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Fim trágico
para Bianca!

O corpo esquartejado de Bianca Lourenço Silva, de 24 anos, foi encontrado por
policiais militares dentro de um tonel à beira da Praia do Fundão, atrás do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.
A jovem foi sequestrada pelo ex-namorado, chefe do tráfico de drogas na comunidade da Kelson’s, na Penha, Zona Norte do Rio.
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Da pousada
paradisíaca
pra cadeia

PM preso pela morte do contraventor Fernando Iggnácio foi
transferido para o Rio após ser preso pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) em ponto turístico na Bahia.
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Ano começou a todo
vapor em Belford Roxo
O prefeito Wagner dos
Santos Carneiro, o Waguinho, garantiu que esse novo
governo será de muitas realizações. As obras de infraestrutura e saneamento
básico estão acontecendo
nos quatro cantos da cidade. As ruas Topázio e Arlete
Afonso, em Shangrilá, vão
ganhar nova rede de galerias. A Prefeitura também
fez sanitização em praças e
UBS.
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Acaba hoje
prazo para
justificativa
eleitoral
3

Caminhão
cai de ponte
e motorista
morre afogado
4

Governo de
Eduardo
Paes sofre
1ª baixa
4

Sufocado com saco plástico

Bebê é achado morto em apartamento
Vizinhos sentiram odor forte e chamaram a polícia
7
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!
Aquele Abraço!!!

Quem anda com um sorriso de orelha
a orelha e de bem com a vida, apesar do
virus chinês, é o músico, cantor e compositor, Anderson Camarada. Com a carreira decolando, o sambista convida todos e
todas para curtirem a ‘Roda de Samba dos Camaradas’,
às sextas, 20h, no Bar e Choperia Rosa Vermelha – Rua
Ângelo Di Gregório, 145, centro de Comendador Soares,
Nova Iguaçu. Sucesso e Aquele Abraço, Anderson!!!
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Filhos da
Guanabara
é atração no
Bar do Zeca Pagodinho

Guga Sabatiê e
Heverton Castro

Grupo vai cantar e
tocar sucessos dos principais nomes do samba

“Filhos da Guanaba
ra” é atração da ta
rde no Bar do Zec
godinho neste sába
a do Pado (16). Uma das
gr
an
des apostas do sam
rioca, a banda prom
ba caete não deixar ning
uém parado com re
dos bambas Arlindo
pe
rtório
Cruz, Dona Ivone
Lara, Zeca Pagodi
e Jovelina Pérola N
nho, Beth
egra.
O grupo formado pe
la cantora Raphael
a Mendes, Adriano
(voz e violão), Rod
Serafim
rigo Val (percussão
e voz) e Marthan (p
e voz) cantarão cl
ercussão
ássicos como “Seu
balancê, Caxambu
composições cont
,
além de
emporâneas. Devid
o ao período de pa
casa está funciona
ndemia, a
ndo com a capacida
de reduzida e pres
distanciamento so
er
vando o
cial.
O evento tem iníc
io previsto para 12
h30. O endereço da
fica na Avenida da
alegria
s Américas, 8585/S
S101 – Barra da Ti
oeste do Rio (Vog
ju
ca
, zona
ue Square). Inform
ações: (21) 3030-9
797.
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expediente

Era uma vez uma
pracinha que era
cercada de crianças
e atividades por todos os
lados. E aí veio a pandemia e ela ficou sem vida.
Foi ficando triste, triste,
até que decidiu mudar de
vida. E levou sua alegria
para a internet.” Essa poderia ser a história do projeto Amigos na Praça, que
começou em 2004 com
o nome de Sebinho nas
Canelas, na Praça Pio XI.
De lá para cá, o evento se

O SOMBRA

Divulgação

Era uma vez...

Projeto
Amigos na
Praça
sai da rua
e estreia
on-line
transformou em
um projeto de
ocupação de praças públicas, com arte e contação
de histórias, sem perder
o foco na troca-troca de
livros infantis. Depois
de circular por praças e
arenas culturais do Rio
de Janeiro, o projeto se
adapta aos novos tempos
e estreia nesta sexta, 15, a
partir das 16h, o programa
Amigos na Praça Virtual,
contemplado no edital da
Lei Aldir Blanc – Ações
Locais, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio
de Janeiro.

Nesta quinta, dia 14,
quem passar pela Praça
de Alimentação do 3º piso
poderá curtir o som do
cantor Guga Sabatiê, no
TopShopping. Compositor há mais de 15 anos,
Guga consegue colocar
sua identidade nas versões
de músicas já conhecidas
pelo público mostrando de
forma única e marcante o
melhor da MPB e do Pop
brasileiro. Seu repertório
inclui canções de Djavan,
Roupa Nova, Milton Nascimento, entre outros.
Na sexta, 15, comemorando o aniversário de
188 anos de Nova Iguaçu,
o shopping recebe o cantor Heverton Castro. Semifinalista do reality “The
Voice Brasil”, da Rede
Globo, Heverton preparou um repertório especial
para o parabéns à cidade.
O Top Music acontece
de terça a sexta nas Praças de Alimentação do 2º
e 3º Piso, a partir 19h, e
aos domingos, a partir das
18h. O evento é gratuito.

Foto de acervo do
projeto “Sebinho nas
Canelas”, Praça Pio XI,
no Jardim Botânico, RJ

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Vai pra casa, vó Candinha!
Depois de visitar uma
amiga no Pombal Chifre de Ouro e saber
das novidades, nossa
agente sênior, Vó Candinha, foi surpreendida
por um grupo de moradores. “Vai pra casa,

vovó!”, “Vai pra casa,
vovó!”, cantaram eles
em coro, advertindo
nossa Cândida, sobre
os riscos de ficar perambulando pelas ruas
nessa anunciada volta
do coronavirus.

Galhuda surta e SAMU é acionado

“Sem dúvida, as crianças foram as mais prejudicadas durante a quarentena, pois perderam seu
espaço de sociabilização.
A proposta é levar a pracinha para o ambiente
virtual, com atividades
recreativas e brincadeiras, além de retomar a
troca de livros”, explica a
jornalista Chris Martins,
idealizadora do projeto.
Ao todo serão três programas, com 15 minutos de
duração cada, divididos
entre Sebinho, Oficina
de arte com o Gato Mia

e Contação de história.
Na estreia desta sexta, a
arte-educadora Calu vai
ensinar a fazer tinta natural, com legumes, café e
tempero.
Para mais informações,
basta seguir o Amigos na
Praça nas redes sociais do
Facebook e Instagram.
Local
da
reprodução: Youtube – https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
channel/UCgF4gGtcMVYS9yiiyig30uQ
Quando? dias 15/01,
22/01 e 29/01, a partir das
16h.

Nossa idosa soube
de algumas coisas
por lá. Uma delas é
a surtada da corna
mais conhecida do
Pombal, a Aninha
Galhuda, que quase morreu do coração, ao gritar muito
e acordar pessoas na

madruga de um dos
sábados
passados.
“Não quero ficar
mais nesse apartamento! Quem sair!
Me tirem daqui!”,
berrou várias vezes.
O SAMU foi chamado e acalmou a
desesperada.

Moça sofre de claustrofobia
O marido corneador
contou à Vó Candinha
que a mulher não aguenta ficar muito tempo
‘aprisionada’. “Ela sofre de claustrofobia e
fica agoniada em situações como esta. Já quis
se matar e o escambau”.
“Enquanto a maioria

das pessoas surtam lá
no Pombal Chifre de
Ouro, algumas delas
não largaram o hábito
de cornear”, descobriu
Vó Candinha, em conversas com moradoras.
“É toma lá, dá cá na
chifração, finaliza nossa
agente sênior.
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Empresário diz que pagou
quase R$ 1 milhão a Witzel
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Educação

Em depoimento ao TEM, ele afirmou que dinheiro seria para caso político não fosse eleito
Fernando Maia/SECOM

Torres afirmou que pagava
propina a Edmar Santos,
secretário de Saúde de Wizel

Antonio carlos

D

horahmunicipios@gmail.com

urante depoimento
ontem como testemunha no Tribunal
Especial Misto (TEM), que
conduz o processo de impeachment do governador
afastado do Rio, Wilson
Witzel, o empresário Edson
Torres declarou que pagou
R$ 980 mil ao enctão can-

didato, antes de começar a
campanha para o governo
do estado do RJ, em 2018,
para garantir a subsistência
do ex-governador caso não
fosse eleito.
O acerto foi feito em
uma reunião entre Torres e
pastor Everaldo, presidente do PSC, quando Witzel
ainda era juiz federal. O
dinheiro, segundo o em-

presário, saiu de um fundo
criado com este propósito e
que teve a participação do
também empresário Vitor
Hugo Barroso, que segundo Torres, operava a caixinha de propinas que passou
a existir depois da eleição
de Witzel.
“Participei dessa estrutura junto com o empresário que eu procurei [Vitor

Hugo Barroso] e ele ajudou antes da desincompatibilização do juiz. Era de
R$1 milhão mas chegou a
R$ 980 mil até a data da
desincompatibilização”,
relatou, acrescentando que
o interesse em participar
era para conseguir contratos que tinham deixado de
existir nos governos anteriores de Sérgio Cabral e

de Luiz Fernando Pezão.
Pago em parcelas
Torres acrescentou que o
dinheiro foi pago em parcelas, uma delas diretamente a Lucas Tristão, que
foi um dos coordenadores
de campanha, e depois da
posse assumiu a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Re-

lações Internacionais no
início do governo Witzel.
Outras, segundo o empresário, foram pagas ao próprio pastor Everaldo.
Após a sessão, o governador afastado divulgou
declaração, afirmando que
“jamais recebi qualquer
valor indevido de quem
quer que seja, antes e depois de eleito”.

