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Tarado da UFRRJ é grampeado 

7

O soldado Walter Cunha de Almeida Militar foi 
atingido durante ataque de bandidos a uma equipe 
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

PM é baleado 
na cabeça 

7

ÚlTiMo adeUs

RePRodUção 

Parentes e amigos se despediram do estudante de Educação Física Caio 
Gomes Soares, de 23 anos, no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte do 
Rio. Ele foi atingido por uma bala perdida, dentro de casa. Maria José 
Andrade, mãe do jovem, estava no trabalho quando recebeu a notícia 
devastadora: “Minha filha está arrasada. Só estavam os dois em casa. 
Ela é fonoaudióloga e se arrumava para ir trabalhar. Ele morreu nos 
braços dela. Minha família está destruída”. 

‘a luz do meu 
filho se apagou’

Candidato a vereador mata 
companheira com 13 facadas 

Funcionário de hotel 
roda por estupro de 
hóspede na Barra 

Fábio de Oliveira de Barros, 37 anos, foi preso em flagrante 
após atacar vítima dentro do quarto. 

7

Decreto autoriza uso 
da Força Federal  

nas eleições 2020
3

Fórum no Rio debate 
divisão dos royalties 

entre estados
3

7

RePRodUção
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Nesta quarta, 21, vamos abra-

çar Malu Freire, de Belford Roxo. 
Quem é Malú? É uma das cantoras 
emblemáticas da Baixada Fluminense e atriz talentosa 
também. Quem a vê no palco pela primeira vez, ama 
sua arte para sempre. “Ela é um espetáculo; é única!”, 
se desmancha o pai- coruja e produtor cultural, Vicen-
tinho Freire. Aquele Abraço, Malú!!!  

Resenha Cultural
Hora

Ao conversar com 
sambistas e carnava-
lescos da terrinha, este 
Velho Escriba tem no-
tado certo desânimo 
em relação à reativação 
do Carnaval iguaçua-
no. Alguns ainda acre-
ditam que a eleição de 
um novo prefeito po-
derá mudar o quadro e 
ressuscitar eventos nas 
quadras e na Avenida 
Marechal Floriano Pei-
xoto, a eterna passarela 
dos desfiles na Cidade.

Vamos acreditar! 
(Jota Carvalho)

Não deixe o
samba morrer!

Aquele candidato a ve-
reador daquele bairro mais 
pobre ainda do que oito 
anos atrás, quando visitou 
casa por casa apertando 
mãos, abraçando todo 
mundo, pegando crianças 
no colo, beijando pessoas, 
afagando cabeça de ca-

chorro, bebendo café em 
copo de geleia, comendo 
pão dormido de três dias, 
cantando pagode sem sa-
ber a letra da música e 
outras ações de quem quer 
assumir um emprego bas-
tante lucrativo, anda preo-
cupado. 

Não tá suave pro vereador

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Se depender de quem 
mora na beira do valão, 
cheira o podre das valas 
negras e ainda amas-
sa lama e aspira o pó 
das ruas, o cara não se 
reelege. “Por aqui ele 
não arruma mais nada. 
Prometeu que ia fazer 
e acontecer e cadê? Só 
fez empregar parentes e 
baba ovo, aumentar seu 

patrimônio com nosso 
dinheiro e nada mais. 
Sumiu da área, meteu 
o pé logo que acabou 
a eleição e ainda teve 
a coragem de voltar e 
pedir voto. Fora, Fula-
no de Tal!”, esbravejou 
um pedreiro que vive de 
biscates ao nosso agente 
farejador Cão Misterio-
so.  

Enganou e ficou mal na fita
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O mesmo pedreiro 
agradece ao SOMBRA 
pelo espaço. “Sou 
leitor do jornal que 
compro na banca no 
centro do bairro. Vejo 
que é um dos pou-
cos que fala da gente. 

Aqui, além de mim, 
tem outros moradores 
que acompanham vo-
cês. Obrigado, SOM-
BRA!”. *Obrigado, 
você, por prestigiar 
nosso trabalho e boa 
sorte aí nas eleições.

Leitor do HORA H se diz grato

Um dos pioneiros 
do movimento da 
Soul Music bra-

sileiro, também chamado 
de Black Rio, e criador 
do gênero Samba Soul, o 
cantor e compositor Car-
los Dafé, de 72 anos, tem 
usado a sua arte para aju-
dar de forma mais efetiva 
quem mais está sofrendo 
na pandemia. 

No dia do seu aniversá-
rio, 25 de outubro, Dafé 
realiza mais uma live so-
lidária, às 14h, em São 
João de Meriti, município 
do qual ganhou o título de 
cidadão honorário. Acom-
panhado da banda Malan-
dro Dengoso, ele fará uma 
viagem pelo seu repertó-
rio e por outros clássicos 
da soul music brasileira. 
A noite também será re-
cheada de histórias da sua 
convivência com grandes 
ícones, como Tim Maia, 
Roberto e Erasmo Carlos. 

A live será transmitida 
pelo canal “Carlos Dafé 
Oficial”: www.youtube.
com/c/CarlosDaféOficial/  

Em paralelo, segue em 
curso uma campanha de 
financiamento coletivo 
para manter o projeto pe-
los próximos meses, le-
vando um fim de ano um 
pouco melhor a quem mais 
necessita. Para contribuir, 
acesse https://www.vaki-
nha.com.br/vaquinha/for-

ca-na-caminhada-carlos-
-dafe

“A pandemia afetou 
toda a cadeia produtiva 
da música e tem sido de-
vastadora para diversos 
artistas, que ficaram pri-
vados de conseguir seu 
sustento com a quarente-
na. Sem shows, arrecada-
ções de direitos autorais 
e bilheterias, a imensa 
maioria não está conse-
guindo virar esse jogo 

com outros meios, como 
as lives, por exemplo. Já 
as pessoas em situação 
de rua vivem um desa-
lento ainda maior do que 
o enfrentado antes disso 
tudo. Estão encarcerados 
na solidão das ruas, pas-
sando fome e expostos 
a todo tipo de perigo. O 
nosso propósito é fazer a 
diferença nesse momento 
crítico e ainda de incerte-
zas”, explica o artista.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Quem é Rainha nunca perde 
a majestade! Quitéria Chagas 
(foto) retorna ao posto de Rai-
nha da Escola, abrindo o desfile 
do Império Serrano no próximo 
Carnaval. A beldade, que reinou 
à frente da Bateria Sinfônica do 
Samba no último ano, será co-
roada no sábado, 24, na Live de 
Apresentação dos Sambas-En-
redo do Reizinho de Madureira.

“Quero agradecer à Diretoria 
do Império Serrano, represen-
tada por Sandro Avelar e Rildo 
Seixas, pois estou muito feliz. 

Dizem que o Império cura e 
cicatriza feridas, e é verdade, 
pois o Império é vida. Não vejo 
a hora de poder abraçar todos 
na quadra novamente”, disse 
Quitéria.

No próximo sábado, o Impé-
rio Serrano vai apresentar atra-
vés de sua WebTV no Youtube, 
em simultâneo ao Canal FitA-
marela, todos os sambas-enredo 
concorrentes para o próximo 
Carnaval. No evento, nenhuma 
das obras será cortada. A live 
começa a partir das 18h.

divUlgação

Rainha 
da Escola

divUlgação

Quitéria Chagas abrirá 
desfile do Império Serrano

Cantor de 72 anos promove evento para ajudar artistas e moradores de rua

 Príncipe do soul e da solidariedade

Live em São João de meriti

CaRlos daFÉ
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A proposta de 
nova partilha 
dos royalties do 

petróleo entre os esta-
dos foi o tema de reu-
nião virtual do Fórum 
Rio de Desenvolvimen-
to promovida na última 
segunda-feira pela As-
sembleia Legislativa do 
Rio (Alerj). Comandado 
pelo presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT), 
o evento contou com as 
presenças do governador 
em exercício, Cláudio 
Castro, do procurador-
-geral do Estado, Bruno 
Dubeux, do secretário de 
Estado de Fazenda, Gui-
lherme Mercês e do di-
retor-presidente do Rio-
previdência, Sergio 
Aureliano, além de de-
putados estaduais e fe-
derais e representantes 
de universidades e de se-
tores econômicos, como 
a indústria e o comércio.

O objetivo da reunião 
é formar uma ampla mo-
bilização das forças po-
líticas e econômicas do 
estado para tentar adiar a 
votação no Supremo Tri-

bunal Federal (STF) da 
Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 
4.917, do Estado do Rio, 
que contesta as novas 
regras para a distribui-
ção dos Royalties entre 
estados e municípios. O 
julgamento da ação está 
marcado para o dia 3 de 
dezembro.

