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Polícia Civil investiga assassinatos de cães em re-
gião de Nova Iguaçu. Maioria foi envenenada. Um 
deles morreu a tiros.

PM freia 
‘trem Bala’ 

Chefe do tráfico de comuni-
dade em Belford Roxo tombou 
cheio de tiros ao atacar policiais 
militares durante operação para 
sufocar traficantes. Bandidagem 
mandou fechar geral. 
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
O abraço especial de hoje vai para 

uma figura respeitada pelos que vive-
ram os tempos de boa cultura e boa informação em Nova 
Iguaçu. Ele é João Fontes, jornalista, artista plástico e fo-
mentador da Cultura na Baixada por muito tempo. “Pos-
so dizer que lembro com saudade e gratidão do tempo 
que atuei na cidade”, costuma dizer nosso homenageado. 
Aquele Abraço, Fontes!!!

Resenha Cultural
Hora

O Estado do Rio de Ja-
neiro recebeu do gover-
no federal o total de R$ 
104.738.336 para aplicação 
da Lei Aldir Blanc. Todo 
recurso foi empenhado, 
inclusive o repasse de R$ 
855 mil devolvidos pelos 
municípios, totalizando R$ 
105.594.224,20. Os recur-
sos foram destinados para 
a Renda Emergencial e nos 
seis editais de fomento e 
premiação à cultura do es-
tado do Rio.

Do total, R$ 79.945.000 
foram pagos somente para 
os seis editais. O valor total 
investido nos editais é de 
R$ 100.428.224,20., com 
projetos selecionados em 
69 municípios. Já a Renda 
Emergencial tem investi-
mento de R$ 5.166.000. 
Dessa quantia, 98% – R$ 
5.067.000 – já foram pagos. 
Os 2% restantes tiveram o 
repasse efetuado na sexta 
(22/01). *As informações 
são da Secretaria de Esta-
do de Cultura e Economia 
Criativa. 

Números da aldir
Blanc no Rio 

o soMBRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Os enganados pelo 
sujeito disseram que até 
nas ‘rachadinhas’ o cara 
não cumpriu o combina-
do. “E sempre queria a 
maior fatia do bolo. Olho 
grande do carai”, contou 
outro ex-cabo eleitoral 
e ex-nomeado. “Ele ga-

nhava bem pra caraca e 
ainda pegava uma farpe-
la do R2, R3 e por aí vai. 
Sacanagem isso. Meti o 
pé”, reclamou mais um 
dos ex-cabo eleitorais. 
Os prejudicados pediram 
para não serem identifi-
cados pela coluna.

olho grande na grana dos ‘cabos’
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EmpEnho dE todos

‘Que Cultura Queremos?’

O Governo do Es-
tado retomou, na 
quinta-feira (21), 

o pagamento dos editais 
da Lei Aldir Blanc. Serão 
repassados cerca de R$ 25 
milhões para 446 projetos 
que estavam com o recur-
so empenhado, e que não 
receberam no ano passa-
do. No total, são 2,4 mil  
projetos aprovados, que 
juntos totalizam R$ 100 
milhões em investimento.

Os repasses serão feitos 
por lotes, e foram inicia-
dos após esforço conjunto 
das secretarias estaduais 
de Cultura e de Fazenda. 
Ontem foram enviados os 
lotes de pagamento que 
somam R$ 12 milhões 
que estavam no restos a 
pagar, contemplando 171 
projetos. Foram prioriza-
dos os projetos inscritos 
na Plataforma Desen-
volve Cultura, que não 
tiveram tempo hábil de 
preenchimento de conta 

bancárias e envio do ter-
mo de compromisso.  

“A operacionalização 
da lei Aldir Blanc no Es-
tado foi possível graças ao 
empenho de todo governo, 
e a Secretaria de Fazenda 
foi fundamental ao co-

locar todo corpo técnico 
para priorizar a liberação 
do recurso emergencial. 
Fechamos 2020 com 80% 
do total já na conta dos ar-
tistas e agora retomamos 
o pagamento aos projetos 
contemplados com lotes 

que somam mais de R$ 12 
milhões em investimento 
direto para o fazedor de 
cultura do Estado” afir-
mou Danielle Barros, se-
cretária de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro. 

jOtA cArvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

Um novo tempo para a cultura chegou a Japeri, Baixada Flu-
minense. Na sexta-feira (22), a Secretaria Municipal de Cultura, 
promoveu a roda de conversa ‘Que Cultura Queremos?’. O even-
to, que terá uma edição online neste sábado (23), contou com a 
presença da prefeita Fernanda Ontiveros, da secretária da Pasta, 
Rita de Cássia, e cerca de 30 artistas da cidade. 

O encontro aconteceu na Escola Municipal Pastor Aristides Ar-
ruda, no bairro Nova Belém, e faz parte do planejamento estraté-
gico da atual gestão, que traça um diagnóstico cultural do muni-
cípio, trabalhando a partir das demandas e sugestões dadas pelos 
produtores de cultura japerienses. Entre as demandas ouvidas na 
roda de conversa, os artistas destacaram a importância da implan-
tação de um teatro municipal, da otimização do uso dos espaços e 
equipamentos públicos do segmento e também a necessidade de 
melhorar a visibilidade da arte local.

“Para nós, que somos artistas da cidade, ter esse tipo de conver-
sa é muito importante. Entretanto, mais importante do que isso é 
a organização do setor cultural em Japeri. Trazer um quadro per-
manente do setor para a região, incentivar a cultura local.  Antes 
não tínhamos essa iniciativa por parte do poder público, agora, 
só de ver eventos como esse acontecendo, já dá para se ter uma 
esperança de que seremos mais valorizados”, disse o dançarino e 
coreógrafo, Amarildo Paes Leme, que mora em Japeri.

foi tema da roda de 
conversa em Japeri

secretaria estadual de cultura retoma pagamentos 

divulgação

divulgação

 “Fechamos 2020 com 80% do total na conta
 dos artistas”, informa a secretária da pasta Danielle Barros

Outro #TBT de 2020 
pedido por leitores. 
Nossa equipe de agen-
tes esteve de butuca li-
gada naquele vereador 
que não é chegado a 
cumprir palavra e nem 
pagar ninguém. Quer 
dizer: até os ‘coringas’ 
do malandro levaram 
bola nas costas e mete-
ram o pé, depois de al-

guns tombos. Na cam-
panha de 2020, vários 
dos ‘cabos eleitorais’ 
vazaram e deixaram 
o caloteiro que tentou 
se reeleger, mas não 
conseguiu. “O cara ga-
nhava bem, mas vivia 
chorando miséria”, re-
clamou um dos que não 
receberam a grana pro-
metida.

caloteiro tenta reeleição e sifu...

“Não são todos, mas 
existem os que mijam 
fora do penico”, diz 
Passarinho Azul do 
Bico Preto, nosso agen-
te mais antigo e expe-
riente em investigações 
de políticos desonestos 

e eleições. Baseado nos 
relatos acima, Passari-
nho e a equipe de agen-
tes da pesada aqui do 
SOMBRA ainda estão 
atrás de outros maus 
contratantes que enga-
naram colaboradores.

Mijou fora do penico, o 
soMBRa descobre

Para debater melhorias na área cultural, encontro reuniu artistas e gestores da Cidade 

lei aldiR BlaNc
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A Educação não 
para de crescer 
em Belford Roxo. 

No lugar de uma estrutura 
antiga, os estudantes da 
cidade vão ganhar mais 
uma nova unidade esco-

lar totalmente equipada 
e climatizada, com todo 
o conforto para a hora 
dos estudos. Localizada 
na Estrada da Várzea do 
Carmo, s/n, bairro Vilar 
Novo, a Escola Municipal 
José Mariano dos Passos 
terá quadra poliesportiva 
coberta, sala de informá-

tica/biblioteca, vestiários 
e banheiros masculinos 
e femininos, refeitório, 
pátio, 10 salas de au-
las, sala dos professores, 
playground e uma área 
ao ar livre, com capaci-
dade para atender a 1.000 
alunos de 4 e 12 anos, da 
educação infantil e ensino 

fundamental em dois tur-
nos.

De acordo com o pre-
feito Wagner dos Santos 
Carneiro, o Waguinho, 
desde 2017, foram refor-
madas 40 unidades esco-
lares, sendo 10 inaugu-
radas. “A educação está 
cada vez mais avançando. 

