.21.069
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.92.00
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 02/09/2020.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 53/0052/2020
TERMO N°: 028/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: A.M.S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D’AGUA A ALTA 
PRESSÃO COM SUCÇÃO POR AÇÃO DE VÁCUO.
VALOR: R$ 129.716,61 (cento e vinte e nove mil, setecentos e dezesseis reais e 
sessenta e um centavos).
PROGRAMAS TRABALHO: 53.01.15.451.013.21.069
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.92.00
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 02/09/2020.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 53/0053/2020
TERMO N°: 029/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: A.M.S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D’AGUA A ALTA 
PRESSÃO COM SUCÇÃO POR AÇÃO DE VÁCUO.
VALOR: R$ 120.992,01 (cento e vinte mil, novecentos e noventa e dois e um cen-
tavo).
PROGRAMAS TRABALHO: 53.01.15.451.013.21.069
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.92.00
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 02/09/2020.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.
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A molecada do Sub-
20 do Fluminense entrou 
em campo na quarta-feira 
(16) e acabou empatan-
do sem gols com o Ban-
gu pela quarta rodada 
da Taça Guanabara da 
categoria. Apesar de ter 
jogado melhor e criado 
mais oportunidades, o 
Tricolor, que segue invic-
to, não conseguiu balan-
çar as redes adversárias e 
perdeu o 100% de apro-

veitamento na competi-
ção.

Com André e Luan 
Freitas relacionados para 
o jogo da equipe princi-
pal, o técnico Eduardo 
Oliveira teve que fazer 
duas mudanças na esca-
lação inicial do time. O 
goleiro Pedro Rangel, o 
lateral Guilherme, o vo-
lante Martinelli e o ata-
cante Samuel, que fazem 
parte do Projeto Sub-23 

do profissional, treinaram 
com o Sub-20 nesta terça 
e estiveram em campo na 
manhã desta quarta, em 
Xerém.

O Fluminense foi me-
lhor durante toda a par-
tida, mas sem conseguir 
repetir as boas atuações 
que teve contra o Botafo-
go e o Flamengo, o Tri-
color acabou não conse-
guindo furar a defesa do 
Bangu, que jogou recua-

do e conseguiu anular as 
principais forças ofensi-
vas da molecada de Xe-
rém.

Na próxima rodada, o 
Fluminense vai até Ma-
caé, enfrentar os donos da 
casa. O Tricolor estuda a 
possibilidade de atuar 
com uma equipe alterna-
tiva, já que na quarta-fei-
ra (23/9), o time estreia 
no Brasileirão Sub-20, 
em Laranjeiras.

flu sub-20 empata e segue invicto na taça gB da categoria

Molecada de Xerém não faz grande 
partida e fica no 0 a 0 com o Bangu

Mailson santana/fff

Zagueiro revela que acredita 
no projeto do clube para esta temporada

Voltaço anuncia contratação de mais dois 
A diretoria do Volta 

Redonda anunciou mais 
dois reforços para o sis-
tema defensivo. O lateral-
-esquerdo Lucas Hipólito 
e o volante Gustavo, am-
bos de 25 anos. Os dois 
assinaram contratos até o 
final da Série C.

O presidente Flávio 
Horta destacou que os 
atletas chegam sem custos 
junto ao Coimbra-MG, 
dando início a uma parce-
ria entre o Esquadrão de 
Aço e a equipe mineira.

“Iniciamos uma apro-
ximação com o Coimbra, 
que é um clube da primei-
ra divisão do Campeonato 
Mineiro, com uma exce-
lente estrutura, pensando 
em um futuro intercâmbio 
de atletas. Neste primeiro 
momento, estamos tra-
zendo o Lucas e o Gusta-
vo, que se destacaram du-

rante o Estadual e chegam 
sem custos para o Volta 
Redonda, reforçando o 
nosso sistema defensivo e 
qualificando ainda mais o 
nosso elenco, o que é fun-
damental em um campeo-
nato longo como a Série 
C”, destacou o presidente.