Distorção 
prejudica o RJ 

O governador em exer-
cício, Cláudio Castro, 
que está se recuperando 
em casa da Covid-19, 
parabenizou a Alerj pelo 
evento e destacou que a 
proposta de mudar a di-
visão dos royalties cria 
uma distorção que preju-
dica o Estado do Rio. 

“O Estado também é 
afetado pela divisão da 
riqueza do país e pelo 
Pacto Federativo. No 
ano de 2017, por exem-
plo, moradores do Rio 
mandaram para a União 
impostos federais em 
torno de R$ 170 bilhões 
e só recebemos de volta, 
entre os fundos de parti-
cipação de estados e mu-
nicípios, em torno de R$ 
20 bilhões”, destacou. 

Governador participa de fórum 
sobre partilha dos royalties

RePRodUção 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Proposta de divisão entre os estados foi o tema de reunião virtual

mobiLização 

Castro lembrou ainda 
que os royalties são uma 
questão indenizatória, já 
que o estado não arreca-
da ICMS sobre a produ-
ção de petróleo, mesmo 
sendo responsável por 
80% do volume extraí-
do no país.

“Estamos trabalhando 
fortemente para sensibi-
lizar o Supremo Tribu-

nal Federal, o Governo 
Federal e o Parlamento 
Federal. Acredito que 
teremos bons resultados 
ainda antes de dezem-
bro. É necessário achar 
uma solução para que os 
outros estados sintam-
-se contemplados e os 
produtores não sejam 
prejudicados. Estamos 
caminhando a passos 

largos para uma solução 
definitiva”, disse.

Segundo o procura-
dor-geral do Estado do 
Rio de Janeiro, Bruno 
Dubeux, esse é o pro-
cesso mais importante 
que a PGE acompanha 
junto ao Poder Judiciá-
rio:

“Estamos mobiliza-
dos e engajados na defe-

sa dos interesses do Es-
tado do Rio de Janeiro 
em juízo e igualmente 
empenhados no diálogo 
com os demais estados 
envolvidos na busca 
por um entendimento, 
o que pode ser perse-
guido caso o processo 
seja retirado da pauta de 
julgamento do dia 3 de 
dezembro”, 

EStADO NãO ARRECADA ICMS SOBRE A PRODuçãO DE PEtRóLEO

Decreto autoriza apoio da Força Federal
O Diário Oficial da 

União de ontem publicou 
decreto presidencial que 
autoriza o uso das For-
ças Armadas para apoiar 
a realização das Eleições 
2020. Até o momento, o 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) recebeu pedido 
de garantia da votação e 
da apuração das eleições 
para 545 municípios em 
10 diferentes Unidades 
da Federação: Acre, Ala-
goas, Amazonas, Mara-
nhão, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Pará, 
Piauí, Rio Grande do 

Norte e Tocantins.
Além de reforçar a se-

gurança nos municípios 
que solicitam, as Forças 
Armadas prestam apoio 
logístico para o transporte 
de urnas aos locais de di-
fícil acesso como aldeias 
indígenas, por exemplo.

Composta 
por militares 

A Força Federal requi-
sitada pelo TSE é com-
posta pelos militares das 
Forças Armadas, que em 
todas as eleições contri-
bui para a segurança do 

processo eleitoral com o 
objetivo de garantir o li-
vre exercício do voto. A 
atuação está prevista no 
artigo 23, inciso XIV, do 
Código Eleitoral (Lei nº 
4.737/1965). Conforme 
o texto, compete priva-
tivamente ao TSE, entre 
outras atribuições, requi-
sitar a Força Federal ne-
cessária ao cumprimento 
da lei, de suas próprias 
decisões ou das deci-
sões dos Tribunais Re-
gionais que solicitarem, 
bem como para garantir 
a votação e a apuração de 

uma eleição.
Cada Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) é respon-

sável por indicar as locali-
dades onde é necessária a 
atuação da Força Federal 

para garantir a segurança 
ou eventual apoio logísti-
co.

divUlgação 

Cada TRE é responsável por indicar onde é preciso a atuação da Força Federal 

Pix: Procon pede explicações sobre cadastros
O Procon de São Paulo 

pediu explicações ao Mer-
cado Pago e ao Nubank 
sobre o cadastramento de 
chaves Pix sem o con-
sentimento dos clientes. 
De acordo com o órgão, 
os consumidores também 
enfrentam dificuldade de 
cancelamento da chave 
nas duas empresas. 

“O Procon-SP notifi-
cou o Nu Pagamentos e 
o Mercadopago.com pe-
dindo explicações sobre 
ocorrência de cadastros 

das chaves de segurança 
do meio de pagamento 
Pix sem a solicitação do 
cliente e também sobre di-
ficuldades de cancelamen-
to”, disse o Procon-SP em 
nota.

Entre outros, o órgão 
pediu esclarecimentos às 
empresas sobre os canais 
utilizados para ofertar e 
disponibilizar o cadas-
tro dos consumidores ao 
Pix; como o cliente dá a 
confirmação ou anuência 
inequívoca ao cadastro; e 

como o consumidor pode 
efetuar o cancelamento do 
Pix. 

Em nota, o Nubank 
confirmou que recebeu 
a notificação do Procon-
-SP e que responderá aos 
questionamentos. A em-
presa disse que todas as 
chaves foram cadastradas 
com a devida autorização 
dos clientes e que possui 
os consentimentos devi-
damente documentados. 

Fonte: Agência 
Brasil. 

RePRodUção 

Novo sistema de pagamento instantâneo será gratuito para pessoas físicas
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Ensino superior poderpá ter 
novas formas de avaliação 

O presidente do 
Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Ale-
xandre Lopes,disse on-
tem que o Ministério da 
Educação (MEC) discu-
te novas formas de ava-
liar o ensino  superior, e 
pretende reformular as 
regras para melhorar a 
qualidade dos cursos de 
graduação no país. 

Segundo Lopes, uma 
revisão do Sistema Na-
cional de Avaliação 
da Educação Superior 
(Sinaes) está sendo de-
batida internamente e 
junto a fóruns como o 
Conselho Nacional de 
Educação (CNE). “A 
lei do Sinaes é de 2004. 
Acho que é o momento 
da gente reavaliar nos-
so processo avaliativo, 
nosso processo regula-
tório. Isso vai ser feito 
junto com as institui-
ções de ensino superior 

públicas e privadas”.
A reformulação do 

marco normativo está 
sendo discutida interna-
mente, de acordo com 
o presidente do Inep, e 
posteriormente será de-
batida com os demais 
representantes do setor.

O ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, 
ressaltou que o papel 
da pasta é melhorar a 
qualidade do ensino 
superior. “Está na hora 
de pararmos um pouco 
e pensarmos na qua-
lidade. Impossível os 
valores do orçamento 
do MEC e a qualidade 
que temos na educação 
brasileira. Nós precisa-
mos tomar uma atitu-
de”, disse, acrescentado 
que “precisamos focar 
na qualidade. Acho que 
não podemos mais pen-
sar em quantidade de 
uma maneira desequili-
brada. Precisamos focar 
na qualidade”.  

Nova iguaçu

Alunos de universidades federais e de cursos presenciais têm 
os melhores desempenhos em avaliações sobre a qualidade dos 
cursos de educação superior no país. Os dados são do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

De janeiro a setembro deste ano, 100 acidentes ocorridos na pista 
exclusiva do BRT foram provocados por má conduta dos carros de 
passeio, motos e pedestres, sendo 21 deles atropelamentos. O alerta é 

do presidente executivo do BRT Rio, Luiz Martins.

O prefeito Anabal 
Barbosa esá berlinda há 
tempos por conta das de-
núncias de suspeitas de 
corrupção e irregularidades 
em seu governo. Agora, 
seu nome está envolvida 
em mais uma suposta fal-
catrua denunciada por uma 
servidora da prefeitura.

Segundo ela, no gover-
no estaria em operação um 
esquema de arrecadação 
para campanhas de polí-
ticos aliados de Anabal. 
Além de seus asseclas, na 
lista da partilha estariam os 
próprios filhos do prefeito 
que disputam cargos eleti-
vos nas eleições 2020.

NA BERLINDA I

PaRTilha ii

Por 50 votos favorá-
veis a dois contrários, a 
Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj) aprovou em 
segunda discussão, em 
sessão ontem, a Proposta 
de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 47/20, que cria 
a Polícia Penal no Rio. 