Capacitamos profissio-
nais, investimos em mate-
rial didático e nas estrutu-
ras das escolas e creches 
para que os alunos te-
nham conforto na hora de 
aprender. Desde que co-
meçou a pandemia, tam-
bém não paramos. Foram 
produzidos conteúdos on-

-lines para que as crian-
ças pudessem continuar 
a estudar em casa. E este 
ano não será diferente. A 
educação é fundamental”, 
destacou Waguinho. Atu-
almente, Belford Roxo 
conta com 86 unidades 
escolares da rede munici-
pal e 16 conveniadas.

Prefeitura de Belford Roxo 
constrói escola para mil alunos 

a escola Municipal 
José Mariano dos 

Passos terá 10 salas 
de aula e capacidade 

para mil alunos
ASSeSSOriA 

De imprenSA

Educação 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) suspendeu as 
consequências previstas no 
Código Eleitoral para os elei-
tores que deixaram de votar 
nas eleições municipais de 
2020 e não apresentaram 
justificativa eleitoral ou não 
pagaram a respectiva multa. 
A decisão foi assinada na úl-
tima quinta-feira, pelo presi-
dente do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso, mas ainda 
precisa ser referendada pelo 
plenário da corte que votará 
a decisão após o recesso fo-
rense.

O TSE considerou que o 
agravamento da pandemia 
do coronavírus no país difi-
cultou a justificativa eleitoral 
e o pagamento da multa pe-
los eleitores que faltaram as 
votações do 1º e do 2º turno, 
principalmente os eleitores 
em situação de maior vul-
nerabilidade social e com 
acesso limitado à internet. 
Entre os efeitos que ficam 
suspensos pela decisão estão 
o impedimento de o eleitor 
obter passaporte ou carteira 
de identidade; se inscrever 
em concurso ou prova para 
cargo ou função pública; re-
novar matrícula em estabele-
cimento de ensino oficial ou 
fiscalizado pelo governo; e 
receber remuneração de fun-
ção ou emprego público. O 
Tribunal ressalta, porém, que 
caso o Congresso não aprove 
a anistia das multas, depois 
do fim do prazo de suspen-
são estabelecido na decisão, 
os eleitores ainda precisarão 
pagar a multa ou pedir a isen-
ção junto a um juiz eleitoral.

Eleitores 
faltosos 

podem ter 
penalidades 

retiradas

Polícia vai 
investigar 

sabotagem 
no hospital de 
campanha de 

Queimados
A deputada Alana Pas-

sos (PSL) enviou na últi-
ma quinta-feira ofício ao 
secretário de Polícia Civil 
do RJ, Allan Turnowski, 
pedindo urgência nas in-
vestigações sobre o desli-

gamento de equipamentos 
de oxigênio na unidade 
de Saúde de Queimados 
destinada a atender pa-
cientes com Covid-19, 
em Queimados, na Bai-
xada Fluminense. O pre-

feito da cidade, Glauco 
Kaizer (SDD), confirmou 
à deputada que, há duas 
semanas, foi registrado 
um boletim de ocorrência 
sobre o caso.

“Como desligam apa-

relhos em uma área res-
trita? É algo gravíssimo, 
que poderia ter provocado 
vários homicídios. Já pedi 
celeridade à Polícia Civil 
nas investigações, infor-
mei à Comissão de Saúde 

da Alerj para se envolver 
no caso e que o deputa-
do federal Márcio Labre 
acionasse a Polícia Fede-
ral. Esse crime não pode 
ficar impune”, adiantou 
Alana Passos.

A deputada Alana Passos (PSL) diz que crime não pode ficar impune 

divulgação

Secretário estadual de Infraestrutura e 
Obras visita Comendador Levy Gasparian

O município de Co-
mendador Levy Gaspa-
rian recebeu na última 
quarta-feira, a visita do 
secretário estadual de 
Infraestrutura e Obras, 
Bruno Kazuhiro, que 
se reuniu com o prefei-
to Claudio Mannarino 
para tratar de demandas 
da cidade. 

Representando o 
governador em exercí-
cio Cláudio Castro, o 
secretário foi ao mu-

nicípio para firmar 
parceria nas áreas de 
infraestrutura, urba-
nização e habitação.  
Durante a visita a al-
guns locais do municí-
pio, o prefeito explicou 
ao secretário estadual 
sobre problemas em re-
lação a infraestrutura, 
um dos principais pon-
tos da reunião e discu-
tiram sobre a possibili-
dade da construção de 
casas populares.

Secretário de Infraestrutura e Obras do RJ, Bruno Kazuhiro, 
durante reunião com o prefeito Claudio Mannarino 

divulgação
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decreto institui sistema que
 verifica emissões de carbono no agro

Um decreto assinado 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro institui o Sistema 
Integrado de Informações 
do Plano Setorial para 
Consolidação de uma 
Economia de Baixa Emis-
são de Carbono na Agri-
cultura (SIN-ABC), bem 
como o Comitê Técnico 
de Acompanhamento do 
Plano Setorial para Con-
solidação de uma Eco-
nomia de Baixa Emissão 
de Carbono na Agricul-
tura (CTABC). A medida 
deve ser publicada na edi-
ção do Diário Oficial da 
União (DOU) da próxima 
segunda-feira.

Segundo a Secretaria 
Geral da Presidência da 
República, o SIN-ABC 
terá a função de receber 
e consolidar as informa-
ções apresentadas pela 
Embrapa (Plataforma 
ABC), pelo Ministério da 
Agricultura e pelo Banco 
Central do Brasil (Siste-
ma de Operações do Cré-

dito Rural e do Proagro 
- Sicor). Já o colegiado 
CTABC irá consolidar 
e sistematizar os dados 
do SIN-ABC e prestar 
apoio técnico e científi-
co à Comissão Executiva 
Nacional do Plano Seto-
rial para Consolidação de 
uma Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na 
Agricultura (CENABC), 
instituída pelo decreto nº 
10.431, de 20 de julho de 
2020. 

“O decreto atende 
as diretrizes da Lei nº 
12.187, de 29 de dezem-
bro de 2009, que instituiu 
a Política Nacional de 
Mudanças sobre o Clima 
(PNMC) e criou os regra-
mentos para implementa-
ção do Plano Setorial de 
Mitigação e de Adaptação 
às Mudanças Climáticas 
para Consolidação de 
uma Economia de Bai-
xa Emissão de Carbono 
na Agricultura (Plano 
ABC)”, informou a pasta.

O voo procedente da Índia que trouxe 2 milhões de vacinas da 
AstraZeneca contra a covid-19 ao Brasil chegou por volta das 
17h30 de ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, locali-

zado em Guarulhos.

Milicianos armados invadiram comunidade na Zona Oeste do Rio, 
provocando uma onda de terror entre os moradores. Agora pessoas 
que vivem no local são obrigadas a pagar taxas para duas milícias da 

região.

O presidente do De-
tran, Adolfo Konder, de-
cidiu criar uma coleta se-
letiva de lixo ao assinar 
portaria que cria uma co-
missão de coleta seletiva 
e solidária de lixo cuja 
previsão é de coletar de 
150 quilos de dejetos se-
parado por dia. 

Quando a portaria en-
trar em vigor, esse volu-
me deve render inicial-
mente R$ 1,8 mil por 
mês para cooperativas de 
catadores, através de uma 
parceria com a Comlurb. 
A meta é fechar 2021 
com até 70% dos resídu-
os da sede reciclados.

exeMPlo 

cooPeRativas 

O presidente Jair 
Bolsonaro poderá dis-
putar a reeleição pelo 
Patriota. A informa-
ção é do site da Jovem 
Pan, veículo prestigia-
do pelo atual mandatá-
rio. O político deixou 
o PSL pelo qual foi 
eleito há 14 meses. 

O controle dos fundos partidário do PSL 
foi o motivo da briga entre o clã Bolsona-
ro e o presidente da legenda Luciano Bi-
var (PSL-PE). Além dele, o Patriota deverá 
agasalhar o vereador Carlos Bolsonaro e o 
senador Flávio Bolsonaro. 

esPeculações 

fuNdos 

editoRial

Bolsonaro tentou organizar o “Aliança 
Pelo Brasil”, mas abandonou o barco. Os 
estrategistas do presidente da República 
viram uma “janela” para encopar o Pa-
triota –filiando deputados– e vitaminar o 
fundo eleitoral do ano que vem.

‘aliaNça’ 

RePRodução 

O Centro de Ava-
liações do Exército 
(CAEx) publicou fotos 
de uma atividade de 
treinamento ocorrida 
em novembro do ano 
passado. Como vários 
participantes estavam 
sem a máscara essen-
cial para prevenção da 
Covid-19, a instituição 

manipulou grosseira-
mente as imagens, pin-
tando máscaras no rosto 
dos militares.