Revelado pelo Améri-
ca-MG, Lucas Hipólito 
já defendeu o Noroeste-
-SP, Tupynambás-MG, 
Novo Horizonte-GO, 
Boa Esporte-MG, quan-
do disputou a Série C de 
2019, e Coimbra-MG, 
último clube antes de 
acertar com o Esquadrão 
de Aço. Na carreira, o 
novo reforço tricolor já 
conquistou duas vezes 
a segunda divisão do 
Campeonato Mineiro - 
em 2016, com o Tupy-
nambás, e em 2018, com 
o Coimbra.

“Conheço o Volta Re-
donda, tenho alguns ami-
gos que já passaram aqui, 
outros continuam, como é 
o caso do Saulo, também 
já joguei contra o Voltaço 
e sei que é um clube forte 
e que tem uma estrutura 
maravilhosa, dando todo 
o suporte para os seus 
atletas. Sou um lateral-
-esquerdo que defende 
bem e procura sair com 
qualidade. A torcida pode 
ter certeza que não irá fal-
tar raça dentro de campo, 
porque sempre vou dar o 
meu máximo para ajudar 
a equipe”, declarou o atle-
ta.

Revelado pelo Atlético-
-MG, Gustavo teve passa-
gens pelo Guarani-MG, 
Caldense-MG, Tupynam-
bás-MG, Noroeste-SP e 
Coimbra-MG, último clu-
be antes de acertar com 

o Voltaço. Assim como o 
seu companheiro de time, 
Gustavo também conquis-
tou dois títulos da segunda 
divisão do Campeonato 
Mineiro: em 2016, com o 
Tupynambás, e em 2018, 
com o Coimbra. “Muito 
feliz em acertar com este 

grande clube que é o Volta 
Redonda. Acompanhava 
de longe as primeiras ro-
dadas da Série C. O time 
está muito bem e espero 
poder chegar e ajudar o 
clube. Sou um volante 
que, além de ter marcação 
forte, procuro sair para o 

jogo também. A torcida 
pode esperar de mim mui-
ta entrega, batalha e qua-
lidade”, afirmou.

A equipe segue sua 
preparação para a parti-
da diante do São Bento/
SP, neste sábado, fora de 
casa.

Lateral-esquerdo Lucas Hipólito e o volante Gustavo, chegam motivamos

andRé MoReiRa / Voltaço

A cada dia, a ansieda-
de aumenta no Du-
que de Caxias para 

a estreia no Campeonato 
Carioca Série B1. Na última 
semana de preparação antes 
do primeiro jogo contra o 
Rio São Paulo, neste sábado 
(19), às 15h, no Marrentão, o 
técnico Tinoco vem ajustan-
do os últimos detalhes antes 
da bola rolar. Dessa forma, já 
vivendo a expectativa para a 
partida, o zagueiro Edmário 

fala um pouco do clima que 
existe no grupo.

“A expectativa é enorme 
até pelo propósito que a gen-
te colocou de buscar o aces-
so. O Duque montou uma 
equipe competitiva e vamos 
em busca desse objetivo. 
Todo o grupo está unido em 
pró disso. E a gente está as-
similando bem o trabalho do 
Tinoco no dia a dia. E ago-
ra é se preparar bem e fazer 
uma boa estreia no sábado”, 
disse ele.

Chegando para sua tercei-

ra passagem pelo Tricolor 
da Baixada, no qual jogou 
em 2012 e 2015, o zaguei-
ro vive o clima de “o bom 
filho a casa torna”. Assim, 
ansioso para entrar em cam-
po pelo Duque, Edmário 
fala sobre o sentimento de 
retornar e revela o motivo 
de voltar ao Marrentão. ‘É 
sempre bom a gente voltar a 
uma casa como esta. Tenho 
bastante conhecidos aqui 
no Duque de Caxias. E foi 
um projeto muito bom que 
me apresentaram e por isso 

resolvi aceitar. Apareceram 
outras propostas de equipes 
da B1, mas a do Duque me 
agradou. Por isso estou aqui. 
Acredito no projeto”, finali-
zou.

Quase no final da con-
tagem regressiva rumo à 
estreia, o Duque de Caxias 
segue trabalhando forte para 
a primeira partida oficial 
da temporada. por conta da 
pandemia ‘teimosa’ do coro-
navírus, todos os jogos serão 
sem torcida presente. 

(Fonte: Sidney Araújo/Site Oficial)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O bom filho à casa torna
edmário vive expectativa da reestreia no duque de caxias