Os atuais cargos de inspetores e admi-
nistração penitenciária serão transformados 
em “policiais penais”. A Polícia Penal de-
verá ser dirigida exclusivamente por poli-
cial penal de carreira de último nível, no-
meado pelo governador.

aPRovação i 

NoMeação iii

ediToRial

Segundo o texto, o órgão será vinculada 
à Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária (SEAP) com atribuições de 
segurança, vigilância e custódia dos esta-
belecimentos penais, que serão definidas 
em lei de autoria do Executivo. 

AtRIBuIçõES II

Prefeitura muda fluxo de rua do Centro 

REPRODuçãO/FACEBOOk 

Se o desrespeito ao pe-
destre já é flagrante com 
calçadas extensas ocupa-
das por veículos, o que não 
dizer quando o direito de ir 
e vir do cidadão é obstruí-

do por montanhas de entu-
lho. A imagem foi postada 
nas redes sociais por um 
morador da Rua Barão do 
Rio Branco, no bairro En-
genho, em Itaguaí,. Ele co-

bra providências da Prefei-
tura para coibir e fiscalizar 
os abusos cometidos por 
proprietários de imóveis 
em obra. É o mínimo, não 
é prefeito Rubem Ribeiro?

Montanha de entulho 
obstrui calçada em Itaguaí 

secom
pmni

Para dar mais agi-
lidade e reduzir 
congestionamen-

tos em um trecho do mu-
nicípio, a Prefeitura de 
Nova Iguaçu, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Transporte, Trânsi-
to e Mobilidade Urbana 
(SEMTMU), fez mais 
uma mudança nas ruas 
da cidade. A Rua Coro-
nel Bernardino de Melo 
passou a ter sentido du-
plo de direção entre as 
ruas Comendador Soares 
e Aguiar Dias desde a úl-
tima segunda-feira. 

Para que a mudança 
pudesse ser feita, o trecho 

ganhou pintura no chão e 
sinalização. A via de sen-
tido duplo vai desafogar o 
trânsito da Avenida Abílio 
Augusto Távora (antiga 
Estrada de Madureira) e 
possibilitar mais um aces-
so ao Viaduto Padre João 
Musch.

Este ano, a Prefeitura 
fez importantes mudan-
ças no trânsito da cida-
de. Em agosto, foi feita 
a inversão no sentido no 
quarteirão da Rua Doutor 
Mário Guimarães e Rua 
Azzis Rachid. Outra gran-
de mudança no trânsito 
com resultados significa-
tivos aconteceu no início 
do ano na esquina da Rua 
Dom Walmor com a Via 
Light, na pista sentido Pa-

vuna, no Centro de Nova 
Iguaçu. Ali foi construído 

um novo trecho da via no 
canteiro central que leva 

os veículos diretamente 
para o cruzamento com 

a pista sentido Comenda-
dor Soares.

BRASÍLIA - Após reunião virtu-
al com governadores na tarde de on-
tem, o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, assinou um protocolo de 
intenções para adquirir 46 milhões 
de doses da vacina CoronaVac, que 
está sendo desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantan.

Segundo o Ministério da Saúde, 
esta ação é mais um passo na estra-
tégia de ampliar a oferta de vacina-
ção para os brasileiros. O ministério 
já tinha acordo com a AstraZeneca/
Oxford, que previa 100 milhões de 
doses da vacina, e outro acordo com 
a iniciativa Covax, da Organização 
Mundial da Saúde, com mais 40 mi-
lhões de doses.

Somadas, as três vacinas – Astra-
Zeneca, Covax e Butantan-Sinovac 

- representam 186 milhões de 
doses, a serem disponibiliza-
das ainda no primeiro semestre 
de 2021. Segundo o ministro, 
as doses serão distribuídas em 
todo o Brasil por meio do Pro-
grama Nacional de Imunizações 
(PNI). “Temos a expertise de 
todos os processos que envol-
vem esta logística, conquistada 
ao longo de 47 anos de PNI.  As 
vacinas vão chegar aos brasilei-
ros de todos os estados”, disse 
Pazuello.

Para o protocolo de intenções 
de compra de doses da Corona-
Vac, uma nova medida provi-
sória será editada para disponi-
bilizar crédito orçamentário de R$ 
1,9 bilhão. O Ministério da Saúde já 
havia anunciado, também, o inves-

timento de R$ 80 milhões para am-
pliação da estrutura do Butantan – o 
que auxiliará na produção da vacina.

Segundo o Ministério, o processo 

de aquisição ocorrerá após o imuni-
zante ser aprovado e obter o registro 
junto à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

CoronaVac: Brasil anuncia compra de 46 milhões de doses 

Trecho da Coronel Bernardino de Melo passa a ter sentido duplo
diego valdeviNo / PMNi

Alteração foi feita entre as ruas Comendador Soares e Aguiar Dias

BR
AS

IL

A vacina está sendo desenvolvida pela farmacêutica 
chinesa Sinovac com o Instituto Butantan

© ReUTeRs/ThoMas PeTeR/diReiTos ReseRvados
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agora é LibertadoreS

O elenco rubro-
-negro finalizou 
na terça-feira 

(20), no Ninho do Uru-
bu, os preparativos para 
o confronto contra o Ju-
nior Barranquilla, pela 
última rodada da fase 
de grupos da Liberta-
dores. A partida será 
disputada nesta quarta-
-feira (21), às 21h30, no 
Maracanã.

O técnico Domènec 
Torrent e seus auxilia-
res, Jordi Guerrero e 
Jordi Gris, comanda-
ram um treino técnico e 
tático no campo do CT. 

Após as atividades, o 
volante Daniel Cabral 
renovou seu contrato 
com o Mais Querido até 
outubro de 2025.

Vale lembrar que Fla-
mengo e Junior Barran-
quilla já se enfrentaram 
na primeira rodada do 
torneio, com vantagem 
para o Rubro-Negro, 
que venceu por 2 a 1, 
no estádio Metropolita-
no de Barranquilla, na 
Colômbia. O jogo terá 
transmissão em áudio 
da FlaTV, com o pré-
-jogo ( imagens) co-
meçando às 19h30. Em 
rede nacional, o SBT 
transmitirá a partida 
para todo o Brasil (ex-

MaRCelo CoRTes / FlaMeNgo

Fla finaliza preparação para 
pegar o Junior Barranquilla

Partida será realizada nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã

Rubro-Negros se movimentaram bastante no treino técnico-tático de ontem no CT

Comandante sá Pinto é regularizado
e pode estrear pelo Vasco da Gama

O Vasco recebeu uma 
boa notícia na terça-feira 
(20). O técnico Ricardo 
Sá Pinto foi regularizado 
e vai poder estar a beira 
do campo na partida con-
tra o Corinthians, nesta 
quarta (21), em São Janu-
ário.

Sá Pinto chegou na 
última semana e viu da 
arquibancada a derrota 
cruzmaltina para o In-
ternacional. O português 
começou a trabalhar em 
campo com o elenco na 
segunda-feira, já prepa-

rando a equipe para o con-
fronto contra os paulistas.

Em seu primeiro dia 
de treinos, o treinador 
não poupou os titulares, 
que foram a campo um 
dia depois do confronto 
no Beira-Rio. A postura 
de Sá Pinto agradou aos 
cruzmaltinos.

Para sua estreia a beira 
do campo, Sá Pinto terá o 
retorno do lateral direito 
Cayo Tenório, que cum-
priu suspensão contra o 
Inter. No entanto, o za-
gueiro Ricardo Graça e o 

volante Juninho seguem 
como desfalques.

A única dúvida para Sá 
Pinto é quanto ao apro-
veitamento do volante 
Leonardo Gil. O recém-
-contratado ainda não foi 
regularizado na CBF.

O Vasco está com 18 
pontos no Campeonato 
Brasileiro, não vence há 
oito jogos e perdeu seus 
últimos quatro compro-
missos na Série A. Um 
novo tropeço pode repre-
sentar a entrada na zona 
de rebaixamento.

Cria do Flamen-
go, Natan estreou no 
profissional na parti-
da contra o Palmei-
ras, pelo Brasileirão. 

Desde então, o Ga-
roto do Ninho vem 
chamando a atenção 
da galera e de comen-
taristas esportivos. 

Com grande atuação 
na goleada do Rubro-
-Negro sobre o Co-
rinthians, Natan foi 
eleito o cara da roda-

da do campeonato.
Na vitória de 5 a 1 

do Flamengo sobre o 
time paulista, Natan 
não apenas brilhou na 

defesa, mas foi res-
ponsável por marcar 
um dos gols do triun-
fo. Com cinco cortes, 
três interceptações 

e 86% de aproveita-
mento em passes, o 
Garoto do Ninho ga-
rantiu o destaque da 
17ª rodada.