O exercício foi feito 
em colaboração com a 
Marinha, e foi chama-
do de Adestramento em 
Suporte Básico de Vida 
no Trauma (SBVT). As 
atividades ocorreram 

no Centro de Medicina 
Operativa da Marinha 
(CMOpM) e contaram 
com a participação de 
6 (seis) instrutores da 
Marinha do Brasil e de 
16 (dezesseis) instruen-
dos, sendo 1 (um) ofi-
cial, 1 (um) cabo e 14 
(quatorze) soldados do 
CAEx.

com ou sem máscara: a 
adulteração grotesca do exército 

cEdaE

Nilópolis ganha sede do saMu
divulgação/PMN

O ano de 2021 mal 
começou e foi en-
tregue na última 

terça-feira, a sede do Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU) 
reformada, que está locali-
zada na rua Senador Fer-
nando Mendes, no centro 
da cidade.

Há cinco ambulâncias 
disponíveis no município 
de Nilópolis, sendo duas 
com Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI). São 
registradas 15 a 18 cha-
madas por dia. A refor-
ma transformou o espaço 
mais adequado e moderno 
para receber a equipe de 
saúde que atua nos servi-
ços do SAMU.

“Estou muito feliz em 
estar dando dignidade 
aos profissionais que são 
a alma do SAMU de Ni-
lópolis. Até outubro do 

ano passado, eram cer-
ca de 400 chamadas por 
mês. O ex-prefeito Farid 
Abrão buscou o apoio do 
Consórcio Intermunici-
pal de Saúde da Baixada 
Fluminense (Cisbaf) para 
esse serviço. Esse núme-
ro então aumentou para 
quase 500 chamadas por 
mês, são mais vidas sendo 
salvas. As cinco ambulân-
cias dão conta de toda ex-
tensão territorial do nosso 
município, levando mais 
saúde para a população”, 
disse o prefeito Abraãozi-
nho.

A base está centralizada 
e estrategicamente posi-
cionada para que atenda 
com mais agilidade para 
os nilopolitanos. “Existe 
a central de recebimento 
dessas urgências. Imedia-
tamente a base se mobi-
liza e atende a população 
de uma maneira rápida”, 
explicou o secretário de 
Saúde, Marco Aurélio.

Ainda mais agilidade 
O secretário afirmou que 

o SAMU vai trazer para a 

população ainda mais agi-
lidade, já que ela não se 
encontrava nessa posição 

privilegiada. “Existe uma 
equipe preparada com todos 
os equipamentos necessá-

rios para prestação de servi-
ço com eficiência”, concluiu 
o secretário de Saúde.

Prefeito Abraãozinho com toda equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

SÃO PAULO 
- O céu de 7 de 
janeiro de 2021 
não passou de-
sapercebido para 
Micaele Gomes, 
de 16 anos, que 
faz o terceiro 
ano do ensino 
médio na rede 

pública de São Paulo. 
Em imagens captadas 
pelo telescópio do pro-
jeto Pan-STARRS1, que 
fica no alto de um vul-

cão inativo de cerca de 3 
mil metros de altitude no 
Havaí, um corpo celeste 
com trajetória em linha 
reta chamou a atenção 
ds Micaele. Era um aste-
roide que foi, provisoria-
mente, identificado como 
P11bEV1.

A estudante faz parte 
do Projeto Caça Asteroi-
des, ligado à Universida-
de Estadual de São Paulo 
(Unesp), que foi selecio-
nado por um programa da 

Agência Espacial Norte-
-Americana (Nasa), o 
IASC (International As-
tronomical Search Colla-
boration). A proposta da 
Nasa é contar com a co-
operação de cientistas e 
cidadãos do mundo intei-
ro para descobertas sobre 
o universo.

Micaele Gomes, que já 
participou da Olimpíada 
Brasileria de Astronomia 
e Astronáutica (OBA) 
diz que se orgulha de re-

presentar estudantes de 
escola pública e que es-
pera inspirar outras me-
ninas. ‘’Poder contribuir 
para a ciência desta for-
ma representa muito a re-
alização de um sonho. É 
muito legal ter um pouco 
dos meus sonhos regis-
trados no espaço.’

Ela integra um grupo, 
de cinco alunos, organi-
zado pela graduanda em 
Física da Unesp, Helena 
Ferreira Carrara, como 

parte do projeto de ini-
ciação científica da gra-
duação e do Observa-
tório de Astronomia de 
Bauru. Os achados do 
projeto Caça Asteroides 
vão contribuir para os 

estudos de astrônomos 
profissionais, que nem 
sempre têm tempo para 
analisar as imagens cap-
turadas pelos telescó-
pios, destaca Helena. 

Fonte: Agência Brasil.

Brasileira descobre asteroide

BR
as

il

Prefeitura reformou unidade que está localizada na rua Senador Fernando Mendes

divulgação/Nasa

Imagens do corpo celeste foram captadas no dia 7 de janeiro
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Rocha destaca o apoio da diretoria no surgimento do Centro de Treinamentos

esportes

jota.carvalho@yahoo.com
jOtA cArvAlhO

Vasco da Gama

O Club de Regatas 
Vasco da Gama, 
que já se destaca 

pelo trabalho árduo das 
categorias de formação de 
base, tem mais um moti-
vo para se orgulhar. Após 
a primeira etapa da inau-
guração das novas ins-

talações do novo CT e o 
hasteamento da bandeira, 
o Gigante da Colina que 
foi um dos pioneiros no 
futebol feminino, inclusi-
ve sendo berço de revela-

ções como a rainha Mar-
ta, trabalha resgatando a 
tradição da modalidade e 
pensando nos próximos 
objetivos traçados.

O Cruzmaltino, que já 
tinha voltado a investir no 
futebol feminino, nos últi-
mos três anos está criando 
o caminho com melhorias 

no suporte técnico, estru-
tural e profissional. O Vas-
co  busca o sucesso na mo-
dalidade que também está 
em ascensão no mundo. 

Nova Iguaçu e SE Belford Roxo 
firmam parceria esportiva

Na manhã de sexta-feira 
(22), o presidente do Nova 
Iguaçu Futebol Clube, Jâ-
nio Moraes, recebeu na 
sede da entidade, o colega 
presidente da Sociedade 
Esportiva Belford Roxo, 
Reginaldo Gomes, para 
acertar parceria entre os 
clubes. 

“Fundamos a Socieda-
de Esportiva recentemente 
e já iniciamos na Série C, 
da Federação de Futebol 
do Rio de Janeiro. Isso é 
uma grande conquista para 
nossa cidade. Este ano dis-
putaremos o Campeonato 
Sub-20, em busca de vi-
tórias e títulos. E hoje foi 
dado mais um passo supe-
rimportante, que benefi-
ciará os atletas das região. 
Essa parceria é fundamen-
tal, pois o Nova Iguaçu é 
o símbolo do desenvol-
vimento do futebol, a ser 

seguido por Belford Roxo. 
Temos muito que apren-
der com a administração 
futebolística do presidente 
Jânio e essa querida equi-
pe de futebol da Baixada 
Fluminense. Estou agrade-
cido e entusiasmado com 
tudo que ouvi do dirigente 
iguaçuano. Vai ter muita 
bola na rede!”, vibrou, Re-

ginaldo Gomes.
O Nova Iguaçu Futebol 

Clube foi fundado em 1° 
de abril de 1990 e tem sua 
sede na cidade de Nova 
Iguaçu (RJ). Primeiro do 
Rio de Janeiro a ter o Certi-
ficado de Clube Formador 
da Confederação Brasilei-
ra de Futebol, é bicampeão 
da Copa Rio e tricampeão 

da Série B do Campeona-
to Carioca. É conhecido 
como Laranja da Baixada.

Muito contente com o 
encontro, o presidente Jâ-
nio Moraes, demonstrou 
com suas palavras e re-
cepção, que para fazer um 
time de sucesso é indis-
pensável vestir a camisa 
com o coração.

aveliNo RiBeiRo / divulgação

Jânio Moraes e Reginaldo Gomes logo após o acerto entre os clubes que representam

O presidente Admi-
nistrativo, Alexandre 
Campello, comentou 
sobre o momento do fu-
tebol feminino no clu-
be.

“O Vasco já teve mo-
mentos que investiu no 
futebol feminino de for-
ma mais pontual. Hoje 

nós começamos a ter 
um investimento mais 
perene na modalida-
de. Agora há pouco eu 
ouvi, de uma das pesso-
as que compõe a equi-
pe feminina, um agra-
decimento pela minha 
gestão ter dado a maior 
atenção para o futebol 

feminino nos últimos 
anos. Espero que o tra-
balho tenha continuida-
de na próxima gestão 
e que cada vez mais a 
gente invista não só na 
base do masculino, mas 
também na formação de 
novas atletas no femini-
no”, disse o dirigente.