Propinas ao ex-secretário Edmar Santos
Ainda no depoimento, Torres disse que
pagou propinas ao ex-secretário de Estado
de Saúde do Rio, Edmar Santos, e que não
sabia o destino que ele
dava ao dinheiro. Torres contou que conhece
Edmar desde que este
era diretor do Hospi-

tal Universitário Pedro
Ernesto. Nessa época,
segundo o empresário,
já pagava propinas ao
então diretor.
O empresário admitiu
que sugeriu o nome de
Edmar ao pastor Everaldo para um cargo
no governo Witzel. Em
princípio, achava que

ele iria ser reitor da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ),
conforme pretendia o
próprio Edmar, mas se
surpreendeu com a indicação para secretário
de Saúde.
Torres estimou em R$
55 milhões a arrecadação da caixinha de pro-

pinas, que tinha desde
vantagens de empresas
em contratos com o
Estado até percentuais
obtidos por meio de
favorecimento de empresas no pagamento
de restos a pagar entre
2019 e maio de 2020.
De acordo com o empresário, ele ficava com

15% dos valores, o empresário Vitor Hugo
Barroso, com o mesmo
percentual, Edmar com
30% e pastor Everaldo,
presidente do PSC com
40%, sendo que parte
era repassada para a estrutura do governo.
Apesar de considerar
que Witzel participava

do esquema, o empresário acrescentou que
não podia informar
quanto caberia ao então
governador. “Eu continuei pagando ao Edmar, mesmo sendo secretário, o combinado
com ele anteriormente
quando diretor até fevereiro de 2020”, disse.

Eleições: termina hoje prazo para eleitor justificar ausência
O prazo para o eleitor
justificar sua ausência no
primeiro turno das eleições, realizado em 15 de
novembro, acaba hoje.
Por causa da pandemia,
o procedimento deve ser
feito de forma remota,
pelo Sistema Justifica, no
site do Tribunal Regional Eleitoral do estado

(TRE-RJ) ou do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
O eleitor pode ainda
usar o aplicativo e-Título, que pode ser baixado
no celular pelo Google
Play e Apple Store.
Já o prazo para apresentar a justificativa de
quem faltou ao segundo
turno - que aconteceu

em 29 de novembro - é
dia 28 de janeiro. Neste caso, só os eleitores
de Campos Campos dos
Goytacazes, Petrópolis,
Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João do Meriti
precisarão se justificar. O
procedimento é o mesmo
feito para o primeiro turno.

INSS: benefícios têm reajuste de 5,45%
O Ministério da
Economia
publicou
ontem no Diário Oficial da União (DOU)
portaria que oficializa
o reajuste de 5,45%
das aposentadorias e
benefícios acima de
um salário mínimo
pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro
Social (INSS). Com o
aumento, a partir de
1º de janeiro, o teto
dos benefícios pagos
pelo INSS passa de
R$ 6.101,06 para R$
6.433,57.
O reajuste segue o
Índice Nacional de

Preços ao Consumidor (INPC), conforme
determina a legislação
previdenciária. O indicador, calculado pelo
Instituto Nacional de
Geografia e Estatística
(IBGE), fechou o ano
passado em 5,45%.
A portaria também
oficializa em R$ 1,1
mil o mínimo a ser
pago em aposentadorias, pensões por morte, auxílio-doença e
auxílio reclusão, entre
outros benefícios especiais. Esse é o valor
equivalente ao salário
mínimo para 2021,

que pela lei serve de
piso para tais pagamentos feitos pelo
INSS.
Neste ano, o salário
mínimo foi reajustado
em 5,29%, com base
em estimativa do governo sobre o INPC.
No caso dos benefícios concedidos no
ano passado, o beneficiário pode ter direito
a um reajuste apenas
proporcional, de acordo com o mês em que
obteve o direito a receber o pagamento. Confira abaixo a tabela:
Fonte: Agência Brasil.

Ao entrar no site do
TRE-RJ ou do TSE, o
eleitor deve preencher o
formulário com uma descrição detalhada dos motivos de sua ausência. É
preciso anexar ao menos
um documento que comprove o motivo do não
comparecimento, como
bilhetes de passagens ou

atestado médico.
Para quem estava no
exterior na data da eleição, o prazo para justificar é de até 30 dias após
o retorno ao Brasil. Após
esse prazo, o eleitor que
não votou e nem justificou a ausência deve regularizar sua situação
junto à Justiça Eleitoral,

através do pagamento de
uma multa de R$ 3,51,
por turno.
Para saber quais as consequências para quem
não justificar, basta acessar o seguinte link: https://www.tse.jus.br/
eleitor/justificativa-eleitoral/consequencias-para-quem-nao-justificar .

Estoques de sangue do Inca caem 19%

Os estoques de sangue
do Instituto Nacional
de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (Inca)
caíram 16% desde o início da pandemia do novo
coronavírus. Os eventos
de fim de ano, somados
ao período de férias em
janeiro, provocou uma
anemia no estoque da
instituição de 19%.
A redução do número
de doadores afeta muito o estoque, que atende todas as unidades do
Inca, afirmou hoje (13)
a assistente social Karla Savedra, responsável
pela captação do Serviço de Hemoterapia do

Inca. Em entrevista à
Agência Brasil, Karina
lembrou que o Inca tem
quatro unidades hospitalares e que o tratamento continua. “O paciente
continua necessitando
de transfusão de sangue
para dar continuidade ao
tratamento.”
Segundo Karla, o ideal
é ter, em média, 70 doadores por dia para garantir com tranquilidade o estoque de sangue.
Atualmente, a média
de doadores no Inca é
de 30 pessoas por dia.
“Caiu cerca de 50%.
Foi uma redução bem
significativa. E isso im-

pacta bastante no nosso atendimento. Daí, a
nossa preocupação em
reverter esse quadro
e aumentar o quantitativo de doadores na
unidade”, acrescentou
Karla.

Doadores com covid
De acordo com a assistente social, pessoas
que tiveram sintomas
leves de covid-19 e não
precisaram de internação hospitalar para o
tratamento podem doar
sangue. Basta aguardar
pelo menos 30 dias depois de cessarem todos
os sintomas.

Hora
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O projeto literário “Reconto – Cada Qual no seu Recanto” vai
prestar uma homenagem ao Rio. A cidade é tema da quinta edição
da mostra, que acontece no dia 17, de 16h às 19h. Para adquirir os
ingressos, é só entrar no site Go Free.

quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Milhares de equipamentos médicos, avaliados em R$ 107 milhões,
que poderiam estar nas unidades de saúde do Rio, foram encontrrados
parados em depósitos em Duque de Caxias, e no Aeroporto do Galeão,
no Rio.

Primeira baixa

Editorial

Agência Brasil

O secretariado do prefeito Eduardo Paes (DEM),
do Rio, sofreu seu primeiro desfalque depois do
secretário de Habitação,
Fábio Dalmasso, pedir sua
exoneração. Ele alegou
questões ética para anunciar sua decisão.

Janeiro Branco pede redução no comsumo de álcool

Condenação
Dalmasso tinha sido
sentenciado a dois anos
de prisão por falsificar
à assinatura da mãe em
um cheque de um trâmite para encerrar uma
sociedade que envolvia
a gestão de um empreendimento em Niterói, na
Região Metropolitana.

Campanha
A carreata nacional
pela Vacina Já adiada
do dia 24 para 31 por
causa da segunda prova do Enem, de acordo com informações
dos
organizadores
da manifestação pela
imunização universal
contra a Covid-19.

Norma aprova penalidades
para roubo em dutos
O Estado do Rio de Janeiro poderá aplicar penalidades administrativas às
pessoas físicas ou jurídicas
que roubarem, furtarem ou
receptarem combustíveis
ou dutos. A determinação

é da Lei 9.183/21, que foi
sancionada pelo governador em exercício, Cláudio
Castro, e publicada no Diário Oficial do Estado de
ontem. A medida também
determina que o combus-

Em massa

tível apreendido e perdido
em favor do RJ seja utilizado exclusivamente no
abastecimento de viaturas
das polícias Civil, Militar
e Penal e pelo Corpo de
Bombeiros.