NAtAN é O CARA DA RODADA DO BRASILEIRãO

A postura do treinador no primeiro papo agradou aos cruzmaltinos

CARLOS GREGóRIO JR. / VASCO

Flu: Danilo Barcelos sai em defesa de Odair Hellmann
O Fluminense tem a 

semana para trabalhar vi-
sando o duelo contra o 
Santos, pelo Campeonato 
Brasileiro. Os tricolores 
tropeçaram em casa na ro-
dada passada, mas terão a 
chance de se recuperar em 
confronto direto pelas pri-
meiras posições da Série 
A.

O lateral esquerdo Da-
nilo Barcelos, que chegou 
recentemente ao clube, 
rasgou elogios ao traba-
lho do técnico Odair Hell-
mann.

“Como eu disse, nosso 
futebol tem cobrança todo 

dia e em todos setores, te-
mos que estar acostumados 
e preparados. O que posso 
dizer é que o Papito é fan-
tástico, inteligente e tem o 
grupo na mão. O dia a dia 
dele é muito bom”, disse.

Danilo Barcelos ainda 
não perdeu com a camisa 
tricolor, mas foi muito cri-
ticado pela expulsão em 
sua estreia. No entanto, o 
jogador minimizou a rea-
ção da torcida.

“Torcedor é apaixonado 
pelo seu clube. O único 
lugar que posso mostrar 
meu valor para eles é no 
gramado, respeitando essa 

camisa. Entendo as críti-
cas construtivas e elas fa-
zem parte, mas alguns fa-
lam sem informação, sem 
apurar, e aí eu me trans-
formo para provar exata-
mente o contrário. É ape-
nas um estímulo a mais 
para mim. Espero fazer o 
que fiz na minha carreira, 
aqui no Fluminense”, de-
clarou.

O Fluminense está na 
sexta posição do Campe-
onato Brasileiro, com 26 
pontos. Uma vitória no 
fim de semana pode colo-
car os cariocas na quarta 
posição da Série A.Técnico tricolor tem o grupo na mão, diz o lateral 

lUCas MeRçoN / FlUMiNeNse
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miNiStro de boLSoNaro

senado aprova indicação de 
Jorge oliveira para vaga no TCU
Plenário confirmou nome do ministro por 53 votos a 7

O plenário do Se-
nado aprovou 
ontem terça-feira 

(20), por 53 votos a 7, a 
indicação do ministro da 
Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Jorge Oliveira, 
para o Tribunal de Contas 
da União (TCU). O pos-
to será aberto pelo atual 
presidente do TCU, José 
Múcio Monteiro, que de-
cidiu antecipar sua apo-
sentadoria em 1º de janei-
ro de 2021.

“Concluída a sabatina 
para o cargo de ministro 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU), bem como 
a votação do meu nome 
no plenário do Senado 
Federal, agradeço aos Ex-
celentíssimos Senadores 

por me aprovarem para 
o cargo de Ministro do 
TCU”, afirmou Oliveira, 
por meio de nota. 

Sabatina
Ao ser sabatinado , o 

ministro, que antes de 
ocupar a chefia da Secre-
taria-Geral da Presidência 
foi subchefe de Assuntos 
Jurídicos da Casa Civil e 
chefe de gabinete do de-
putado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), foi 
questionado se a relação 
com a família do presi-
dente Jair Bolsonaro po-
deria fazer com que ele 
se tornasse no TCU “um 
advogado do presidente”. 
Jorge Oliveira negou a hi-
pótese e disse que o tra-
balho do TCU é eminen-
temente técnico. 

“Entender que um mi-

nistro possa atuar como 
advogado ou em benefí-
cio próprio do presidente 
da República, seja esse ou 
qualquer outro, é, com o 
devido respeito, um equí-
voco”. 

Jorge Oliveira defendeu 
“intransigência” na defesa 
do teto de gastos. “É uma 
política importante para o 
estado brasileiro, que traz 
uma responsabilidade fis-
cal e que garante de forma 
inequívoca que as futuras 
gerações não sejam impac-
tadas pelas irresponsabili-
dades dos atuais governos, 
sejam eles quais forem. 
Então, penso que de fato 
é uma política importan-
te a ser preservada”, disse, 
acrescentando que qualquer 
flexibilização nesse sentido 
deve ser autorizada pelo 
Parlamento.

divUlgação

Oliveira agradeceu aos senadores e prometeu respeitar a função técnica e fiscalizadora  

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Além de Jorge Oli-
veira, os senadores 
aprovaram a indica-
ção de cinco nomes 
que comporão a pri-
meira diretoria da 
Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados 
(ANPD). Para o cargo 
de diretor-presidente 
da ANDP foi aprova-

do o nome do coronel 
Waldemar Gonçalves 
Ortunho Júnior. Os de-
mais nomes aprovados 
para comissão direto-
ra são: coronel Arthur 
Pereira Sabbat, Joacil 
Basilio Rael, Nairane 
Farias Rabelo e Mi-
riam Wimmer.

A ANPD terá 36 

cargos, sendo 16 em 
comissão remanejada 
e 20 funções comissio-
nadas do Poder Exe-
cutivo. Entre outras 
tarefas, o órgão vai fis-
calizar o cumprimento 
da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD), 
elaborar as diretrizes 
do Plano Nacional de 

Proteção de Dados e 
aplicar sanções admi-
nistrativas às empre-
sas que não cumprirem 
a norma. As punições, 
porém, só começarão a 
ser colocadas em prá-
tica no dia 1º de agosto 
de 2021. 

(Fonte: Agência 
Brasil)

aNPd
O Tribunal de Con-

tas da União é com-
posto por nove mi-
nistros, sendo seis 
indicados pelo Con-
gresso. Cabe ao pre-
sidente da República 
três indicações, uma 
de forma direta e duas 
escolhidas entre au-
ditores e membros do 

Ministério Público 
junto ao TCU. 

Conforme disposto 
na Constituição Fe-
deral, o cargo de mi-
nistro do TCU, assim 
como ocorre no STF, 
é vitalício até a idade 
máxima de 75 anos. 
Jorge Oliveira tem 45 
anos.

TCU

Rio: Justiça bloqueia bens de 
Paes e de empresas de ônibus
A Justiça determinou o 

bloqueio de bens do ex-
-prefeito Eduardo Paes, 
candidato à prefeitura do 
Rio de Janeiro nas elei-
ções deste 2020. A de-
cisão, divulgada ontem 
terça-feira (20), foi da 15ª 
Câmara Cível e alcançou 
também o Sindicato das 
Empresas de Ônibus (Rio 
Ônibus) e outras empre-
sas e consórcios de ôni-
bus da cidade.

O pedido de indisponi-
bilidade de bens foi feito 
pelo Ministério Público 
(MP), em ação que trata 
sobre irregularidades na 
licitação e nos contratos 
de concessão do serviço 
público de transportes por 
ônibus do município do 
Rio. A decisão foi divul-
gada em nota distribuída 
pelo MP.

“Foi decretada a in-
disponibilidade dos bens 
dos consórcios Intersul, 
Internorte, Transcarioca e 
Santa Cruz e das respecti-
vas empresas líderes Real 
Auto Ônibus Ltda, Viação 
Nossa Senhora de Lour-
des S/A, Viação Redentor 
Ltda e Expresso Péga-

so Ltda, até o montante 
de R$ 511.734.606,00; e 
também do ex-prefeito 
do Rio, Eduardo da Cos-
ta Paes, do ex-secretário 
municipal de Transpor-
tes, Paulo Roberto San-
tos Figueiredo, e do Sin-
dicato das Empresas de 
Ônibus da Cidade do Rio 
de Janeiro (Rio Ônibus), 
até o montante de R$ 
240.340.982,32”, infor-
mou o MP.

A ação apura irregula-
ridades e atos de impro-
bidade no âmbito de uma 
concorrência pública de 

2010, com possível dire-
cionamento do edital do 
processo em favor das 
empresas, que já atuavam 
no ramo de transporte pú-
blico de ônibus que, por 
meio da fraude, promo-
veriam a manutenção de 
oligopólio no setor.

Segundo o MP, foi 
identificada, ainda, a prá-
tica de custeio em dupli-
cidade das gratuidades 
no transporte por ônibus 
intermunicipais, ora com 
prejuízos aos cofres pú-
blicos do município ora 
com a dupla oneração dos 

usuários do transporte por 
ônibus.