PResideNte ReceBe 
elogios Pelo aPoio

Alexandre Campello com membros da equipe feminina no CT  da Baixada

supervisor do 
futebol feminino 

fala sobre o 
ct de caxias

“É uma conquista importante para nossa 
modalidade”, vibrou Ricardo Rocha

O supervisor Ricardo Rocha, inte-
grante da comissão técnica do futebol 
feminino, esteve na inauguração do 
espaço. Ele enfatizou a importância 
de o Vasco investir em um CT pró-
prio para as meninas e futuramente 
na Cidade do Vasco.

“Nós conseguimos ter um CT des-
tinado às nossas categorias que ago-
ra conseguem ter um melhor desen-
volvimento e um local próprio para 
treino. É uma conquista importante 
da modalidade. Com isso teremos 
a oportunidade de planejar melhor 
os treinos para o futebol feminino”, 

destacou Ricardo, que em seguida 
acrescentou sobre o apoio que a mo-
dalidade recebe do Clube.

“Desde quando comecei a traba-
lhar na gestão atual do Vasco, sem-
pre houve incentivo para o futebol 
crescer. Muitos espaços foram aber-
tos às meninas ao longo desses três 
anos. Nós temos toda programação 
com a comissão técnica e gerência, 
que sempre deixaram as portas aber-
tas. Então, a integração que aconte-
ce, junto com o futebol de base, fez o 
futebol feminino ter um poder maior 
de evolução”.

suPeRvisoR viBRa coM o iNvestiMeNto 
Rocha finalizou a entrevista 

comentando sobre o projeto 
do Vasco em relação as Me-
ninas da Colina, expectativa 
para o futuro e o impacto do 
investimento no novo CT de 
Caxias para o futebol femi-
nino. “Com essa oportunida-
de de termos um CT próprio, 
acredito que o futebol femi-
nino do Vasco da Gama dará 
um salto de qualidade. Com 
o espaço já definido, a gente 
conseguirá traçar metas a lon-

go prazo. Esse é um dos obje-
tivos do clube no processo de 
formação. Com CT, logística 
e profissionais competentes, 
temos tudo para ter resulta-
dos excelentes e mostrar que 
o futebol feminino estará bem 
representado. A gente está 
vendo a base do masculino, 
sub-20, com várias conquis-
tas nacionais e seguiremos o 
mesmo parâmetro referente 
ao projeto e programação”, fi-
nalizou. 

salto de Qualidade No feMiNiNo

Na quinta-feira (21), o 
Flamengo derrotou o Pal-
meiras por 2 a 0 e entrou 
ainda mais na briga pelo 
título brasileiro. Com 55 
pontos, o time depende 
apenas de si para se sa-
grar octacampeão, visto 
que possui jogos atrasa-
dos para realizar. Após a 
vitória, o técnico Rogé-
rio Ceni concedeu entre-
vista coletiva e exaltou 
o ímpeto dos atletas do 
Fla. Porém, o treinador 
cobrou foco no ambiente 
do Rubro-Negro, mesmo 
que o clima de confiança 
tenha tomado conta do 
vestiário.

“Não existe ‘finalmen-
te’, a gente está sempre 
tentando melhorar, cons-
truir algo mais sólido. Em 
outros jogos, a gente teve 
boas chances de gols, mas 

hoje fizemos uma melhor 
apresentação no contexto 
geral, nos dois tempos. 
O time brigou, além do 
talento. Foi um prêmio 
pela ousadia e dedicação. 
Eles cumpriram o que foi 
pedido. Processo de cres-
cimento não acontece do 
dia para noite, mas com 
a entrega e o talento que 
eles têm, nós temos tudo 
para brigar pelo octacam-
peonato.

Além disso, o treinador 
analisou o atual momen-
to do clube, explicitando 
a evolução dos atletas ao 
longo dos 90 minutos. 
Vale ressaltar, também, 
que a intensidade apre-
sentada contra o Palmei-
ras pode se tornar rotinei-
ra no Flamengo de Ceni, 
pelo menos é o que pro-
mete o treinador. 

No fla, ceni exalta 
postura, mas cobra 

‘pés no chão’
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Estado GarantE

Nilópolis receberá doses da 
vacina para segunda etapa

“Garanto que as doses 
restantes da vacina 
contra a Covid-19 vão 

chegar às prefeituras para 
a segunda dose dos que 
estão sendo imunizados 
nesta primeira fase ”, afir-
mou o secretário estadual 
de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves, durante reunião 
do Consórcio de Saúde da 
Baixada Fluminense (Cis-
baf), em Nova Iguaçu, na 
manhã da sexta-feira (22). 
Ele respondeu à pergunta 
do prefeito de Nilópolis, 
Abraãozinho, que ficou 
mais tranquilo quanto à 
remessa das doses neces-
sários à vacinação dos ni-
lopolitanos.

“Agora é continuar a va-
cinação contra a Covid-19 
dos pacientes psiquiátricos 
que estão em residências 
terapêuticas e dos idosos 
que moram em institui-
ções de longa permanên-

cia, além dos profissio-
nais de saúde que lidam 
diretamente com pacien-
tes que apresentam a do-
ença”, afirmou o prefeito 
Abraãozinho. Ele também 
acompanhou a eleição do 
secretário de Saúde de 
Nilópolis, Marco Aurelio 
Pereira, como vice-presi-
dente do Conselho Técni-
co Intermunicipal de Saú-
de da Baixada Fluminense 
(Cisbaf).

O secretário Marco Au-
relio Pereira recebeu dois 
monitores cardíacos do-
ados à cidade pela Vale, 
em parceria com o Todos 
pela Saúde. Nova Iguaçu, 
Duque de Caxias, Belford 
Roxo, Magé, Seropédica 
e Itaguaí também foram 
agraciados. Para receber a 
doação, os critérios adota-
dos foram a necessidade e 
o índice populacional.

Estavam presentes à 
reunião ainda o prefeito 
de Itaguaí, Rubem Vieira 
de Souza, e o secretário 

de Saúde, Carlos Eduardo 
Zoia; a prefeita de Japeri, 
Fernanda Ontiveros e a 
secretária de Saúde, Ana 
Luiza Affonso; a assessora 

de Magé Ana Paula Curi; 
o prefeito de Mesquita, 
Jorge Miranda, também 
presidente do Cisbaf e o 
secretário de Saúde, Emer-

son Costa; o subsecretário 
de Saúde de Nova Iguaçu, 
Christian Ferreira, a secre-
tária de Saúde de Queima-
dos, Marcelle Peixoto, a 

secretária de Saúde de São 
João de Meriti, Marcia Lu-
cas e o diretor de Vigilân-
cia Sanitária de Seropédi-
ca, Clodoaldo Moraes.

jOtA cArvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, conversa durante 
reunião do Consórcio de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf), em Nova Iguaçu

 cidade recebeu também doação de dois monitores cardíacos
divulgação

Nova Iguaçu abre 248 vagas na Secretaria de Assistência Social

As inscrições devem ser feitas na segunda (25) e terça-feira 
(26), pelo site da SEMAS (novaiguacu.rj.gov.br/semas)

divulgação

governo estadual realizará obras de infraestrutura na Região serrana
A semana encerrou 

com ótimas notícias para 
moradores da Região 
Serrana, após reuniões do 
deputado estadual Mar-
cus Vinícius (PTB) com 
os secretários de Cida-
des e de Meio Ambiente. 
Obras de revitalização da 
Serra Velha, contenção 
de encostas na RJ-154 
e a implementação do 
programa Limpa Rio em 
Petrópolis, Sapucaia e 
Sumidouro são algumas 
das melhorias que foram 
discutidas pelo deputado 
com os representantes do 
governo estadual.

A realização de obras 
de modernização, revi-
talização e conservação 
da estrada RJ-107 (Serra 
Velha) são reivindicadas 
há anos por moradores 
de Petrópolis e Magé, e 
vinham sistematicamente 
sendo formalizadas por 

Marcus Vinícius. Na últi-
ma terça-feira (19), Mar-
cus Vinícius esteve com 
o secretário estadual de 
Cidades, Uruan Cintra, 
solicitando urgência.

Como resposta, foi 
informado do início do 
processo licitatório, com 
projeto incluindo pavi-
mentação, drenagem, re-
cuos de acostamento e 
sinalização entre o trecho 
da Fábrica de Pólvora do 
Ministério do Exército e 
o Conjunto Residencial 
Grão Pará, numa exten-
são de 11,5 quilômetros.