Desaparecidos

O educador Rodrigo Tomazini, de
Curitiba, justificou: “Gostaríamos da
presença dos pais e dos alunos nessa
carreata pela vacina”. Na última terça-feira, o Brasil somou 204.690 mortos
e 8.195.637 casos de Covid-19.

As operadoras de celular serão obrigadas a enviar aos clientes informações
sobre os registros de menores desaparecidos no RJ. É o que determina a Lei
9.182/21, publicada ontem no Diário
Oficial do Estado.

Um dos principais
alertas do Centro de Informações sobre Saúde
e Álcool (Cisa) é para
a relação entre o uso
do álcool e problemas
emocionais. Segundo
a entidade, o Janeiro
Branco, mês escolhido
pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
para reforçar a atenção
para a saúde mental e
prevenir as patologias,
pretende chamar a atenção para o tema, principalmente no período de
confinamento em decorrência da convid-19,
que se estende desde
março do ano passado
até os dias atuais, e que
vem mostrando o aumento no consumo de
álcool, além do fato de
que a pandemia tem desencadeado transtornos
mentais ou agravamento dos existentes.
Segundo uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizada em parceria

com as universidades
Federal de Minas Gerais e Estadual de Campinas, no período de
24 de abril a 8 de maio
de 2020, indicou que o
aumento do estado depressivo pode estar relacionado ao aumento
do consumo de álcool
relatado durante a pandemia: 18% dos entrevistados - 18,4% entre
homens e 17,7% entre
mulheres - afirmaram
estar ingerindo mais
bebidas
alcoólicas
nesse período.
O maior aumento, de
26%, foi registrado na
faixa etária de 30 anos
a 39 anos de idade, e
o menor entre idosos,
de 11%. Quanto maior
a frequência dos sentimentos de tristeza
e depressão, maior o
aumento do uso de bebidas alcoólicas, atingindo 24% das pessoas
que têm se sentido dessa
forma durante a pandemia, indicou a pesquisa.

270 mil famílias têm
direito à Tarifa Social

Alívio para o bolso

Elas podem obter até 65% de desconto na conta de luz
assessoria de impresa

A

brasil

Light possui 474
mil famílias cadastradas na Tarifa
Social de Energia Elétrica
(TSEE) e estima que 270
mil famílias em sua área
de concessão têm direito
ao benefício, mas ainda
não o utilizam. São famílias com renda per capita
de até meio salário mínimo
que podem pagar até 65%
menos na conta de luz, ao
fazer o cadastro na modalidade. Somente na Baixada Fluminense, 191 mil
consumidores encontram-se cadastrados na TSEE
e a companhia possui mais
135 mil famílias elegíveis
ao benefício nessa região.
Para obter a Tarifa Social, é preciso entrar
em contato com a Light
(0800-282-0120 ou www.
light.com.br) apresentando o Número de Identificação Social (NIS), que
pode ser adquirido em um
dos Centros de Referên-

cia de Assistência Social
(CRAS), ou o Benefício de
Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC),
emitido em uma das agências do INSS. juntamente
com documentação necessária, disponível no site da
empresa (http://www.light.
com.br/para-residencias/
Sua-Conta/tarifa-social.
aspx).
“A Tarifa Social pode fazer a diferença para essas
famílias. Por isso, vale um
alerta: é importante que
estas pessoas entrem em
contato com a Light para
viabilizarmos o benefício
para quem tem direito.
Adequar o valor da conta
de energia à realidade do
orçamento familiar é importante. Por isso, a Light
realiza ações de sensibilização sobre o consumo
consciente em associações
de moradores, escolas, clinicas da família e em parceiros dentro dos territórios de comunidade. Neste
sentido, a Tarifa Social é
uma grande aliada para
fazer com que o valor da

Divulgação/PMJ

Na Baixada, companhia possui mais
135 mil famílias elegíveis ao benefício

conta caiba no orçamento
destas pessoas”, explica
Tâmara Motta, Coordenadora de Relacionamento
Estratégico com Comunidades da Light.

Fique atento
• Para não perder o benefício, a família cadastrada
deve sempre atender aos
critérios estabelecidos por
lei e manter atualizadas as
informações referente ao

Acidente ocorreu na estrutura que fica sobre a
represa de Chavantes, que liga Carlópolis

PARANÁ - Um caminhoneiro morreu após a
carreta conduzida por ele
cair de uma ponte sobre
a represa de Chavantes,
que fica entre Carlópolis,
no norte pioneiro, e Far-

tura, cidade do interior
de São Paulo. O acidente
ocorreu ontem. O Corpo
de Bombeiros informou
que o veículo bateu em
uma das guias de proteção
da Ponte Benedito Garcia

Ribeiro e caiu na represa.
O motorista ficou preso na cabine do veículo e
morreu no local. A Polícia
Rodoviária e os bombeiros apuram se o motorista
viajava sozinho ou acom-

panhado.
A ponte fica a 11 km da
cidade de Carlópolis, possui 53,5 metros de altura
e 1.550 metros de extensão, é a 18ª maior ponte
do Brasil.

benefício junto ao CRAS;
• O desconto na tarifa de
energia só será concedido
a uma única unidade consumidora por família beneficiária;
• É permitida a migração

do benefício de uma unidade para outra;
• O cliente cadastrado
tanto pelo NIS ou pelo
BPC pode obter os descontos mesmo não sendo o
titular da conta.

Aeroportos Brasil/Viracopos

Carreta despencou de altura de 53 metros na
represa de Chavantes
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Seleção Feminina em 2021

Técnica Pia Sundhage elogia
primeiros adversários
Brasil enfrentará Estados Unidos, Japão e Canadá, no Torneio She Believes
Mariana Sá / CBF

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

técnica
da
Seleção Feminina, Pia
Sundhage, elogiou
a programação do
Brasil na primeira
Data FIFA de 2021.
Em fevereiro, a Canarinho irá participar
do Torneio She Believes, e enfrentará
os Estados Unidos,
Japão e Canadá. Os
duelos serão disputados no Exploria Stadium, em Orlando
(EUA), entre os dias
15 a 24 de fevereiro.
“Somos muito felizardas, porque teremos pela frente três
jogos diante de três
grandes adversários

Comandante das canarinhas gostou de ter de
enfrentar três adversários que irão disputar
os Jogos Olímpicos

que irão disputar os
Jogos
Olímpicos.
Se você analisar o
ranking da FIFA, vai
perceber que todas
as seleções que irão
participar do Torneio
She Believes estão
em uma boa posição.
A nossa preparação
nesse ano olímpico
começa da melhor
forma”, analisa Pia
Sundhage.
Este será o primeiro encontro de Pia
Sundhage,
como
técnica da Seleção
Brasileira, com a
equipe dos Estados
Unidos. Entre 2008
e 2012, a sueca liderou as norte-americanas na conquista
de duas medalhas
olímpicas de ouro,

em Pequim 2008 e
Londres 2012, além
do vice-campeonato
mundial na Copa do
Mundo
Feminina
FIFA 2011.
No comando da
Seleção
Feminina,
Pia soma 13 jogos
preparatórios, sendo
oito vitórias, quatro
empates e apenas
uma derrota. Desde
sua chegada, o Brasil
ganhou três posições
no ranking de seleções da FIFA. Após
a Copa do Mundo
França 2019, a Canarinho estava na
11ª colocação. Atualmente, ocupa a 8ª
posição, empatado
com o Canadá, ambos com 1.958 pontos.

Período de preparação
Desde 5 de janeiro, a
Seleção Feminina está
reunida em Viamão
(RS) para um período
de treinamentos. As

atividades, que iniciam o ano de 2021,
fazem parte do ciclo
de observações da comissão técnica de olho

nos Jogos Olímpicos
de Tóquio. A concentração acontece em
um período que não
corresponde à Data

FIFA, e finalizará no
dia 20 deste mês.
Para o período de
treinamentos, Pia conta com quatro novida-

des sob seu comando:
as goleiras Viviane
e Nicole, além das
meias Ingrid e Kerolin Nicoli. Com as

estreantes, a técnica
sueca soma 70 atletas
convocadas para a Seleção Brasileira Feminina.