A assessoria de Eduar-
do Paes afirmou que o MP 
questiona o pagamento 
feito pela prefeitura para 
o pagamento de passagens 
para estudantes da rede 
municipal. “Não há, no 
processo, qualquer acu-
sação de corrupção”, diz 
a nota. Também ressaltou 
que o Tribunal de Contas 
do Município examinou e 
rejeitou os questionamen-
tos feitos no processo. 

(Fonte: Agência 
Brasil)

ABR

Ex-prefeito responde ação por irregularidades no transporte público da capital

O Rio de Janeiro é o 
estado onde mais mor-
rem mulheres com câncer 
de mama e o segundo em 
óbito por câncer de colo de 
útero no Brasil. A trágica 
realidade fez a deputada 
Rosane Felix (PSD) ape-
lar, novamente, à Secre-
taria de Saúde para a exe-
cução da Lei 12.732/2012, 
que obriga o Poder Públi-
co iniciar o tratamento de 
paciente com câncer no 
SUS em até 60 dias.

Ainda de acordo com a 
legislação, no diagnóstico 
de casos mais graves de 
câncer, cai para 30 dias o 
prazo para início do trata-
mento. Rosane Felix aler-
tou o secretário de Saúde, 
Carlos Alberto Chaves, e 
o governador em exercí-
cio, Cláudio Castro, para 
a necessidade de aumentar 
o acesso das mulheres à 
saúde pública. 

“É responsabilidade do 
Estado colocar polos de 
atendimento em todas as 
regiões para diagnóstico. 
Está na lei, mas a situação 
atual é crítica, o Rio é o 

Estado que mais desobe-
dece a Lei dos 60 dias no 
Brasil. Aqui, só seis em 
cem pacientes conseguem 
tratamento dentro do pra-
zo”, alertou Rosane Felix, 
durante transmissão em 
sua rede social na noite 
desta segunda-feira (19), 
comparando a realidade 
do Rio com outros esta-
dos. Os índices de cumpri-
mento à Lei 12.732/2012 
ficam em 30,4% em São 
Paulo, 40% em Minas 
Gerais e 55% no Espírito 
Santo.

Apresentando dados 
do Inca, IBGE e Socieda-
de Brasileira de Mastolo-
gia, Rosane Felix alertou 
que a campanha Outubro 
Rosa, com a realização 
de exames sem agenda-
mento no Rio Imagem, 
tem de ocorrer junto a um 
mutirão em todos os mu-
nicípios para assegurar 
o encaminhamento para 
exames. Sem essa mobi-
lização, segundo Rosane, 
continuarão “trágicos” os 
números de óbitos de mu-
lheres no Rio.

Outubro Rosa: 
deputada Rosane Felix

cobra execução da 
“Lei dos 60 dias”
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ação ouSada 

Diretor disse estar surpreso com 
mensageiro preso por estupro

Ele concedeu entrevista sobre o caso ocorrido na noite de segunda-feira 
antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Durante entrevista 
na tarde de on-
tem, o diretor do 

America’s Barra Hotel, 
Antônio Ladeira, disse 
estar surpreso com o caso 
envolvendo o funcionário 
Fábio de Oliveira de Bar-
ros, de 37 anos, preso em 
flagrante por estupro de 
uma hóspede na noite da 
última segunda-feira. Ele 
informou que o acusado é 
filho de um outro funcio-
nário do hotel, que traba-
lha no local há mais de 20 
anos.

“Estamos surpresos 
com o ocorrido, pois so-
mos muito criteriosos na 
seleção de nossos funcio-
nários. O que contou para 
a admissão do Fabio foi o 
fato de ele ser filho de um 
funcionário nosso de con-
fiança, que tem 20 anos de 
serviço. Além de ele ser 
bombeiro socorrista”, ex-
plicou Antonio.

Ainda segundo o dire-
tor, Fabio havia sido con-
tratado em março, antes 
da pandemia, para cobrir 
férias de outras pessoas, 
mas que agora não faz 
mais parte da empresa. 
“Estamos colaborando 
com as autoridades poli-
ciais. Mas a gravidade do 
fato recomenda uma certa 
prudência, mas não po-
demos fazer julgamentos 
prematuros. Isso cabe à in-
vestigação”, acrescentou o 
advogado do hotel, Daniel 
Apolonio.

Suporte para a vítima 
O diretor ressaltou ainda 

que está dando todo supor-
te para a vítima e que está 
apurando internamente o 
motivo pelo qual Fábio foi 
até o quarto da vítima e por 
que ele usou a chave-mes-
tra. Antônio ressaltou que 
o ex-funcionário é casado, 
pai de quatro filhos e mora 
no mesmo terreno que o 
pai. O pai de Fábio está 
afastado temporariamente 
do trabalho por problemas 
de saúde e soube do ocor-
rido através da outra filha.

Um policial militar foi 
baleado na cabeça duran-
te um ataque de bandidos 
ocorrido em Vicente de 
Carvalho, na Zona Norte 
do Rio, na manhã de on-
tem. Uma idosa, identifi-
cada como Vânia Gonçal-
ves Bastos Carvalho, de 
67 anos, foi ferida no bra-
ço direito. por  bala perdi-
da.  Ela foi levada para o 
Hospital Getúlio Vargas, 
na Penha, e já teve alta.

O soldado Walter Cunha 

de Almeida foi encami-
nhado para a mesma uni-
dade, onde passou por uma 
cirurgia. O estado de saú-
de dele é grave.

A Polícia Militar infor-
mou que uma equipe de 
agentes da Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) 
Fé/Sereno passavam pela 
Avenida Vicente de Car-
valho quando, na altura da 
Praça do Carmo, foram al-
vos de disparos. Os bandi-
dos conseguiram fugir. 

PM é baleado na 
cabeça em ataque 

Corpo de estudante vítima de 
bala perdida é sepultado

Uma homenagem da 
banda formada por ami-
gos da Faculdade de 
Educação Física da Uni-
versidade Estadual do 
Rio de Janeiro (Uerj) 
marcou ontem o enter-
ro do estudante Caio 
Soares, de 23 anos. Ele 
morreu na manhã da úl-
tima segunda-feira ao ser 
atingido dentro de casa, 
no Morro da Coroa, no 
bairro Catumbi, por uma 
bala perdida. 

Sob comoção, amigos 
e familiares deram o úl-
timo adeus ao jovem du-
rante a cerimônia no Ce-

mitério e Crematório São 
Francisco de Paula, no 
mesmo bairro da região 
central. 

Os estudantes do curso 

de educação física, no qual 
Caio estava prestes a se 
formar, fizeram batuques 
em instrumentos musicais, 
enquanto gritavam o nome 

do jovem e aplaudiam a 
saída do caixão que estava 
coberto com uma bandeira 
do Flamengo, time pelo 
qual a vítima torcia. 

DANIEL CAStELO BRANCO / AGêNCIA O DIA

RePRodUção

RePRodUção 

Padre é morto e tem corpo carbonizado por amante
plantão

São PAuLo - Um 
candidato a vereador 
de Bandeira do Sul, em 
Minas Gerais, matou a 
esposa a facadas após 
uma discussão por cau-
sa da porta da geladeira 
aberta. O crime aconte-
ceu no último domingo, 
na residência do casal. 

A filha do casal con-
tou ter ouvido os gritos 
da mãe, Roberta Cami-

le Araújo Silva, de 34 
anos. 

As facadas foram des-
feridas contra Roberta 
no quintal da residência 
e em seguida. A esposa 
de Adílio Sérgio Gomes 
(PSDB), de 40 anos, não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.

A mãe do acusado 
também estava no imó-
vel no momento em que 

o crime aconteceu e pas-
sou mal. Aos policiais, 
uma vizinha disse que 
encontrou com o candi-
dato após o crime e ele 
sugeriu que a mulher 
fosse até a casa da famí-
lia para “ver a besteira 

que ele havia feito”.
As brigas entre o ca-

sal eram constantes, 
com agressões físicas, 
segundo relatos da fa-
mília. O caso está sendo 
investigado pela Polícia 
Civil. 