“Agradeço ao gover-
nador Cláudio Castro, 
ao secretário de Cidades, 
Uruan Cintra, ao presi-
dente do DER Luiz Ro-
berto e toda equipe téc-
nica, temos realmente um 
governo compromissado 
em agilizar essas obras 
na Serra Velha, com pre-

visão de início ainda no 
primeiro semestre. Uma 
grande vitória para mo-
radores de Petrópolis e 
Magé, que mais usam a 
serra. Além disso, tam-
bém solicitamos obras de 
contenção na RJ-154, al-
tura de Sapucaia”, afirma 
Marcus Vinícius.

Na quinta-feira (21), 
o deputado esteve reuni-
do com o secretário de 
Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade, Thiago 
Pampolha, os prefeitos de 
Sapucaia, Breno Junquei-
ra, e Sumidouro, Pé Liso; 
e o vereador de Sumidou-
ro André Manzate, para 
pedir a atenção a questões 
ambientais importantes 
para o interior.

Para Sapucaia, Marcus 
Vinícius pediu a doação 
de abafadores de incêndio, 
pois a cidade não conta 
com brigadistas e nem ve-

ículos tanque, apesar de, 
com frequência, apagar 
incêndios tanto na área ur-
bana quanto na rural.

O deputado também 
formalizou a importân-
cia de um curso técnico 
de capacitação para o uso 
do Sistema Nacional de 
Controle da Origem dos 
Produtos Florestais (Si-
naflor) e atividades de 
licenciamento ambiental, 
para treinar uma equipe 
apta a atuar dentro da le-
galidade nas cidades. 

“O secretário Thia-
go Pampolha está muito 
sensível às demandas, 
incluindo nosso pedi-
do de implementação do 
Programa Limpa Rio em 
Petrópolis, Sapucaia e 
Sumidouro, o que contri-
buirá muito na prevenção 
de enchentes”, conclui o 
deputado Marcus Viní-
cius.

divulgação

Secretário de Cidades, Uruan Cintra, atendeu 
ao pedido de urgência do deputado Marcus Vinícius

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social de 
Nova Iguaçu (SEMAS) 
vai abrir inscrições para 
processo seletivo para 248 
vagas temporárias de ní-
veis fundamental, médio 
e superior, com salários 
entre R$ 1.150 e R$ 3 mil. 
As inscrições devem ser 
feitas na segunda (25) e 
terça-feira (26).

Os cargos, a quantidade 
de vagas disponíveis para 
cada um deles, a carga ho-
rária e a remuneração po-

dem ser vistas no edital pu-
blicado do Diário Oficial 
da última quarta-feira (20).

Os interessados devem 
se inscrever pelo site da 
SEMAS (novaiguacu.
rj.gov.br/semas), no cam-
po “Processo Seletivo 
Simplificado”, mediante o 
preenchimento do formu-
lário de inscrição online. 
Para isso, os candidatos 
deverão anexar seus cur-
rículos e documentos, que 
serão avaliados no proces-
so seletivo, composto por 

uma análise de títulos. O 
valor máximo desta etapa 
será de 100 pontos.

Serão levados em con-
sideração a experiência 
profissional, capacitações, 
diplomas e, em alguns 
casos, trabalhos voluntá-
rios. O resultado final está 
previsto para o dia 22 de 
fevereiro. Os aprovados 
serão contratados pelo pe-
ríodo de um ano, com pos-
sibilidade de prorrogação 
do vínculo por mais 12 
meses.
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maus-tratos 

Polícia investiga matança 
de cães em Nova iguaçu

as mortes aconteceram em uma área rural, próxima ao bairro carlos sampaio

A Delegacia de Pro-
teção ao Meio 
Ambiente está in-

vestigando uma matança 
de cachorros (por enve-
nenamento ou a tiros) em 
Austin, distrito de Nova 
Iguaçu. As mortes aconte-
ceram em uma área rural, 
próxima ao bairro Carlos 
Sampaio. No total, cinco 
cachorros foram mortos e 
um ficou ferido. 

A especializada já tem 
pistas, mas não divulga 

detalhes para não atra-
palhar as investigações.  
Dos seis cachorros ataca-
dos, quatro foram envene-
nados, um foi assassinado 
com dois tiros e outro foi 
baleado, mas sobreviveu. 

Em setembro do ano 
passado, o presidente 
Jair Bolsonaro sancio-
nou o texto que aumenta 
de dois para cinco anos 
de reclusão a pena para 
quem maltratar animais. 

Covardia 
Funcionário público e 

defensor dos animais, Ro-

dolfo Maya frisou que o 
que está acontecendo em 
Austin é uma covardia 
com os bichos e o culpado 
precisa ser punido. “Luta-

mos pela defesa dos direi-
tos dos animais em nossa 
cidade. O que aconteceu 
foi uma extrema cruelda-
de com os animais indefe-

sos. Não podemos admitir 
que casos como esse de 
maus-tratos aos animais 
se repitam. Precisamos 
dar uma resposta através 

da punição exemplar dos 
responsáveis e da prote-
ção e defesa dos animais 
que sobreviveram”, ava-
liou Rodolfo.

divulgação 

Agentes ouviram moradores da região rural de Austin

Chefe do tráfico ‘Trem Bala’ é 
morto em confronto com PM

Um traficante conheci-
do como ‘Trem Bala’ foi 
morto durante confronto 
com policiais militares 
do 39º BPM (Belford 
Roxo), na counidade de 
Santa Teresa, região Cen-
tral do Rio, por volta das 
5h de ontem. De acordo 
com a Polícia Militar, ele 
é apontado como o líder 
do tráfico de drogas de 
três comunidades de Du-
que de Caxias e uma de 
Belford Roxo.

Titular da 54ª DP (Bel-
ford Roxo), o delegado 
José Mário Salomão de 
Omena informou que 
o criminoso foi ferido 
após atacar os PMs a ti-
ros, junto com outros 10 

comparsas, durante um 
patrulhamento da equipe 
do 39º BPM. ‘Trem Bala’ 
chegou a ser socorrido 
e levado para o Hospi-

tal Municipal de Belford 
Roxo (HMBR) mas não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu.

O caso foi inicialmen-

te registrado na 54ª DP 
e é investigado pela De-
legacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF).

divulgação/PMeRJ

ASSeSSOriA 
De imprenSA

Uma moradora do lo-
cal contou em vídeo que a 
matança dos seus animais 
começou no dia 1º de 
dezembro, quando “Da-
rwin” morreu com sus-
peita de envenenamento. 
No dia 10 de janeiro deste 
ano, uma filhote também 

morreu. Oito dias depois, 
uma cadela foi baleada. 
No dia 20, outro cachor-
ro apareceu morto com 
um tiro na cabeça. A área 
aonde os animais foram 
atacados tem oito sítios. 
Quem maltrata os animais 
é enquadrado no art. 32 

da Lei 9.605/98. Antes da 
modificação, os autores 
tinham que cumprir pena 
de detenção, de três meses 
a um ano, além de multa. 
A partir de agora, o cri-
minoso será investigado 
e não mais liberado após 
a assinatura de um termo 

circunstanciado, como 
ocorria antes. Além disso, 
quem maltratar cães e ga-
tos passará a ter também 
registro de antecedente 
criminal e, se houver fla-
grante, o agressor é leva-
do para a prisão.

lei Mais duRa 

Foragido há seis anos 
por roubo, porte ilegal 
de armas e corrupção ati-
va, Yago Ribeiro Mota, 
de 27 anos, foi encon-
trado na praia do Leme, 
na Zona Sul do Rio, na 
última quinta-feira após 
informações do Disque 
Denúncia (2253-1177).

Segundo agentes da 
Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora e da 22ª DP 
(Penha), o criminoso foi 
preso durante um churras-
co com outras pessoas na 
praia. Ele estava foragido 
desde que recebeu indulto 

de natal. A ocorrência foi 
conduzida para a 22ª DP 
(Penha), onde foi cumpri-
do o mandado de prisão.

O Disque Denúncia 
recebe informações nos 
seguintes canais de aten-
dimento: “Disque De-
núncia RJ” - (21) 2253 
1177; Whatsapp do Por-
tal dos Procurados: (21) 
98849-6099; Facebook/
(inbox): https://www.
facebook.com/procura-
dosrj/, . Https://twitter.
com/PProcurados (men-
sagens). O anonimato é 
garantido.

foragido roda em 
churrasco em praia 

Os policiais apreenderam arma, radiotransmissor e drogas 

cadáver é achado em itaboraí
O corpo de um homem foi encon-

trado com marcas de tiros na Estrada 
da Brahma, em Itaboraí, na Região 
Metropolitana do Rio, na manhã da 
última quinta-feira. A Polícia Militar 
foi acionada e preservou o local até 
a chegada da Divisão de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSGI).