Prefeitura e Governo autorizam volta de público aos estádios do Rio
Na quarta-feira
(13), novas regras
contra a Covid-19
foram publicadas
de forma conjunta
entre as Secretarias de Saúde do
estado e do município do Rio de
Janeiro. Em meio
a isso, ficou decidido que a presença de público nos
estádios de futebol está liberada.
Dentre as medidas de segurança
adotadas para que
o torcedor volte a
frequentar os estádios está a redução da capacidade
das
arquibancadas. A ideia é que
ocupação
máxima seja de 1/10,
no entanto, tudo
dependerá da divulgação da classificação de risco
para o novo coro-

navírus da região,
disponibilizada
toda
sexta-feira
pelo município do
Rio.
Segundo o G1,
se a região onde o
estádio fica localizado estiver em
risco moderado,
as arquibancadas
poderão receber
até 20% da capacidade e manter
afastamento
de
dois metros entre
os torcedores. Se o
risco estiver alto,
somente
10%,
com três metros
de distância para
cada um. Por fim,
caso o risco seja
muito alto, o público será vetado
e não poderá entrar.
Outra decisão referente à presença
do público é a liberação do con-

sumo de bebidas
alcoólicas dentro
dos estádios. Segundo as novas
regras, a venda
será
autorizada,
entretanto, o torcedor só poderá
beber quando estiver em seu próprio
assento. Além disso, o controle dos
portões será rígido
para evitar aglomerações na entrada e
na saída dos estádios.
Cabe
ressaltar
que, no estado do
Rio de Janeiro, o
último jogo com a
presença de público, foi no dia 11
de março, quando
o Flamengo encarou o Barcelona de
Guayaquil, pela Libertadores da América. Na ocasião, o
Mengão venceu o
duelo por 3 a 0.

Divulgação

Número de torcedores
será de acordo com os
riscos de infecção em
cada região

Matheus Martins faz três e Sub-17 está nas semis da Copa do Brasil

É a tropa do Flu que tá
passando em busca do segundo título nacional da
temporada. No domingo
(10), os Moleques de Xerém venceram o Atlético-MG por 4 a 1, no Estádio
Luso Brasileiro, e garantiram uma vaga na semifinal
da Copa do Brasil Sub-17.

Os gols foram marcados
por Matheus Martins (3) e
Lucas Felipe.
“Fizemos um grande
jogo, contra um forte adversário, que apesar do
placar, nos trouxe dificuldades. Estamos amadurecendo a cada partida e seguimos na evolução destes

meninos, que são o centro
do processo. Vamos agora
descansar e nos preparar
para as semifinais”, disse
o técnico Guilherme Torres.
Atual campeão brasileiro da categoria, o Fluminense foi melhor durante
todo o jogo. A Geração

dos Sonhos demonstrou
o motivo de seu apelido e
conseguiu, principalmente
no primeiro tempo, desfilar o futebol que vem encantando os torcedores.
Com show de Matheus
Martins, que marcou três
gols, o Tricolor foi para
o vestiário, no intervalo,

com o placar de 3 a 1.
Na segunda etapa, a molecada diminuiu o ritmo,
mas em nenhum momento
deixou de mandar no jogo.
O adversário até criou, mas
foi em uma linda jogada
de Lucas Felipe, pela esquerda, que o Fluminense
chegou ao quarto gol e deu

números finais a partida.
Na semifinal, a equipe do
técnico Guilherme Torres
terá pela frente o Flamengo. O primeiro jogo, marcado para sexta-feira, ainda sem horário definido,
será fora de casa e a segunda partida nos domínios do
Tricolor.
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Educação Social

Novos hábitos e costumes
no trânsito de Mesquita
Gestos de consciência cidadã recebem elogios na Caçulinha da Baixada

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

ovos hábitos e
costumes estão mudando
o comportamento de
motoristas e pedestres
no trânsito em Mesquita. Eles param o veículo para dar passagem
aos pedestres, mesmo
quando não há agentes, semáforo ou faixa
de travessia. Pedestres
reconhecem a organização da Cidade, os
direitos e o respeito à
cidadania.
As cenas de respeito
ao cidadão no trânsito
se tornaram comuns,
principalmente
nos
cruzamentos das Ruas
do Centro de Mesquita
e estão se espalhando
pelos bairros do município. Seja jovem, homem, mulher, idosos
ou não, todos atravessam os cruzamentos
com tranquilidade.
O motorista Vitor
Martins da Silva, 39
anos, por exemplo, ao
perceber que a dona
Elaine Albano, 40 anos,
estava no cruzamento
da rua Maria Mendes

Vecchi com Mister Watkins, no Centro, parou
o veículo. “A prioridade é do pedestre e se
cada um fizer a sua parte o trânsito melhora,
evita acidentes e se pratica a cidadania”, justifica. Dona Elaine, por
sua vez, disse que está
gostando do que está
acontecendo no trânsito de Mesquita, com
o respeito mútuo entre
motoristas e pedestres.
“Isso é muito bom. É
respeito. É cidadania”,
destaca.
Em tom de orgulho,
ao observarem esta
mudança de hábitos e
costumes no trânsito
da cidade onde mora,
Alice Maia, 37 anos, e
Fernanda Gracieli, 37,
dispararam
elogios.
“Isso é ótimo. Trata-se
de uma questão de respeito ao pedestre”, diz
Fernanda. “Melhor do
que sinal de trânsito,
que a gente fica esperando a vez de atravessar. Aqui o motorista
para logo quando vê a
gente”, completa Alice.
“São raros os engraçadinhos (motoristas) que

divulgação

fingem não ver a gente
querendo
atravessar.
Mas a maioria está
aderindo à nova consciência de cidadania”,
comenta Verá Lúcia
Corcino, 30 anos. “Nos
bairros também tem
sido assim”, completa.
No cruzamento da
Ruas Mister Watkins
com
Prefeito
José
Montes Paixão, seu
Rufino Farias, 67 anos,
aposentado, disse ter
notado que “de uma
hora pra outra, as coisas foram mudando
por aqui”, referindo ao
trânsito. “Criaram um
caminho para pedestres na lateral da Rua
(Prefeito José Montes Paixão) e os carros
respeitam. E quando a
gente se aproxima da
travessia, o agente pára
o trânsito. Mas se ele
não tiver, mesmo assim
os carros param pra eu
passar”, relata. No mesmo cruzamento, dona
Delci Gentil, 70 anos,
também comenta. “Isso
(respeito ao pedestre) é
muito bom. Mesquita
está no caminho certo”,
acredita.

Motoristas respeitam pedestres e param nas
travessias mesmo quando não há agente de
trânsito, semáforo ou faixa destinada a transeuntes

Nova lei para transporte escolar
na rede estadual do RJ
Trabalhadores do transporte escolar na rede estadual do Rio de Janeiro
terão uma nova regulamentação a cumprir. A
Lei 9179/2021, proposta pelos deputados Jair
Bittencourt (PP), André
Ceciliano (PT) e Sérgio
Fernandes (PDT), foi
sancionada pelo governador em exercício Cláudio Castro (PSC) e publicada no Diário Oficial da
quarta-feira (13).
A nova regulamentação
modifica a lei estadual 8526/2018. Não será
obrigatória a substituição
de veículos com 12 anos
de uso, mas o transportador escolar deverá ter o
certificado de registro e
licenciamento do veículo

(CRLV) emitido pelo Detran-RJ e classificado na
categoria de transportador
escolar.
Ainda de acordo com a
Lei 9179/2021, caberá à
escola adesivar em local
visível os veículos, comprovando a verificação
anual do registro de transportador escolar. O prazo
para adequação às mudanças é até 31 de dezembro
de 2021.
Para o deputado Jair Bittencourt, a lei atende aos
mais de três mil prestadores de serviço mantendo
a segurança dos trabalhadores e estudantes. “Estamos impedindo uma covardia e prejuízo com os
trabalhadores, se persistisse a obrigatoriedade de

substituição dos veículos
com 12 anos de uso. No
interior, são cerca de 15
mil alunos, grande parte
depende exclusivamente
desse transporte para ir à
escola. Permitir a circulação de vans e kombis legalizados e fiscalizados no
Detran também contribuirá para diminuir a evasão
escolar”, afirma o vice-presidente da Alerj, Jair
Bittencourt.
“Conseguimos a sanção de uma lei que atende aos trabalhadores sem
negligenciar a segurança
no transporte. Um serviço
social importante que dá
tranquilidade aos pais sem
tempo de levar seus filhos
à escola”, conclui Sérgio
Fernandes.