Diretor do America’s Barra Hotel, 
Antônio Ladeira, durante coletiva Segundo infromações, 

a vítima chegou ao ho-
tel por volta das 21h de 
segunda-feira. Ela havia 
passado mal e estava 
acompanhada por uma 
amiga. Enquanto espera-
vam o elevador, o men-
sageiro as abordou pela 
primeira vez. Proibida 
de ficar no hotel, a amiga 
deixou a vítima sozinha 
no quarto e foi embora. 
A câmera do andar mos-
tra quando Fábio bate à 
porta da vítima, que não 
abre. Minutos depois, 
o mensageiro retornou, 
com uma chave-mestra, 

e entrou no quarto.
“Eu ouvi o barulhi-

nho do cartão magnético 
passando na porta para 
liberar. Eu me assustei. 
Ele foi logo se anuncian-
do, se identificou como 
o motorista da minha 
amiga, ‘que estava lá 
embaixo, que ela estava 
preocupada’”, narrou a 
vítima.  Ele disse que ia 
apagar a luz e tocou em 
mim, perguntando se eu 
estava bem mesmo. Eu 
disse que estava bem que 
ele poderia ir”, prosse-
guiu, acrescentando que 
o funcionário foi bai-

xando a mão e botou nas 
minhas partes íntimas. 
Baixou a mão mesmo. 
Nisso, eu tive o reflexo 
de dar um chute nele”, 
contou a mulher.

Essa ação durou qua-
tro minutos. A câmera do 
andar gravou a fuga do 
mensageiro, que deixa 
o quarto e sai correndo 
pelo corredor. “Eu fiquei 
nervosa e pensei: ‘Não 
posso dormir porque 
esse homem tem acesso. 
E se esse homem voltar?’ 
Passei a noite acordada 
observando a porta”, dis-
se a vítima.

se aPReseNToU CoMo MoToRisTa 

o soldado Walter Cunha foi atacado na Zona Norte 

Dezenas de amigos e familiares compareceram no sepultamento 

Adílio Sérgio Gomes matou a companheira 
Roberta Camile facadas

Estuprador da 
uFRRJ é preso 

Agentes da 48ª DP 
(Seropédica) prenderam 
na última segunda-feira, 
um acusado de estupro. 
O crime aconteceu no 
dia 9 deste mês, dentro 
da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). Ele era um fun-
cionário terceirizado da 
instituição.

Segundo a Polícia Ci-
vil, as investigações ini-

ciaram após o registro da 
ocorrência. A equipe da 
48ª DP realizou diligên-
cias para identificar e en-
contrar o suspeito. Após 
chegar a um possível au-
tor, a vítima foi chamada 
à delegacia e identificou o 
acusado. Com o mandado 
de prisão, policiais civis 
retornaram à universidade 
e prenderam o homem em 
seu local de trabalho.

REPRODuçãO FACEBOOk

Barbárie: candidato a  
vereador mata esposa  
com 13 golpes de faca
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Ingredientes

Modo de preparo

LOMBO DE VItELA 
assado

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

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

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BAtAtA DOCE FRItA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 113/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 10 horas do dia 04 de novembro 
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 113/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQUISI-
ÇÃO DE AÇÚCAR E PÓ DE CAFÉ, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações contidas no edital e seus anexos que 
é parte integrante dos Processo Administrativo nº 5119/2020. O Edital 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 deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 
branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 44.862,36 (quarenta e quatro mil, oitocentos e ses-
senta e dois reais e trinta e seis centavos).

Porto Real, 20 de outubro de 2020
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

AUTORIZO E RATIFICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 4321/2020
AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, IV da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral 
do Município de fl. 69 e parecer da Procuradoria Geral do Município as fls. 63 a 65, 
em favor da Empresa KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE-
RIAIS HOSPITALARES LTDA ME inscrito no CNPJ sob o n° 10.438.280/0001-78 no 
valor de R$ 1.587,00 (hum mil e quinhentos e oitenta e sete reais), para AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS. 

Porto Real, 19 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO E RATIFICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 5172/2020
AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, IV da Lei Fe-
deral n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral do 
Município de fl. 55 e parecer da Procuradoria Geral do Município as fls. 49 a 51, em 
favor da Empresa ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrito no 
CNPJ sob o n° 26.083.328/0001-02 no valor de R$ 1.404,84 (hum mil, quatrocentos 
e quatro reais e oitenta e quatro centavos), para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

Porto Real, 19 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO E RATIFICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 5591/2020
AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, IV da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral 
do Município de fl. 52 e parecer da Procuradoria Geral do Município as fls. 48 a 50, 
em favor da Empresa ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrito 
no CNPJ sob o n° 26.083.328/0001-02 no valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e 
seis reais), para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

Porto Real, 19 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3868/2020

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, HOMOLOGO, o resultado da presente 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 110/2020 que objetiva a ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 
ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo ad-
ministrativo 3868/2020 à empresa:
Empresa: KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS-
PITALARES LTDA
CNPJ: 10.438.280/0001-78
Valor de R$ 42.095,16 (quarenta e dois mil, noventa e cinco reais e dezesseis cen-
tavos)
Empresa: SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ: 19.416.856/0001-70
Valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
Empresa: PG RIO MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 18.841.889/0001-03
Valor de R$ 68.940,00 (sessenta e oito mil e novecentos e quarenta reais)
Empresa: CALÁBRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 26.344.237/0001-83
Valor de R$ 89.697,00 (oitenta e nove mil e seiscentos e noventa e sete reais)

Porto Real, 19 de Outubro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 129/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Top Flex Comércio e Serviços Eireli EPP
03 - OBJETO: Termo de prorrogação ao contrato em pauta
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1418/2019
06 - VALOR: R$ 119.880,00 (cento e dezenove mil e oitocentos e oitenta reais)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com início  em 24/09/2020  e término em 24/09/2021
08 - DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020

José Carlos Machado
Secretário Municipal de Ordem Pública

DECRETO nº 2508 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

EMEnTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.444.400,00.

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 672 de 13 
de outubro de 2019;

                                                                                                                  DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.444.400,00 (Dois milhões, 
quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) para atender as 
programações constantes do Anexo I deste Decreto;

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

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

Anexo i
Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0134 11.01-12.361.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 15.000,00

0144 13.01-10.122.0128-2.514 3.3.90.36.00 1214000 93.000,00

0142 13.01-10.122.0128-2.514 3.3.90.39.00 1214000 76.000,00

0109 13.01-10.301.0019-2.028 3.3.90.30.00 1214000 42.000,00

0074 13.01-10.302.0017-2.022 3.1.90.11.00 1001000 2.100.000,00

0077 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.36.00 1001000 100.000,00

0080 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.39.00 1214000 15.500,00

0019 15.01-08.244.0021-2.064 3.3.90.39.00 1311000 1.400,00

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS 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

CaNJiCa

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
Adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

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.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

0054 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 1.500,00

Total 2.444.400,00

Anexo ii

Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0147 11.01-12.361.0012-2.049 3.3.90.30.00 1001000 10.000,00

0169 11.01-12.361.0012-2.102 3.3.90.30.00 1001000 5.000,00

0130 13.01-10.301.0018-2.025 3.3.90.39.00 1213000 1.001.000,00

0044 13.01-10.301.0019-2.013 3.3.90.30.00 1001000 15.000,00

0108 13.01-10.301.0019-2.028 3.3.90.30.00 1001000 11.000,00

0117 13.01-10.301.0019-2.032 3.3.90.39.00 1214000 14.000,00

0025 13.01-10.301.0101-2.001 3.3.90.39.00 1530400 3.000,00

0031 13.01-10.301.0101-2.006 3.3.90.39.00 1001000 39.000,00

0066 13.01-10.302.0017-2.017 3.3.90.30.00 1214000 11.000,00

0076 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.30.00 1214000 1.266.500,00

0087 13.01-10.302.0017-2.023 3.3.90.39.00 1214000 9.000,00

0088 13.01-10.302.0017-2.023 4.4.90.52.00 1214000 10.000,00

0065 13.01-10.302.0019-2.016 4.4.90.52.00 1214000 10.000,00

0102 13.01-10.305.0018-2.027 3.1.90.11.00 1214000 15.000,00

0104 13.01-10.305.0018-2.027 3.3.90.30.00 1214000 22.000,00

0020 15.01-08.244.0021-2.064 4.4.90.52.00 1001000 1.400,00

0051 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.14.00 1001000 1.500,00

Total 2.444.400,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1213000 - Transferência do SUS
1214000 - Transferência do Sistema Único de Saúde
1311000 - Transferência do Fundo Nacional da Assistência Social
1530400 - Royalties  5% - Lei 7990/89

_________________________________________
Ailton Basílio Marques 

Prefeito Municipal

DECRETO nº 2509 DE 28 SETEMBRO DE 2020

EMEnTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.860,00.