A perícia foi realizada e o caso está 
em investigação.Cadáver tinha marcas de tiros 

RePRodução 
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 candomblé & umbanda

estado doa peças históricas 
para o Museu da República

O g o v e r n a d o r 
em exercício 
do Rio de Ja-

neiro, Cláudio Castro, 
autorizou a doação 
de 519 peças de reli-
giões de matriz afro-
-brasileira ao Museu 
da República, no Ca-
tete, Zona Sul cario-
ca. O material, que foi 
apreendido por auto-
ridades de Seguran-
ça entre 1889 e 1945, 
época em que o Códi-
go Penal legitimava a 
intolerância religiosa, 
estava reunido no Mu-
seu da Polícia Civil e 

foi levado ao Museu 
da República em se-
tembro, porém como 
uma espécie de “em-
préstimo”. Na quinta-
-feira, dia 21 de janei-
ro, o Brasil celebrou o 
Dia Nacional de Com-
bate à Intolerância Re-
ligiosa, que foi institu-
ído pela Lei nº 11.635, 
de 2007.

A liberação da co-
leção era um pedido 
antigo de lideranças 
religiosas fluminen-
ses, por intermédio do 
movimento “Liberte 
Nosso Sagrado”. Nil-
ce Naira Nascimento, 
mais conhecida como 
Mãe Nilce e uma das 
integrantes do grupo, 

comemora a entrega 
da coleção ao Museu 
da República.

“Em breve, assim 
que possível (por cau-
sa da pandemia), va-
mos fazer uma expo-
sição dessa coleção. 
Essas peças perten-
cem ao candomblé e a 
umbanda, são objetos 
sagrados”, disse Mãe 
Nilce.

Na coleção, que é 
tombada pelo Iphan, 
há instrumentos mu-
sicais, imagens, aces-
sórios de vestuário, 
guias e crucifixos, 
peças representando 
armas como flechas e 
espadas, entre outros 
objetos sagrados.

divulação/PMBP

519 peças de religiões de matriz afro-brasileira mudaram de endereço
jOtA cArvAlhO

jota.carvalho@yahoo.com

A liberação da coleção era um pedido antigo de lideranças religiosas fluminenses às 
autoridades

Em um trabalho con-
junto, a Superintendên-
cia de Museus, o Sistema 
Estadual de Museus, que 
são vinculados à Secreta-
ria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa, e o 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) acompa-
nham o processo desde 
2010, quando começou 

a análise das peças e a 
discussão para onde se-
riam levadas. Em 2018, 
o Museu da República 
foi escolhido. O trabalho 
de inventário e cataloga-
ção realizado foi essen-
cial para o andamento do 
processo, acompanhado 
desde o início pelo Minis-
tério Público Federal.

“É uma coleção mui-
to especial, que merece 
todo o respeito. Quando 
o Museu da República 
entendeu que as peças 
deveriam estar lá como 
forma de reparação, tendo 
em vista as atitudes que 
eram tomadas no passa-
do com relação a essas 
religiões, nós apoiamos e 
trabalhamos em parceria. 

Estamos satisfeitos em 
ver que a coleção foi para 
um museu com condições 
excelentes da sua reserva 
técnica”, afirma Lucien-
ne Figueiredo, que está à 
frente da Superintendên-
cia de Museus. 

O diretor do Museu da 
República, Mário Cha-
gas, enfatiza que as pe-
ças sagradas serão usadas 

para fins educacionais.
“São peças que remon-

tam a História desde o 
século XIX. Essas apre-
ensões em terreiros de 
candomblé e umbanda 
têm grande dimensão 
histórica. É um gesto de 
suma importância do Go-
verno do Estado, do Mu-
seu da Polícia Civil e da 
Superintendência de Mu-

seus promover a transfe-
rência desse acervo para o 
Museu da República. As 
peças terão papel funda-
mental para ações peda-
gógicas que contribuam 
para a compreensão de 
que é fundamental traba-
lhar a favor da liberdade 
das manifestações reli-
giosas e de pensamento”, 
diz Chagas.

PRocesso eM aNdaMeNto desde 2010

Restauradora do 
Iphan, Cláudia Nu-
nes afirmou que a 
importância do mate-

rial advém não só das 
peças em si, como 
também do fato de 
ter sido o primeiro 

acervo a ser tomba-
do pelo instituto. “O 
Iphan foi criado em 
1937, e o acervo, 

tombado um ano de-
pois, em 1938. Além 
disso, tem importân-
cia para a época, pois 

sem proteção, o acer-
vo provavelmente já 
teria desaparecido. A 
Polícia Civil preser-

vou as peças todos 
esses anos justamen-
te por conta do tom-
bamento”, destaca.

PRiMeiRo aceRvo toMBado Pelo iPHaN

A diretora do Museu 
da Polícia Civil do Rio, 
delegada Gisele Faro, 
fala sobre a importância 
da liberação das peças.

“A devolução liberta 
a polícia do passado da 

qual era prisioneira. A 
mesma polícia que re-
tirou foi a que reparou, 
reconhecendo o direito 
à liberdade religiosa. 
Espero que outras ins-
tituições se inspirem e 

devolvam os objetos ao 
seu povo, ou que eles 
sejam expostos ao pú-
blico com a autorização 
dos que tiveram os bens 
subtraídos”, observa Gi-
sele.

Intolerância Reli-
giosa - As peças foram 
apreendidas em terrei-
ros de candomblé e um-
banda por autoridades 
policiais entre 1889 e 
1945, quando o Có-

digo Penal Brasileiro 
legitimava a intolerân-
cia religiosa. Embora a 
Constituição Federal de 
1891 tenha determinado 
que o Estado brasileiro 
se tornasse laico e com 

liberdade de religião, 
artigos do Código Penal 
foram usados para justi-
ficar a repressão a práti-
cas religiosas, confiscar 
os objetos e prender os 
religiosos.

liBeRtação da Polícia, diz delegada

governador em exercício debate prioridades para o RJ com bancada federal
RAFAEL CAMPOS / DIVULGAçÃO

As prioridades para o 
estado do Rio de Janeiro 
foram o tema da reunião 
entre o governador em 
exercício Cláudio Castro 
e 24 deputados federais 
da bancada fluminense 
na Câmara Federal, na 
quarta-feira (20), no Pa-
lácio Guanabara. Entre 
os temas citados, este-
ve a reforma tributária 
e fiscal, com o cuidado 
para garantir a unicidade 
federativa, mas reconhe-
cendo as diferenças en-
tre os estados, o debate 
dos royalties do petróleo, 
vinculado à definição 
pela cobrança do ICMS 
na origem e não no desti-
no, e o apoio federal aos 
projetos de infraestrutura 

do estado.
“Tenho ampliado mi-

nhas idas à Brasília para 
viabilizar uma série de 
projetos de interesse do 
nosso estado junto ao 
Governo Federal, que 
tem sido um grande par-
ceiro do Rio de Janeiro. E 
o apoio da nossa bancada 
tem sido fundamental. 
Foram importantes no 
apoio financeiro aos esta-
dos durante a pandemia e 
nas aprovações da Lei Al-
dir Blanc e do PLP 101, 
que cria um novo Regi-
me de Recuperação para 
os estados. Muito melhor 
que o atual. Os deputados 
estão fazendo um gran-
de trabalho e este tipo 
de reunião é importante 

para atuarmos juntos em 
benefício da população”, 
explica o governador em 
exercício.

O encontro contou com 
a presença do deputado 
federal Arthur Lira (PP-
-AL), um dos candidatos 
à presidência da Câmara 
Federal, que ouviu so-
bre os temas importantes 
para o estado.

“Este diálogo é sempre 
importante. O deputado 
Arthur Lira teve a opor-
tunidade de entender as 
principais questões do 
Rio de Janeiro e deixou 
claro seu compromisso 
com o Rio de Janeiro, 
que é a vitrine do Brasil 
para o mundo”, afirmou 
Cláudio.