Divulgação

Deputados Jair Bittencourt e André Ceciliano são autores da legislação aprovada e
sancionada

Ruas Topázio e Arlete Afonso, em Shangrilá, ganham nova rede de galerias
Rafael Barreto/PMBR

As manilhas grandes irão
facilitar o escoamento da
água e evitar enchentes

O ano começou a todo
vapor em Belford Roxo.
As obras de infraestrutura e saneamento básico
estão acontecendo nos
quatro cantos da cidade.
Nesta última quarta-feira
(13-01), uma equipe esteve nas ruas Topázio e
Arlete Afonso, em Shangrilá, colocando manilhas
e uma nova rede de galerias. Simultaneamente,
outra equipe esteve realizando a operação tapa-buraco na Estrada Mano-

el de Sá, Parque Amorim.
Além disso, o trabalho no
enfrentamento contra o
coronavírus também continua com sanitização em
diversos pontos da cidade
como, Praça da Apoteose,
bairro das Graças, Praça
de Areia Branca e na Unidade Básica de Saúde Alfredo Alencar, bairro Vila
Mercedes.

novo governo será de
muitas realizações. “Vamos continuar o trabalho
que estávamos realizando, como os projetos Seu
Bairro de Cara Nova,
Operação
tapa-buraco
e calçada cidadã. E não
podemos parar com os
serviços de combate contra o coronavírus. Já são
110 mil testes realizados,
garantindo assim, a preO prefeito Wagner dos venção e o tratamento da
Santos Carneiro, o Wa- população”, destacou Waguinho, garantiu que esse guinho.
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Triste fim

Perícia diz que corpo achado na
Baía de Guanabara é de Bianca

Jovem teria sido sequestrada pelo ex-namorada de Dalton Vieira
Santana, suspeito de chefiar tráfico de drogas
Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

Instituto Médico-Legal
(IML)
confirmou,
no
começo da tarde de ontem
o que a famílai não esperava: Os restos mortais
encontrados na Ilha do
Governador são de Bianca Lourenço Silva, de 24
anos, que desapareceu no
dia 3 de janeiro. A confirmação aconteceu após o
instituto finalizar o laudo
de perícia necropapiloscópica (das digitais) da
jovem. O principal suspeito do assassinato é um
ex-namorado, o traficante Dalton Vieira Santana,
conhecido como “DT”,
um dos chefes do tráfico
do Complexo da Penha e
da favela Kelson’s, também na Penha., na Zona

Norte do Rio.
O cadáver esquartejado
foi encontrado por policiais militares dentro de
um tonel à beira da Praia
do Fundão, em um ponto atrás do Hospital Universitário
Clementino
Fraga Filho, no Fundão,
na noite da última terça-feira. Para a polícia, as
tatuagens nas pernas e no
tronco levantaram a suspeita de que o corpo seria
da jovem desaparecida.
O secretário da Polícia Civil, delegado Allan
Turnowisk, já havia confirmado a informação,
disse que vai encontrar
o suspeito da morte de
Bianca. “Como pai, eu
lamento muito a morte
(dessa jovem) e entendo
a dor desse pai. Como
profissional de polícia,
eu vou buscar a prisão

desse traficante homicida. É o que compete à
Polícia Civil”, disse Turnowisk. As investigações
estão em andamento pela
Delegacia de Homicídios
da Capital (DHC)”.
Pai disse ter
pressentido tragédia
Moradora da favela
Kelson’s, na Zona Norte
do Rio, Bianca foi vista
pela última vez enquanto
era agredida e arrastada
na comunidade pelo traficante. “Acordei com
uma dor no peito hoje de
manhã. Parecia um presságio. Senti que algo iria
acontecer. Meu Deus,
que dor! Muita dor! Estou passando mal”, desabafou o pai da jovem,
professor de artes marciais, de 49 anos, ao jornal ‘Extra’.

Bia foi sequestrada e
atingida por tiros no
rosto

Cenas de horror antes da execução
De acordo com a Polícia Civil, Dalton era obcecado pela jovem e a
monitorava. No dia em
que Bianca foi vista pela
última vez, o traficante,
armado de fuzil, invadiu
a casa onde ela dormia na
comunidade aos gritos:
“Abre a porta ou eu vou
arrombar”. Ele foi direto
para o quarto, bateu com
a coronha da arma na
boca da jovem e a arras-

tou até um veículo Hyundai HB20 cinza, estacionado na porta do imóvel.
A cena descrita foi reconstituída pelos investigadores da 22ª DP (Penha) e ocorreu por volta
de meio-dia de domingo,
dia 3 de janeiro. Segundo a polícia, Dalton foi
avisado por um comparsa, o traficante Enzo da
Silva da Silva Costa, o
“Da Mamãe KS”, de que

Bianca estava na casa de
amigos no morro.
Por volta de 12h30m
de domingo, Enzo teria
visto, por uma brecha da
janela, a jovem dormindo
no imóvel. Em seguida, o
traficante avisou ao chefe
sobre a localização dela.
Ainda segundo a polícia,
em menos de 30 minutos,
Dalton já estava no local.
Como Bianca estava de
biquíni, o ex-namorado

Pais de bebê achado morto em
Nova Iguaçu são identificados
A Delegacia de Homicídios da Baicada Fluminense (DHBF) identificou
como Kelly e Ariel os pais
de um recém-nascido encontrado morto, na noite
da última terça-feira, em
um apartamento do conjunto habitacional Mi-

nha Casa, Minha Vida do
bairro Valverde, em Nova
Iguaçu. Os suspeitos foram levados para a sede
da especializada, que nãio
divulgou mais detalhes sobre o caso.
O corpo do o bebê foi
encontrado por vizinhos

que desconfiaram do mau
cheiro que vinha de dentro
do imóvel. Testemunhas
contaram à polícia que o
cadáver do recém-nascido
estava jogado no chão,
com um saco plástico na
cabeça e em estado avançado de decomposição.

PM suspeito de matar
contraventor chega ao Rio

Apontado como um dos
executores do contraventor Fernando Iggnácio,
em novembro de 2020, foi
transferido para o Rio na
tarde de ontem. O cabo da
Polícia Militar Rodrigo Silva das Neves foi preso, na
última terça-feira, em uma
pousada em Canavieiras,
na Bahia, por agentes da
Delegacia de Homicídios
do Rio (DHC) com apoio
de agentes daquele estado.
O criminoso chegou no
Aeroporto Santos Dumont
e foi levado para a unida-

de de Benfica onde passará
por uma triagem antes de
entrar no sistema penitenciário do Rio.
Fernando Iggnácio foi
morto com vários tiros em
novembro de 2020 em um
heliponto na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do
Rio.
De acordo com o diretor
do Departamento Geral de
Homicídios e Proteção à
Pessoa, Roberto Cardoso,
a Delegacia de Homicídios
da Capital já monitorava
Das Neves desde sua fuga.

“Estamos monitorando os
quatro. Os outros três estão
foragidos juntos e o Rodrigo fugiu sozinho. A gente
acionou a polícia da Bahia,
ajudando com informações
e passamos para ele a foto
do foragido e o mandado
de prisão, e conseguimos
efetuar o mandado de prisão”, explicou. Cardoso
afirmou que a polícia sabe
que Das Neves estava no
carro utilizado para levar
os criminosos até o local
onde Fernando Iggnácio
foi assassinado.

mandou que ela vestisse
uma blusa para sairem
de lá. A jovem respondeu
que não iria com ele. Foi
então que ela foi agredida com a coronhada no
rosto, chegando a aparar
o sangue que escorria
pela boca com as mãos.
Dalton a arrastou à força
para o carro, com ajuda
de Enzo e outro cúmplice, todos armados.
O casal estava separado

desde agosto do ano passado. O fim do relacionamento teria sido uma
iniciativa do próprio traficante, que não acreditava que ela aceitaria a separação. Ao contrário do
que ele imaginava, logo
depois do fim do namoro,
Bianca postou numa rede
social um desabafo, no
qual dizia estar feliz por
voltar a viver em paz.

Rosto desfigurado
Ainda de acordo com
as investigações, por volta das 8h do dia 4 moradores do morro teriam
tomado
conhecimento
de que o corpo de Bianca estaria no porta-malas
de um carro, com o rosto
desfigurado por tiros. O
veículo seria semelhante
ao usado no dia em que
ela foi retirada da casa de
amigos.

Agentes protestam contra PMs
nos cargos de comando da Seap
Agentes da Secretaria
Estadual de Administração Penitenciária (Seap)
realizaram uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, sede do
Governo do RJ, na manhã de ontem, para protestar contra a presença
de 60 policiais militares
nos cargos de comando
do órgão. Uma comissão
formada por representantes da categoria quer ser

Servidores da Seap
protestaram na
frente do Palácio
Guanabara

recebida pelo governador
em exercício, Cláudio
Castro.
De acordo com Sindicato dos Policiais Penais do
Estado do Rio de Janeiro,
além do salário, os PMs
nomeados para a Seap
ganham uma gratificação.
O pagamento mensal, segundo eles, chega a R$
9 mil, bem acima do que
ganham os agentes penitenciários.