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 672 de 13 
de outubro de 2019;

                                                                                                                 DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 200.860,00 (Duzentos mil e 
oitocentos e sessenta reais) para atender as programações constantes do Anexo I 
deste Decreto;

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

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

Anexo i
Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0003 02.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 2.000,00

0018 03.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 84.985,00

0019 03.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1530400 15,00

0270 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.93.00 1001000 60.200,00

0118 09.01-15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 1530400 12.000,00

0193 12.01-27.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 300,00

0077 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.36.00 1001000 38.000,00

0053 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 3.360,00

Total 200.860,00

Anexo ii

Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0001 02.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 9.000,00

0048 05.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 26.000,00

0192 12.01-27.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 1001000 300,00

0194 12.01-27.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 10.000,00

0237 20.01-20.606.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 12.000,00

0076 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.30.00 1214000 140.200,00

0054 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 3.360,00

Total 200.860,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1214000 - Transferência do Sistema Único de Saúde
1530400 - Royalties 5% - Lei 7990/89

_________________________________________
Ailton Basílio Marques 

Prefeito Municipal

DECRETO nº 2512 DE 07 DE OuTuBRO DE 2020

EMEnTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.169.245,00.

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 672 de 13 
de outubro de 2019;

                                                                                                                  DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 1.169.245,00 (Um milhão, 
cento e sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e cinco reais) para atender as 
programações constantes do Anexo I deste Decreto;

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

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

Anexo i
Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0003 02.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 5.090,00

0039 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 45.455,00

0270 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.93.00 1001000 177.000,00

0111 09.01-04.452.0101-2.001 3.3.90.30.00 1001000 33.000,00

0112 09.01-04.452.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 3.900,00

0113 09.01-04.452.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 3.600,00

0118 09.01-15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 1530400 446.000,00

0119 09.01-15.452.0004-2.010 3.3.90.39.00 1001000 363.300,00

0105 09.01-17.452.0010-1.095 3.3.90.39.00 1001000 6.200,00

0108 09.01-18.451.0008-1.096 3.3.90.39.00 1001000 55.700,00

0201 14.01-06.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 30.000,00

Total 1.169.245,00

Anexo ii

Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0014 03.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 1001000 5.100,00

0041 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.40.00 1001000 1.250,00

0252 09.01-15.452.0004-2.010 3.3.90.39.00 1530400 363.300,00

0198 14.01-06.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 383.595,00

0031 13.01-10.301.0101-2.006 3.3.90.39.00 1001000 200.000,00

0047 15.05-08.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 216.000,00

Total 1.169.245,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1530400 - Royalties 5% - Lei  7990/89

_________________________________________
Ailton Basílio Marques 

Prefeito Municipal

DECRETO nº 2513 DE 07 DE OuTuBRO DE 2020

EMEnTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 331.990,00.

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 672 de 13 
de outubro de 2019;

                                                                                                                 DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 331.990,00 (Trezentos e trinta 
e um mil e novecentos e noventa reais) para atender as programações constantes 
do Anexo I deste Decreto;

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

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

Anexo i
Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0035 04.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.94.00 1001000 9.400,00

0134 11.01-12.361.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 18.210,00

0140 13.01-10.122.0128-2.514 3.3.90.39.00 1213000 200.000,00

0154 13.01-10.122.0128-2.514 4.4.90.52.00 1213000 52.500,00

0045 13.01-10.301.0019-2.013 3.3.90.30.00 1213000 3.700,00

0109 13.01-10.301.0019-2.028 3.3.90.30.00 1214000 10.000,00

0017 13.01-10.301.0101-2.001 3.1.90.94.00 1001000 17.000,00

0023 13.01-10.301.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 6.050,00

0077 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.36.00 1001000 7.000,00

0080 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.39.00 1214000 4.000,00

0053 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 550,00

0054 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 3.630,00

Total 331.990,00

Anexo ii
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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!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
DECRETO LEGiSLATiVO  nº 4098 DE 20  DE OuTuBRO DE 2020.

“Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário 
de R$ 3.892.879,62 (Três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos 
e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), destinados a despesas 
urgentes e imprevistas.” 

Autoria: MESA DiRETORA

  Faço  saber, que a CÂMARA MuniCipAL DE BELFORD ROxO, 
Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou o seguinte, 

DECRETO:
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados 
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos específicos abaixo:
               I – Repasse do Ministério da Saúde através do Fundo Nacional da Saúde.
Art. 2º - O presente Decreto Legislativo visa ratificar o Decreto nº 4964, de 13 de 
outubro de 2020, do Poder Executivo. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.30.00 16 1.585.534,62 
SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.39.00 16 539.345,00
SEMUS FMS 08.01.10.305.104.2.138 3.3.90.39.00 16 1.768.000,00

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2020.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

JUAREZ DA FARMÁCIA                                  MARKINHO GANDRA
1º VICE-PRESIDENTE                                      1º SECRETÁRIO

ANGELO RAMOS ANJINHO                           NEM COLONIAL
2º VICE-PRESIDENTE                                       2º SECRETÁRIO

CRISTIANE GUEDES                                         KENIA SANTOS
3º VICE-PRESIDENTE                                       3º SECRETÁRIO 

DECRETO LEGiSLATiVO nº   4099 DE 20 DE OuTuBRO DE 2020.
“Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário 
de R$ 560.760,00 (Quinhentos e sessenta mil e setecentos e sessenta reais), 
destinados a despesas urgentes e imprevistas.” 

Autoria: MESA DiRETORA

  Faço  saber, que a CÂMARA MuniCipAL DE BELFORD ROxO, 
Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou o seguinte, 

DECRETO:
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados 
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos específicos abaixo:
               I – Repasse do Ministério da Saúde através do Fundo Nacional da Saúde.
Art. 2º - O presente Decreto Legislativo visa ratificar o Decreto nº 4965, de 13 de 
outubro de 2020, do Poder Executivo. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
SEMUS FMS 08.01.10.301.104.1.119 3.3.90.39.00 16 560.760,00

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2020.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

JUAREZ DA FARMÁCIA                                  MARKINHO GANDRA
1º VICE-PRESIDENTE                                      1º SECRETÁRIO

ANGELO RAMOS ANJINHO                           NEM COLONIAL
2º VICE-PRESIDENTE                                       2º SECRETÁRIO

CRISTIANE GUEDES                                         KENIA SANTOS
3º VICE-PRESIDENTE                                       3º SECRETÁRIO 

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 

20 DE OUTUBRO DE 2020. PUBLICADO EM 21/10/2020 – CÓD-PMBR 199.

LEI COMPLEMENTAR N°259 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
“Dispõe sobre alteração na Lei n° 1570 de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre 
o PPA – Plano Plurianual do Município de Belford Roxo de 2018 a 2021 e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO no uso de suas atribuições 
legais e regimentais apresenta a esta Colenda Casa Legislativa o seguinte Projeto 
de Lei Complementar:

LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1° - Fica incluído o Órgão “Fundo Municipal de Cultura de Belford Roxo”, in-
cluindo também a Ação 2.141 – Manutenção e Funcionamento do FMC, na Lei n° 
1.570 de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o PPA – Plano Plurianual do Mu-
nicípio de Belford Roxo, para o período de 2018 a 2021, na forma do anexo único, 
constante na presente Lei Complementar.
 Art. 2° - Ficam inalterados os demais dispositivos e anexos da Lei n° 1.570 de 08 de 

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0046 04.01-122.0101-2.006 3.3.90.39.00 1001000 3.700,00

0198 14.01-06.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 67.240,00

0139 13.01-10.122.0128-2.514 3.3.90.30.00 1213000 200.000,00

0066 13.01-10.302.0017-2.017 3.3.90.30.00 1214000 52.500,00

0075 13.01-10.302.0017-2-022 3.3.90.30.00 1001000 7.000,00

0051 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.14.00 1001000 1.550,00

Total 331.990,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1213000 - Transferência do SUS
1214000 - Transferência do Sistema Único de Saúde

_________________________________________
Ailton Basílio Marques 

Prefeito Municipal

Porto Real (RJ), 20 de outubro de 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO REAL

Resolução CMSPR nº. 005, de 16 de outubro de 2020.

                    O Conselho Municipal de Saúde de Porto Real, em sua  Reunião Extraor-
dinária Online realizada no dia 16 de outubro de 2020 pela Internet através do Grupo 
do Conselho no Whatsapp Web,  no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº. 
8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pelo 
Decreto Municipal de Porto Real nº.  2326 de 06 de junho de 2016.

                    RESOLVE:      Considerar Apreciado a Prestação de Contas do 2º Qua-
drimestre referente ao exercício anual de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de 
Porto Real, registrado no Conselho Municipal de Saúde de Porto Real.