Cláudio Castro e os deputados reforçaram atuação conjunta em prol do estado
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ingredientes

Modo de preparo

Batata doce fRita

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

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

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de PuBa 
aMaNteigado

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

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

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de MilHo
 veRde 

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

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

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ERRATA
na portaria n° 140, de 21 de janeiro de 2021. 
Onde se lê: ELTON SILVA DE OLIVEIRA
Leia-se: WILLIAM DE MOURA BARRETO

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

RESOLVE:
pORTARiA n.° 143, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR ROBSON BATISTA DA SILVA para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 144, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR KELLY CRISTINA DE SOUZA SANTOS para exercer 
o cargo em comissão de Gerente, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 145, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR FABRICIO DA SILVA RIBEIRO COUTO para exercer 

o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 
01/01/2021. 

pORTARiA n.° 146, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR VICTORIA APARECIDA PEREIRA REIS DA SILVA 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial, a 
contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 147, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR ERICA DIAS PACIFICO FERREIRA para exercer o 
cargo em comissão de Diretor, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 148, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR ANA PAULA FIGUEIREDO para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 149, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR NILCIANE LIMA DA SILVA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 150, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR VANESSA FARIAS NOBRE para exercer o cargo em 
comissão de Assessor da Presidência, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 151, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR MARCOS ANTONIO SILVA MACHADO para exercer 
o cargo em comissão de Diretor de Prevenção a Incêndio, a 
contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 152, DE 22 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR WENDSON ÊNIO ARAUJO DE OLIVEIRA para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo I, a 
contar de 01/01/2021. 

                             
                                     Nova Iguaçu, 22 de janeiro de 2021.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Presidente

Companhia Municipal de Desenvolvimento de paracambi
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS – 001/2021

ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS QuE EnTRE SÍ CELEBRAM A COMpAnHiA DE 
DESEnVOLViMEnTO DE pARACAMBi - COMDEp, ADJuDiCADOR, E A EMpRE-
SA pOSTO LAGEEnSE RJ 127 LTDA. 

i – DO OBJETO:
Constitui-se objeto da presente Ata de Registro de Preços, o fornecimento de com-
bustíveis constantes da licitação Pregão Presencial nº 001/2021, vencido pela Adju-
dicatária e relacionado na Ata de Sessão Pública, que é parte integrante do presente 
termo.

ii - DA VALiDADE DO REGiSTRO DE pREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da 
data da publicação da homologação da licitação pela autoridade competente.

iii – DAS pEnALiDADES
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cin-
co) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
seguintes multas:
a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor estimado dos itens adjudicados;
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento; pela 
recusa em retirar a mesma ou assinar contrato,
c) pelo retardamento na entrega dos medicamentos: multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí 
advindas;
d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspon-
dente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro 
de preços;
e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspon-
dente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as 
especificações técnicas;
f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamen-
te à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o 

valor adjudicado;
g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa da ADJUDICATÁRIA, 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.
3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da inti-
mação da empresa apenada, sendo possível, a critério da COMDEP, o desconto das 
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.
5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao pro-
cesso judicial de execução.
6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimple-
mento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito da COMDEP, garanti-
da a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

iV - DA RESCiSÃO COnTRATuAL:
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela Adjudicatária, das condições pre-
vistas na Ata de Registro de Preços;
g) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar 
a Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
h) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado;
i) Por razões de interesse público;
j) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Adju-
dicatária;
k) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como do Edital 
desta licitação.
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante solicitação, por escrito, comprovar es-
tar impossibilitada de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária para o cancelamento 
ou suspensão do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, 
facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
2. O cancelamento e a suspensão de registro nas hipóteses previstas, assegurado à 
Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da 
autoridade competente.
3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se com-
provante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 T M T O O R A Ç Ã O

 I F I E Y M E O S B

 V M N S F E S N R T

 E E C A A F T O R G

 R S S B F O D Ã E C

 E E O M E R G Ç R I

 N M R A M M N I R N

 M P S E R A O S H E

 R R A F S S D O I M

 N E H C I R S P T A

 C S O T N D E E N S

 A I S A L E F R Y O

 S N E H I D R P N P

 O D L S B R T N R M

 S C D N L A F H I E

 L D R A R O B E L T

 E L E T A I S T S H

 H D D L B M E N S N

 I B L A Y L E R S D

 S S D C N T M O I A

 E S E M A N A L R M

 F N M R E O S S N A

 T C H E G O U E A S

 B L M M Y L C Y G I

 O M A N T E S A L G

 B R Y M S R R A O S

 H S O T X E T L F F

 S B D R T M N O D D

 S A D A S U R B D T

AMBAS as FORMAS podem ser USADAS. 
Isso porque a PREPOSIÇÃO “em” pode ser 
omitida ANTES do pronome relativo “que” 
SEMPRE que ele introduzir uma ORAÇÃO 
indicativa de TEMPO.

Na semana que eu tiver FOLGA, irei ao 
CINEMA.

ou

Na SEMANA em que eu TIVER folga, IREI 
ao cinema.

Assim:

Elas saíram no momento que ele CHEGOU.

ou

ELAS saíram no momento em que ele 
chegou.

No entanto, em TEXTOS formais, o IDEAL 
é usar “em”.

Nos CASOS em que a preposição não está 
relacionada a uma oração temporal, seu 
uso é obrigatório.

“Em que” ou “que”?

Solução
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FIG
EGIPCIOS

SIMVASCO
RBALEAR

MAGOÇLO
LACAER

DISTURBIO
TOSUR

DESATENTA
RASODAD
ASSOCIO
ROGUHR
IMPUREZA

BARRAONUS

Evento
como a 

Bienal do
Livro

Glória
Menezes,

atriz

O imposto
do carro

Colocar
(sapato)

Nascidos
no Egito

A
afirmativa

nupcial

Valor em
dinheiro

Estou
(bras.
pop.)

Apaga
a velinha
do bolo

Urânio
(símbolo)

Aérea
(fig.)

O lado da
piscina

para
crianças

Assinatura
(abrev.)

Murilo
Rosa,
ator

Aquilo que 
sobrecar-

rega

Sujeira na
água

Bainha
(de roupa)

Papai,
em inglês

Metal
precioso

Falta do
que fazer
Dígrafo de
"sangue"

(?) Gross,
ator

Sílaba de
"zunir"

Consoante
de "rua"
Está aí
(red.)

Feiticeiro;
bruxo

Perturba-
ção

Atirar em 
Tipo de

água mi-
neral (pl.)

Time da
Cruz de

Malta (fut.)

Cair, em
espanhol
Antecede 

o "U"

Forma do
círculo
Acha
graça

Açude
cearense

As que falam
em público

Habitação indígena

Top-model brasileira
que se aposentou das
passarelas em 2015F 1 2
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7 1 8
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8 9 2 6
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
Acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
Adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
Abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°C por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

Retire o miolo do aba-
caxi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
Espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

ingredientes

BiscoitiNHos 
de Nata

aBacaxi eM calda
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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 

PORTARIA Nº034/GP/2021 DE 22 DE JANEIRO DE 
2021 
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.
       
   RESOLVE:

Art. 1° - Fica instituída a Comissão Permanente de Li-
citação para desenvolvimento dos procedimentos lici-
tatórios no âmbito da administração Municipal, com a 
seguinte composição:

JERÔNIMO CORREIA RAMOS – Mat. 11/20.303  - Pre-
sidente da CPL.
JORGE ANDRÉ BARROS DA SILVA – Mat. 82/41.866 
- Membro
CRISTIANE BESSA DA ROCHA – Mat.  60/80.699   - 
Membro

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar da publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO -Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº035/GP/2021 DE 22 DE JANEIRO DE 
2021 
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REA-
LIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto Municipal n° 2.510, de 18 de fevereiro de 2009.

       
   RESOLVE:

Art. 1° - Fica instituída a Comissão para desenvolvi-
mento dos procedimentos licitatórios na modalidade 
PREGÃO ELETRÕNICO no âmbito da administração 
Municipal, com a seguinte composição:

JOÃO BATISTA DA COSTA – Mat. 60/79.957
LUCIANO DA SILVA MATTOS – Mat. 60/80.695
EDNA QUARESMA – Mat. 11/020.419
MARIA EURIDES DE FARIAS – Mat. 10/020-089
JORGE CAIO CARVALHO DA SILVA – Mat. 60/80.450

Parágrafo Único – esta Comissão terá como pregoeiro 
o servidor João Batista da Costa e em casos de ausên-
cia ou de impedimento, terá como pregoeiro substituto 
o servidor Jorge Caio Carvalho da Silva.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a contar da publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO -Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº036/GP/2021 DE 22 DE JANEIRO DE 
2021 
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REA-
LIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas, 
       
   RESOLVE:

Art. 1° - Fica instituída a Comissão para desenvolvimen-
to dos procedimentos licitatórios na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL no âmbito da administração Muni-
cipal, com a seguinte composição:

CASSIO DA ROCHA BRUM – Mat.
LUCIANO DA SILVA MATTOS – Mat. 60/80.695
EDNA QUARESMA – Mat. 11/020.419
MARIA EURIDES DE FARIAS – Mat. 10/020-089
JORGE CAIO CARVALHO DA SILVA – Mat. 60/80.450

Parágrafo Único – esta Comissão terá como pregoeiro 
o servidor Cassio da Rocha Brum e em casos de ausên-
cia ou de impedimento, terá como pregoeiro substituto o 
servidor Jorge Caio Carvalho da Silva.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar da publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO -Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº072 /SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, LUCAS SANTANA RODRIGUES DUARTE,  para 
exercer  o  cargo de Analista Administrativo do Departa-
mento de Planejamento e Projetos, símbolo DAS-2,  da 
Secretaria Municipal de Governo.