“Os coronéis deixam de
pagar gratificações para
os servidores e policiais
penais e robustecem suas
gratificações para os seus
amigos de farda. E nós
reunimos a categoria para
dar um basta nisso. Nós
não toleramos mais o comando da Seap na mão
de policiais militares do
RJ”, disse Gutemberg de
Oliveira, presidente do
sindicato.
Reprodução
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Dinheiro no bolso

Estado inicia 2021 com o pagamento
dos salários em dia

“É obrigação do governo pagar os servidores em dia. Quando é
possível antecipar, o fazemos”, disse o governador Cláudio Castro
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por meio
da Secretaria de Estado
de Fazenda (Sefaz-RJ),
iniciou 2021 efetuando o
pagamento do funcionalismo público de forma
antecipada. Foram depositados na quarta-feira
(13/01) os vencimentos
de 468.994 servidores
ativos, inativos e pensionistas. Ao todo, foram
creditados R$ 1,87 bilhão
antes do décimo dia útil
do mês, prazo limite para
o pagamento, conforme
prevê o calendário oficial
do estado.
- É obrigação do governo pagar os servidores em
dia. Quando é possível
antecipar, fazemos como
uma maneira de reconhecer toda a dedicação e o
empenho do funcionalismo, que é fundamental

para que o estado funcione. Além disso, o dinheiro
dos salários é importante
para movimentar a engrenagem da economia fluminense nesse momento
de pandemia - afirma o
governador em exercício
Cláudio Castro.
A medida reitera o
compromisso do Governo do Estado do Rio com
os servidores públicos e
é resultado da boa gestão
fiscal que tem sido conduzida pelo secretário de
Estado de Fazenda, Guilherme Mercês. Desde
que assumiu a pasta, os
salários já foram antecipados por cinco meses
consecutivos: setembro
(competência
agosto),
outubro
(competência
setembro),
novembro
(competência outubro),
dezembro (competência
novembro) e janeiro de
2021 (competência de
dezembro).
Os servidores também

Fiocruz / Divulgação

Foram depositados vencimentos
de 468.994 servidores ativos, inativos
e pensionistas.

tiveram depositados em
dia e de forma integral o
13º salário de 2020, em
15 de dezembro. No fim
do ano passado, mais de
R$ 6 bilhões foram inje-

tados na economia fluminense em 30 dias com o
pagamento
antecipado
das folhas de outubro,
novembro e o abono natalino.

Destaca-se que, no
ápice da crise fiscal ocasionada pela pandemia
do novo coronavírus, a
projeção era que a partir
da folha de julho do ano

passado, depositada em
agosto, não haveria recursos disponíveis para
honrar com as próximas
folhas salariais do funcionalismo.

Brasil vai buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia
Divulgação

Uma missão coordenada pelo Ministério da
Saúde vai até a Índia
para buscar dois milhões
de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo consórcio da
farmacêutica britânica
AstraZeneca e da Universidade de Oxford. O
lote foi fabricado pelo
laboratório indiano Serum.
A missão sai nesta
quinta (14) em um avião
que parte de Recife e
fará uma viagem de 15
horas de duração até a
cidade indiana de Mumbai. A aeronave deve retornar ao Brasil no sábado (16). A chegada será
no Aeroporto do Galeão,
no Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério

da Saúde, os documentos de importação já
estão prontos. O procedimento compreenderá
apenas a chegada ao país
e o carregamento das
doses. A carga está estimada em 15 toneladas.
A distribuição da vacina, contudo, só poderá
ocorrer após a Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) dar a
autorização em caráter
emergencial. O órgão
avalia o pedido feito
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que
firmou parceria com a
AstraZeneca e a Universidade de Oxford.
A Anvisa informou
que a reunião para tomada da decisão sobre
a concessão ou não da

autorização em caráter
emergencial está prevista para este domingo
(17). A agência também
decidirá sobre a solicitação feita pelo Instituto
Butantan.
Caso a Anvisa dê a
autorização, a previsão
do Ministério da Saúde
é que em até cinco dias
as vacinas sejam distribuídas aos estados. Para
além dos dois milhões
de doses da vacina da
AstraZeneca, o governo
informou que estariam
disponíveis
também,
caso a Anvisa permita,
mais seis milhões de
doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan em parceria com
a farmacêutica chinesa
Sinovac.

Espaço Mulher Mesquitense abre inscrições para cursos
O mesquitense necessita de políticas públicas que auxiliem a sua
evolução profissional e
pessoal. Por isso, o atual prefeito de Mesquita,
Jorge Miranda, assim
como o vice-prefeito,
Ricardo Lucena, vem
estabelecendo
ações
que reforcem a qualidade de vida dos moradores. Uma delas é a continuidade do trabalho
feito pelo Espaço Mulher Mesquitense, que
reabre suas inscrições
para cursos na segunda-feira, dia 18.
Este é um espaço que

reforça, principalmente, o compromisso do
poder municipal com as
políticas para mulheres.
Serão disponibilizados
6 cursos, abrangendo
desde áreas profissionalizantes até investimento em lazer, com 300
vagas.
Sendo assim, as que
estiverem interessadas
em aulas de Cabeleireira, Barbeira, Artesanato,
Pilates e Zumba, necessitam comparecer a sede do
Espaço da Mulher Mesquitense, na rua Libânia,
195 – Vila Emil, portando
Identidade, CPF e Com-

Divulgação

provante de residência.
Curso para
Cuidadoras de Idosos
Além dos cursos citados, o município também
coordena o curso de Cuidadora de Idosos na unidade. Esta é uma parceria
com a Fiocruz, instituição
fundamental para o trabalho que temos feito em
Mesquita. Para participar
das aulas, a mesquitense não só deverá levar os
documentos citados acima
na hora de realizar a inscrição, como o certificado
de Ensino Fundamental
Completo.

Curso de Cabeleireira gratuito é um
dos seis anunciados pelo prefeito Jorge
Miranda
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Barra Mansa realiza
manutenção no Centro

Chuvas em Três Rios

Entre os serviços estão a limpeza e substituição
de lâmpadas no Calçadão

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

equipe da Secretaria
de
Manutenção Urbana de Barra
Mansa esteve na Beira
Rio, no Centro, para
realizar a conservação
do local. Entre os serviços estão a limpeza
e substituição de lâmpadas no Calçadão
Dama do Samba Paula de Jesus Francisco.
Também foram executados tapa-buracos
nas ruas A, G e Aristides Ferreira, na Vila
Ursulino, recuperação
da iluminação pública na Região Leste e
a colocação de grade
em um córrego próximo à Rua José Batista
Resende, na Colônia
Santo Antônio.

Já no fim de semana, as equipes percorreram os bairros,
realizando
serviços
de tapa-buracos na
Bocaininha, nas ruas
São João, no Ano
Bom, Jovino Severo
dos Santos, na Vila
Ursulino, e na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio.
Também foram feitos
reparos de caixas coletoras nas ruas Pedro
Theodoro de Lima, no
Goiabal, e José Hipólito, na Cotiara.
Construção de
rede de baixa tensão
Para atender as moradias do programa
Minha Casa Minha
Vida, no bairro Santa
Izabel, a Secretaria de
Manutenção Urbana
construiu uma rede

Divulgação/PMR

de baixa tensão com a
instalação de luminárias nas vias. Também
foram feitas a substituição de lâmpadas na
Rua Abdo Felipe, no
Ano Bom, a recuperação das grades dos
terminais de ônibus
da Beira Rio e pintura
da ponte Ataulfo Pinto dos Reis, no Centro.
O secretário de Manutenção Urbana, José
Luiz Vaneli, o Leiteiro, falou sobre os serviços. “Iniciamos esse
mandato com determinação para trazer
qualidade de vida à
população. Esse é um
trabalho que sempre
foi realizado por este
governo, mas que pretendemos
expandir,
alcançando mais localidades e com mais
serviços prestados”.

- Outros bairros também passaram por melhorias

Volta Redonda registra queda na emissão de passaportes
O número de emissões
de passaporte sofreu redução no ano de 2020.
Por conta da pandemia,
foram emitidos 1 milhão
de documentos. No ano
anterior, 2,9 milhões de
unidades foram solicitadas.Os processos para
tirar o documento tiveram queda de 65% em
relação a 2019. Também houve diminuição
de viagens para fora do
país.
No Sul do RJ, os dados seguem a tendência
nacional. Em Volta Redonda foram emitidos
11.636 passaportes em
2019. No ano de 2020,
foram 4.328 documentos retirados do posto da
Polícia Federal, o que
representa queda 62,8%.
O órgão disponibiliza 50 vagas diárias para
emissão de passaportes.
A nova unidade do posto da PF está instalada
no Shopping Park Sul,
no bairro São Geraldo.
O atendimento é feito de

segunda a sexta, das 10h
às 17h.
O passaporte é um documento de viagem que
identifica o turista em
outros países e tem validade de 10 anos.
Confira o passo-a-passo para tirar o
passaporte
1- Preencha o formulário eletrônico para nova
emissão no site da Polícia Federal.
2- Será gerado um boleto para pagamento de
uma taxa (que é de R$
257,25 para o passaporte comum). Fique atento
ao prazo de validade da
guia.
3- O sistema também
realizará um agendamento da data em que
será preciso ir ao posto
da PF.
4- No dia e horário
agendados, vá ao posto
de atendimento escolhido levando o comprovante de pagamento do
boleto, o protocolo da

solicitação, o comprovante de agendamento e
os seguintes documentos
originais:
Documento de identidade (para menores de
12 anos, pode ser a certidão de nascimento).
Certidão de Casamento, para os que tiveram o
nome alterado em razão
de casamento ou divórcio, e Certidão de Nascimento para quem mudou
o nome por decisão judicial.
Título de Eleitor e
comprovantes de voto
ou justificativa na última
eleição (nos dois turnos).
Para homens de 19 a
45 anos: documento que
comprove quitação com
o serviço militar obrigatório.
Para os naturalizados
brasileiros: Certificado
de Naturalização.
Passaporte anterior válido ou boletim de ocorrência em caso de passaporte válido que tenha
sido roubado (passaporte

Reprodução

Por conta da pandemia houve uma
queda de 65% em
relação a 2019

anterior inutilizado por
repartição consular ou
por imigração estrangeiras, válido ou não, para
cancelamento).
CPF, caso o número
desse documento não
conste na identidade. Se
a pessoa for menor de
18 anos, deve-se levar o
CPF do responsável.