                                        IRTON MARCOS DA SILVA
Presidente

Conselho Municipal de Saúde de Porto Real / RJ

Porto Real (RJ), 20 de outubro de 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO REAL

Resolução CMSPR nº. 006, de 16 de outubro de 2020.

                    O Conselho Municipal de Saúde de Porto Real, em sua  Reunião Extraor-
dinária Online realizada no dia 16 de outubro de 2020 pela Internet através do Grupo 
do Conselho no Whatsapp Web,  no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº. 
8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pelo 
Decreto Municipal de Porto Real nº.  2326 de 06 de junho de 2016.

                    RESOLVE:      Considerar Apreciado a Programação de Ação de Vigilância 
Sanitária referente ao exercício anual de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde de 
Porto Real, registrado no Conselho Municipal de Saúde de Porto Real.
  

IRTON MARCOS DA SILVA
Presidente

Conselho Municipal de Saúde de Porto Real / RJ

Porto Real (RJ), 20 de outubro de 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO REAL

Resolução CMSPR nº. 007, de 16 de outubro de 2020.

                    O Conselho Municipal de Saúde de Porto Real, em sua  Reunião Extraor-
dinária Online realizada no dia 16 de outubro de 2020 pela Internet através do Grupo 
do Conselho no Whatsapp Web,  no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº. 
8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pelo 
Decreto Municipal de Porto Real nº.  2326 de 06 de junho de 2016.

                    RESOLVE:      Considerar Apreciado a Plano Municipal de Contingência 
no enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus referente aos exercícios 
anuais de 2020 / 2022  da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, registrado 
no Conselho Municipal de Saúde de Porto Real.
                                

IRTON MARCOS DA SILVA
Presidente

Conselho Municipal de Saúde de Porto Real / RJ
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

CosTeliNha 
assada CoM
 MaNdioCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

esTRogoNoFe 
de CaRNe

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

janeiro de 2018.
Art. 3° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº1.613, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. 
Altera a alínea “a” do art. 8° da Lei Municipal n° 1.606, de 03 de janeiro de 2020.

Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte, 
Art. 1º - a alínea “a”, do art. 8°, da Lei Municipal n° 1.606, de 03 de janeiro de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação. “Art. 8°- ...

a) Cancelamentos de recursos fixados nesta lei até o limite de 50% (cinquenta 
por cento) do total da despesa fixada, por transposição, remanejamento ou repasse 
de recursos, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessá-
rio, os grupos de despesa relativos a “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” 
e “Inversões Financeiras”, respeitadas as disposições constitucionais e os termos da 
Lei Federal n° 4.320, de 17 de Março de 1.964.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO – GP

Despacho do Secretário (02/0404/2019) HOMOLOGO E RATIFICO a presente DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, com base no inciso 11 do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, 
cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, 
DESBLOQUEADOS, TIPO SMARTPHONES, INCLUINDO TODOS ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIO A SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INS-
TRUMENTO, PARA ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. Adjudicando seu 
objeto em favor da empresa TECNO VOLT SERVIÇOS E INSTALAÇÃO E COMÉR-
CIO DE lNFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO EIRELI no valor de RS2.198,00 (Dois 
mil, centos e noventa e oito reais) conforme pareceres da Douta Procuradoria Geral 
as fls. 63 a 67, e da Controladoria Geral do Município as fls. 78. Em 16 de Outubro 
de 2020.

RENATA SANTOS ROSADO ALMEIDA
Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº2683/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CRISTIAN SILVA DE PAULA, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Conservação.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA Nº2684/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora IOLANDA MARIA DA PENHA ocupante do Cargo Auxiliar 
Administrativo, matrícula nº 10/20.927 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/2448/2011.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

21/11/20058 a 20/11/2010 03/05/2020 a 02/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº2685/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora VERA LUCIA DA SILVA ocupante do Cargo Merendeira, ma-
trícula nº 10/07.615 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, confor-
me o contido nos autos do Processo nº 37/4735/2016.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

04/10/2005 a 03/10/2010 01/10/2020 a 31/12/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº2686/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 84º § Único da Lei Complementar nº 070/2005.

R E S O L V E :
Conceder a servidora HAIALA MENEZES DA SILVA ocupante do Cargo de Agente 
DA Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 
Urbana – SEMOSP,  matrícula nº 10/57.385, LICENÇA P/ MOTIVO DE AFASTA-
MENTO DE CONJUGÊ por  período indeterminado, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/1679/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 

registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº2687/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de MONICA BATISTA DE ME-
NEZES MACHADO, ocupante do Cargo de TÉCNICO DE ENFRMAGEM, matrícula 
nº. 10/17.956, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por ter infringido 
os incisos VII, VIII e IX do Artigo nº 132 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outu-
bro de 1997, conforme o contido nos autos do Processo nº 08/629/2020.

PORTARIA Nº2688/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de JOSÉ MARCELO DA SIL-
VA, ocupante do Cargo de MÉDICO CLÍNICO, matrícula nº. 10/19.956, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por ter infringido os inciso XIV do Artigo nº 
132 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/3405/2020.

PORTARIA Nº2689/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

YANE DE OLIVEI-
RA ANTONIO 04/3543/2020 60/76.402 ASSESSOR 120 07/10/20 a 03/02/21

BIANCA PATRÍ-
CIO DOS SAN-
TOS

04/3522/2020 10/44.629 PROFESSOR 120 23/09/20 a 20/01/21

PORTARIA Nº2690/SEMAD/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/1
0/97,                                                                                                  

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA NOJO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODOS

ELIANE DOS 
SANTOS 

REZENDE
04/3545/2020 GARI 08 06/10/20 a 13/10/20

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFA 

PORTARIA SEMFA Nº 005, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
Designa os responsáveis pela fiscalização do Processo Administrativo 
n°05/0766/2020.
O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, e conside-
rando a necessidade de fiscalizar os serviços prestados pela Empresa SOLUÇÃO 
IPM RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, objeto do Processo Administrativo 
n°05/0766/2020.    

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Marcos Fernando Ximenes, mat. 11/20.307 e André 
Brasil Tavares, mat.11/4.731, para fiscalizarem os serviços contratado referente con-
sultoria e acompanhamento na formação do IPM – Índice de Participação nos Muni-
cípios, base de cálculo para formação do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.    

RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Mat.60/71386

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

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0048/2020
CONTRATO N°: 052/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: BR CARIOCA CONSTRUÇÕES LTDA ME.
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA NO BAIRRO JARDIM DAS 
ACÁCIAS, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 276.129,78 (duzentos e setenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e 
setenta e oito centavos).
PRAZO: 04 (quatro) meses.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 1221/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 18/09/2020

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

 DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
Republicado por ter saído com incorreção.
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treinador tinoco revela como foi a tensão e o alívio até chegar na semifinal

os últimos qua-
tro dias foram de 
emoções fortes 

para o torcedor do Duque 
de Caxias. Mas, diferente-
mente do habitual, a apre-
ensão e a ansiedade não 
fluíram por conta de um 
jogo. Logo após o TJD/RJ 
homologar as vitórias por 
WO contra Rio São Paulo 
e Maricá, na quinta (15), a 
equipe chegou à liderança 
do Grupo A da Taça San-
tos Dumont com 16 pon-
tos. Entretanto, o Tricolor 
da Baixada ainda precisa-
va torcer por tropeços de 
Gonçalense e Audax, já 
que folgava na última ro-
dada.

No domingo (18), en-
quanto os rivais jogavam, 

toda a torcida, comissão e 
jogadores faziam uma cor-

rente positiva. E deu cer-
to! Assim, após empate do 

Gonçalense com o Serra 
Macaense (1 a 1) e derrota 

do Audax para o Maricá 
(2 a 1), o time comanda-
do pelo treinador Tinoco 
se classificou na primeira 
colocação. Sobre a “se-
cação”, o técnico Tinoco 
revelou como foram os 
momentos entre a tensão e 
o alívio.

“Normalmente sou 
muito tranquilo, mas 
este final de semana foi 
diferente. Eu confesso 
que fiquei bastante apre-
ensivo durante os jogos 
de Gonçalense e Audax. 
Mas depois veio o alívio 
após os resultados favo-
ráveis. A gente merecia 
isso. Estou feliz com a 
oportunidade que Deus 
está nos dando de poder 
levar o Duque a uma se-
mifinal”, disse

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Classificação do Duque de Caxias
ARtHuR BARREtO / DCFC / AMS

mesmo agora que precisamos manter distância.
perto de vc_
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“Confesso que fiquei bastante apreensivo durante os jogos de Gonçalense e Audax”, disse o comandante tricolor