Para crianças menores
de 3 anos: uma foto facial, tamanho 5X7, recente, colorida, sem data
e em fundo branco.
5- Os agentes da PF
colherão impressões digitais dos dez dedos e tirarão uma fotografia.
6- O solicitante receberá um protocolo com

a data de entrega do passaporte (no máximo, seis
dias úteis).
7- É preciso ir retirá-lo
pessoalmente, levando
um documento de identidade. Se não for buscado num prazo de 90
dias, ele será cancelado.
Menores de 18 deverão
estar acompanhados.

Deslizamento de terra bloqueia rua em Pinheiral
Divulgação/PMI

Limpeza
das ruas em
Pinheiral

Um deslizamento
de terra bloqueou a
Rua Helena Correa
de Miranda, no Centro de Pinheiral, no
Sul do Rio, na última
terça-feira. Segundo
a prefeitura, foram
registrados dois deslizamentos no local
em menos de 24 ho-

ras.
Equipes foram ao
endereço para realizar a desobstrução da
rua e liberar o trânsito. O serviço foi concluído no início da
tarde de ontem.
A cidade foi afetada pela chuva no
início da semana. De

acordo com a Defesa
Civil, foram registrados 37,4 milímetros de chuva. Ruas
foram alagadas, houve queda de árvores
e um deslizamento
de terra que atingiu
três casas. Ninguém
ficou ferido ou desalojado.

Hora
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Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
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 ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo
Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma
de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, 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 líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por
2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe
o coco.
Sirva em seguida.

Repolho refogado
Ingredientes
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, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro 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 panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta 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, acompanhando carnes em geral.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
PORTARIA N.° 60, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ALAN CARLOS DIAS GONÇALVES para exercer
o cargo em comissão de Assessor da Presidência, a contar
de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 61, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR PAULO FLAVIO FIGUEIREDO para exercer o
cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, a contar de
01/01/2021.
Nova Iguaçu, 13 de janeiro de 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 002/2021 DE 13 DE JANEI- José Maurício Ribeiro		
Leda Nascimento de Andrade
RO DE 2021.
Designar os servidores para composição da Comissão
Permanente de Licitação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e
dá outras providências.
V. Exa. SIDNEY CANELLA, Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio
da publicidade;
R E S O L V E:
Artigo 1º - A Comissão Permanente de Licitações da
Câmara Municipal de Belford Roxo, passa a ser constituída pelos seguintes membros:
Fabio dos Santos Araújo		
José Maurício Ribeiro 		
Leda Nascimento de Andrade

Presidente
Membro
Membro

Equipe de Apoio
Equipe de Apoio

PROJETO DE LEI No 00051/2021. Autor: Prefeito Municipal. Assunto: “APROVA NOVA ESTRUTURA DA
Artigo 3º - Este Ato entra em vigor a contar de 01 de PREVIDE.”:
janeiro de 2021.
PROJETO DE LEI No 00053/2021. Autor: Prefeito Municipal. Assunto: “APROVA NOVA ESTRUTURA DA
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
FUNBEL.”:
Publique-se e cumpra-se
PROJETO DE LEI No 00068/2021. Autor: Prefeito MuBelford Roxo, 13 de janeiro de 2021
nicipal. Assunto: “ALTERA DISPOSTIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 262, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.”:
SIDNEY CANELLA
Vereador Presidente da Câmara
I - CONSIDERANDO as medidas de restrição com a fiMunicipal de Belford Roxo
nalidade de prevenir a disseminação da pandemia de
Covid-19, fica definido que as Sessões ocorrerão sem a
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
participação popular e somente será autorizada a entraCÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
da dos Srs. Parlamentares e dos servidores legislativos
necessários à realização das Sessões.”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no
Artigo 2º - O Pregoeiro e Equipe de Apoio, passam a ser uso das atribuições que lhe são conferidas e regimentais, CONVOCA Sessão Extraordinária a ser realizada
constituídos da seguinte forma:
no dia 19 de janeiro de 2021, às 11h na sede do Poder
Legislativo.
Fabio dos Santos Araújo		
Pregoeiro

Cientifique-se e cumpra-se.
Belford Roxo, 13 de janeiro de 2021.
SIDNEY CANELLA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

dos cargos em comissão de livre nomeação e exonera-

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B E L F O R D ção, prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal,

PORTARIA Nº 18 /SEMAD/2021 DE 13 DE JANEIRO

ROXO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO,

DE 2021.

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições

NOMEAR a contar de 01 de janeiro de 2021, com

legais,

fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
DECRETA: Orgânica Municipal, ALYSSON DOS SANTOS ALMEI-

13 DE JANEIRO DE 2021. PUBLICADO EM
14/01/2021

Art. 1º - Fica Nomeado, a contar de 01 de janeiro de DA, para exercer o cargo de Diretor do Departamento
2021, ANA PAULA DA CONCEIÇÃO PLACIDINO, no de Patrimônio, símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal
cargo de Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Administração.

DECRETO Nº 5023 DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Belford Roxo- PREVIDE, na forma do art. 46, da Lei PORTARIA Nº 19 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO
DE 2021.

Dispõe sobre os atos de nomeação de cargos comis-

Complementar no 083/2006.

sionados e funções de confiança de livre nomeação, e

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua NOMEAR a contar desta data, com fundamento do

dá outras providências.

publicação, revogando as disposições em contrário.

disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIO PARAVIDINO DA SILVA, para exercer o

CONSIDERANDO a mudança de gestão da Adminis-

Belford Roxo, 11 de Janeiro de 2021.

tração Municipal e a necessidade de nova composição

Wagner dos Santos Carneiro- WAGUINHO

das Estruturas Organizacionais dos diversos órgãos do

PREFEITO MUNICIPAL

Município;
CONSIDERANDO a precariedade e temporariedade

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

cargo de Subsecretário de Governo, símbolo SS, da
Secretaria Municipal de Governo
PORTARIA Nº 20/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO
DE 2021.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- DE 2021.

Paella
vegetariana
Ingredientes
1/3 xícara (chá) de
azeite de oliva1 cebola picada2 dentes de alho picados2
talos de salsão (ou
aipo) picados2 cenoura cortadas em
cubos1
abobrinha
cortada em cubo1
pimentão vermelho
sem sementes picado1 xícara (chá) de
arroz3 xícaras (chá)
de caldo de legumes1 colher (café)
de açafrão-da-terra
(ou cúrcuma)1/2 xícara (chá) de vinho
branco2 tomate sem
pele e sem sementes
picados• ervas frescas a gosto

Modo de preparo

taria Municipal de Governo.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dispal, PATRICIA DA SILVA FRANCISCO, para exercer posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº 44 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO
o cargo de Secretária Executiva, símbolo DAS-2, da DEZIMAR DA CONCEIÇÃO MARIANO, para exercer o DE 2021.
Secretaria Municipal de Governo.

cargo de Chefe de Seção – Departamento de Cotação NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dise Economicidade, símbolo DAS-3, da Secretaria Muni- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-

PORTARIA Nº 21/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO cipal de Governo.

pal, LUCAS DOS SANTOS GUIMARAES, para exercer

DE 2021.

o cargo de Chefe de Seção de Dispensa de Licitação,

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº 33 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de Governo.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DE 2021.
JORGE CAIO CARVALHO DA SILVA, para exercer o NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

cargo de Diretor Executivo, símbolo DAS-3, da Secre- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

Secretária Municipal de Administração

taria Municipal de Governo.

Matrícula no 60/70.971

MARIA JANETE NOGUEIRA, para exercer o cargo
de Chefe de Seção de Controle de Registro de Preços,

PORTARIA Nº 22 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de Governo.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DE 2021.

E CIDADANIA

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº 34 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DE 2021.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EDNÚBIA MACENA VIEIRA DE OLIVEIRA, para exer- NOMEAR a contar desta data, com fundamento do discer o cargo de Consultor Jurídico, símbolo DAS-2, da posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Secretaria Municipal de Governo.

MARIA EURIDES DE FARIAS, para exercer o cargo de PROCESSO: 56.000058/2019.
Assessor Administrativo I, símbolo FG-1, da Secretaria TERMO ADITIVO: 001

PORTARIA Nº 23/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO Municipal de Governo.

CONTRATO: 010/SEMASC/2019.

DE 2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº 35 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO CONTRATADA: ZIULEO COPY COMERCIO E SERposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DE 2021.

VIÇOS LTDA.

LEANDRO LUIZ MATOS DE AQUINO, para exercer o NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- OBJETO: PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE
cargo de Consultor Jurídico, símbolo DAS-2, da Secre- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
taria Municipal de Governo.

EDUARDO DOS SANTOS, para exercer o cargo de Di- SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO POR
retor da Elaboração e Execução Orçamentária, símbolo MEIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS MULTI-

PORTARIA Nº 24 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO DAS-3, da Secretaria Municipal de Governo.

FUNCIONAIS, DORAVANTE DENOMINADA APENAS

DE 2021.

DE COPIADORAS, VISANDO ATENDER AS NECES-

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº 36 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO SIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS-

Em uma frigideira
grande, aqueça o
azeite.
Frite a cebola, o alho,
junte o restante dos
vegetais e misture.
Adicione o arroz, o
caldo de legumes e o
açafrão.
Quando começar a
secar, adicione o vinho, o tomate e as
ervas.
Cozinhe por mais dois
minutos e sirva em seguida.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DE 2021.

TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC.

JERÔNIMO CORREIA RAMOS, para exercer o cargo NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses.
de Presidente da CPL, símbolo DAS-1, da Secretaria posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos DeMunicipal de Governo.

LUCAS SANTANA RODRIGUES DUARTE, para exer- cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
cer o cargo de Diretor do Departamento de Planeja- DATA DA ASSINATURA: 12 de dezembro de 2020.

PORTARIA Nº 25 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO mento e Projetos, símbolo DAS-3, da Secretaria MuniDE 2021.

cipal de Governo.
BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº 37/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA

CRISTIANE BESSA DA ROCHA, para exercer o car- DE 2021.
go de Gerente Administrativo – Membro CPL, símbolo NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disDAS-3, da Secretaria Municipal de Governo.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
LETÍCIA BARBOSA DOS SANTOS, para exercer o car- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA E GESTORA DO FUNDO

PORTARIA Nº 26 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO go de Chefe da Divisão de Informação, símbolo DAS-4,
DE 2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

da Secretaria Municipal de Governo.

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº 38 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO
EDNA QUARESMA, para exercer o cargo de Coordena- DE 2021.

PROCESSO: 56.0247/2020.

dor administrativo, símbolo DAS-3, da Secretaria Muni- NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- TERMO ADITIVO: 002.
cipal de Governo.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2019/FMAS.
pal, LUIZ AROUCHA PIMENTA FILHO, para exercer o PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e

Legumes assados
no sal grosso
Ingredientes

PORTARIA Nº 27 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO cargo de Chefe da Divisão de Elaboração e Execução INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUDE 2021.

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- de Governo.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA “BOLSA

CASSIO DA ROCHA BRUM, para exercer o cargo de PORTARIA Nº 39/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO FAMÍLIA” NO SISTEMA ÚNICA DE ASSISTÊNCIA SODiretor Executivo do Pregão Presencial, símbolo DAS- DE 2021.
3, da Secretaria Municipal de Governo.

• 400 gramas de espiga de milho• 400 gramas de batatas variadas (roxa, doce e
yacon)• 400 gramas
de cenoura (laranja e
roxa)• 400 gramas de
abóbora• 400 gramas
de cebola• Sal grosso• Tomates-cereja e
alcachofras para decorar

Modo de preparo

CIAL – SUAS.

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- PRAZO: 12 (doze) meses.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 403.826,04 (quatro-

PORTARIA Nº 28/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO CARLA MEDEIROS DE ARAÚJO, para exercer o cargo centos e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e quatro
DE 2021.

de Chefe da Divisão de Planejamento, símbolo DAS-4, centavos).

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- da Secretaria Municipal de Governo.

FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 13.019/2014.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-

DATA DA ASSINATURA: 24 de dezembro de 2020.

pal, NELZIMAR MARIANO DE SOUZA, para exercer o PORTARIA Nº 40 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO
cargo de Gerente Administrativo – Membro do Pregão DE 2021.
BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO

Presencial, símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disGoverno.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
YAGO BRAGA VIEIRA, para exercer o cargo de Chefe

E CIDADANIA E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PORTARIA Nº 29/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO da Divisão da Programação e Acompanhamento orçaDE 2021.

mentário, símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- Governo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JOÃO BATISTA DA COSTA, para exercer o cargo de PORTARIA Nº41/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO DE

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

Diretor Executivo do Pregão Eletrônico – símbolo DAS- 2021.
3, da Secretaria Municipal de Governo.

Corte as espigas de
milho, as batatas, as
cenouras, a abóbora
e as cebolas em quatro partes.
Disponha-as em uma
assadeira sobre uma
camada de sal grosso.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C
por uma hora.
Balance um a um
para tirar o excesso
de sal.

Orçamentária, símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal MANO - INADH.

DEVOLUÇÃO DE PRAZO

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

PORTARIA Nº 30 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO ANIELLE RAYANE DA SILVA GARCIA, para exercer Processo: N° 52/0070/2020
DE 2021.

o cargo de Chefe da Divisão de Governança, símbolo Contrato: N° 054/SEMOCAP/2019

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- DAS-4, da Secretaria Municipal de Governo.

Contratante: Município de Belford Roxo

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

Empresa: JESBAN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

LUCIANO DA SILVA MATTOS, para exercer o cargo de PORTARIA Nº 42 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO LTDA
Gerente Administrativo – Membro do Pregão Eletrônico, DE 2021.
símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de Governo.

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- Fica devolvida a contagem de prazo da obra de Reposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, forma do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de

PORTARIA Nº 31 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO FRANCISCA JESSICA DE SOUZA MEDEIROS, para Belford Roxo, situado na Avenida Retiro da Imprensa
DE 2021.

exercer o cargo de Secretário Executivo, símbolo DAS- nᵒ 1013 – Bairro Vila Medeiros - Belford Roxo, a partir

NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis- 2, da Secretaria Municipal de Governo.

de 08.01.2021 com término em 07.05.2021.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
KARINA FIGUEIREDO FALCÃO, para exercer o cargo PORTARIA Nº 43/SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO
de Diretor de Departamento de Cotação e Economici- DE 2021.
dade, símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de Go- NOMEAR a contar desta data, com fundamento do disverno.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

Secretário Municipal de Obras,

SOLANGE CARDOSO DOS SANTOS, para exercer o

Projetos e Captação de Recursos e Convênios

PORTARIA Nº 32 /SEMAD/2021 DE 12 DE JANEIRO cargo de Diretor Executivo, símbolo DAS-3, da Secre-

Mat. 60/60.494

Hora

12 esporte

quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Estadual do Rio

Tá chegando
a hora
Laranjão!

Trabalhando em silêncio, técnico
Carlos Vitor aposta no potencial dos
comandados

Nova Iguaçu estreia na
Seletiva contra
o Friburguense
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

F

alta pouco para
a tão aguardada
estreia do Nova
Iguaçu no Carioca
2021. No sábado (16),
o time da Baixada recebe o Friburguense,
às 15h, no Laranjão.

Para fazer bonito e retornar à fase principal
da competição, a equipe finca sua filosofia
em duas palavras: coragem e humildade.
São ideias mantidas
desde a conquista da
Série B1.
O comandante Carlos Vitor, que retornou
após a saída de Her-

mes Junior, garante
um time forte e focado na luta incessante
pelo melhor em campo. “O Nova Iguaçu
é uma equipe briosa.
São jogadores que disputam cada pedaço de
terra. E nessa disputa
o indivíduo está carregando a família dele, o
melhor para a equipe,

para a coletividade.
Então, é de suma importância isso. Acredito que esse é um grupo
forte para brigar por
essa vaga. Mas não
gosto de me precipitar
nessa questão. Temos
que trabalhar quieto,
sem despertar ninguém, e fazer o mais
importante que é levar

o Nova Iguaçu para o
lugar que ele merece”,
disse.
Um dos principais
pilares do elenco é
a união. Para Carlos
Vitor, todos saem ganhando com isso.
“Quando você consegue conciliar atletas
experientes, profissionais com todas as le-

tras, pessoas comprometidas,
envolvidas
naquilo que fazem,
isso faz com que você
seja referência para os
mais jovens. Lógico e
evidente que isso é um
somatório grandioso
para o Nova Iguaçu,
que é um clube formador”, finalizou Carlos
Vitor.