PORTARIA Nº073 /SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EDUARDO DOS SANTOS, para exercer  o  cargo de 
Analista Administrativo de Elaboração e Execução Or-
çamentária, símbolo DAS-2,  da Secretaria Municipal de 
Governo.

PORTARIA Nº074/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, CARLA MEDEIROS DE ARAÚJO AZEVEDO, para 

exercer o  cargo de Diretor da Divisão de Planejamento, 
símbolo DAS-3,  da Secretaria Municipal de Governo.

PORTARIA Nº075/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, LUIZ AROUCHA PIMENTA FILHO,  para exercer o  
cargo de Diretor da Divisão de Elaboração e Execução 
Orçamentária, símbolo DAS-3,  da Secretaria Municipal 
de Governo.

PORTARIA Nº076/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LETÍCIA BARBOSA DOS SANTOS, para exercer o  car-
go de Diretor da Divisão de Informação, símbolo DAS-3,  
da Secretaria Municipal de Governo.

PORTARIA Nº 077/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
YAGO BRAGA VIEIRA, para exercer o  cargo de Diretor 
da Divisão de Programação e Acompanhamento Orça-
mentário, símbolo DAS-3,  da Secretaria Municipal de 
Governo.

PORTARIA Nº 078/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANIELLE RAYANE DA SILVA GARCIA , para exercer o  
cargo de Diretor da Divisão de Governança, símbolo 
DAS-3,  da Secretaria Municipal de Governo.

PORTARIA Nº 079/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
Nomear, a contar de 01 de janeiro de 2021, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, CELIO DAVI DE SOUZA CALADO, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
Símbolo DAS-2, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 080/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
Nomear, a contar de 01 de janeiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretária 
Municipal de Saúde.
ALEXANDRO PAES DE CARVALHO
HUMBERTO DOS SANTOS
SHIRLEY ELIS FERNANDES EVANGELISTA
VANESSA MARINS DE CARVALHO

PORTARIA Nº 081/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.
Nomear, a contar de 01 de janeiro de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, para exercer o cargo em comissão 
de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretária 
Municipal de Saúde.
BRUNO BISPO DE SÁ
IRINA ALEJANDRA DURAN 
PAULA MARIA PARADAS ALBUQUERQUE
DANIELA ALVES DA SILVA BRUM 
CINTHIA LANA DOS SANTOS MOREIRA
ROSA MARIA DE OLIVEIRA BRUM 

Companhia Municipal de Desenvolvimento de paracambi
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, 
sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações 
para a aquisição do respectivo objeto registrado.

V – DAS DiSpOSiÇÕES GERAiS
1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e cons-
tantes da Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;
2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante 
sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na 
Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;
3- Demais condições são as estabelecidas no instrumento editalício que deu origem 
a esta Ata.
4- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão 
ser obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta.
E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Paracambi, 21 de JANEIRO de 2021.

Rhavid Lima Carvalho
Presidente
COMDEP

POSTO LAGEENSE RJ 127 LTDA
CNPJ N. 03.950.921/0001-03

ANEXO I

COMBUSTÍVEL UNIDADE Q U A N T I D A D E 
DE LITROS Unitário  Total

OLEO DIESEL        Litro(s) 103.000 R$ 4,399 R$ 453.097,00

GASOLINA C        Litro(s) 9.000 R$ 5,498 R$ 49.482,00

GNV           M3 1.100 R$ 3,797 R$ 4.176,70

TOTAL R$ 506.755,70

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº: 248/2020

Modalidade Pregão Presencial SRP nº: 001/2021

Adjudico e homologo o objeto do processo licitatório nº 248/2020. Objeto: 
“Contratação de empresa para o fornecimento de Combustível”, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA COMDEP
Vigência: 12 meses
Empresa Vencedora: POSTO LAGEENSE RJ 127 LTDA 
CNPJ N. 03.950.921/0001-03
Valor Global R$ 506.755,70 (quinhentos e seis mil e setecentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta centavos).

Paracambi, 20 de JANEIRO de 2021.

Rhavid Lima Carvalho
 Diretor Presidente da COMDEP
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
Coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
Em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
Junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
Misture na metade do 
tempo.
Tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
Misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
Junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
Misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

Modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

Misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
Asse em forno médio 
(170 ºC a 190 ºC), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
Dica: Para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

EDMILSON DE MOURA PITOMBEIRA
JENNIFFER VEIGA BARRETO
ALENCAR MARTINS VIEGAS
FABIO CAVALCANTI CYSNEIROS
MAURO ANTONIO CARDOSO REIS
CAMILA NETO DOS SANTOS 
BIANCA GILY ARRIGONI MOREIRA
LUIS DEL CRISTO SALGADO VERGARA 
JOSE LUIS PEREZ GARCIA 
RITA DE CASSIA REIS PINTO DA FONSECA
AFFONSO COTTA COSTA 
ROBINSON BOTELHO DE FARIA 
AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAUJO GONÇALVES 
SUZI SLAYBI MONTEIRO 
ROBERTA MILANEZ 
UBIRACY CALDAS LEONARDO NOGUEIRA
FERNANDA MOTTA DOS REIS
LOUISE PEREIRA BARROS 
JOFFRE ROXO FLEIUSS JUNIOR
CAROLINA FERREIRA DE QUEIROZ
GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA CHAVES
ZIYAD ABDALLAH HAMAD
RICHARD NYCKSON DOS SANTOS AMBROZIO
UMBERTO NOCITO NETO
THIAGO DE MOURA MOTTA CARVALHO
CIDINE JUNIOR GARCIA CALDEIRA
PAULA MARIA DOS PASSOS 
INGRID MARINK PEREIRA
CRISTIANE GOMES OLIVEIRA
RAYARA AGUILEIRA ROZARIO 
ROSANA BORGES DA SILVA
ALUANA SANTANA CARLOS 
VITTOR FERNANDES GALAN
VERONICA DARGAN BOECHAT
CLAUDIA VALERIA GOMES DE OLIVEIRA BACELAR 
LEANDRO ESCOBAR CORREA
MATHEUS RAMOS ALVES
JULIANA MAC ARTHUR SOARES 
DOUGLAS JEFERSON DE FREITAS
NATALY SEQUEIRA DE LANNA 
ANA PAULA CHAVES DE OLIVEIRA
DIEGO SILVA DOMINGUES DE MORAES
MONICA PATRICIA DOS REIS ACOSTA TROVATO
BRUNO DE SOUZA PEREIRA

PORTARIA Nº 082/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear, a contar de 01 de janeiro de 2021, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretária Municipal de Saúde.
EDUARDO CORREDEIRA DA PAIXÃO BISPO
LUCIANA CARNEIRO E SILVA
HELTON DA SILVA SANTOS 
CAMILA FERNANDES CARDOSO
JORGE FERNANDO BORGES DE MORAES JUNIOR
GUILHEREME VAZQUEZ IZOLANI
LAURA DIAS LUSTOZA CABRAL
EDGAR GUZMAN BLANCO
FRANCISCA PALOMA GAMA NEVES
GABRIELA ASSURE TONASSI
SUZANE MARIE SILVA GESTEIRA FERREIRA 
JOÃO CARLOS ALMEIDA PEREIRA 
REGINA MARIA CARAUTA
EDUARDO LANGE CARRIÇO 
HELTON REGIS DE CARVALHO
NATALIA TORQUATO TEIXEIRA 
ULYSSES VITAL JUNQUEIRA BRUNO
RICARDO DE OLIVEIRA URSINE SILVA
MAYARA CRISTINA ZUQUETO DE MEDEIROS
LUCCAS RAMALHO LEONARDO NOGUEIRA
HELOISA SOUZA BANDEIRA E SILVA
RITA DE CASSIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
JOÃO PEDRO VAZ GIORGETTA 
MAHEL ABDUL
FRANKLIN PIRES JUNIOR
FREDERICO MIRANDA DA SILVA
AMANDA FRAGOSO NOCITO
LUIZ VICTOR DOS PASSOS FERNANDES
CLEMAR PASSOS GARCIA NETO
ERIC AMORIM WEBER DA SILVA
ANDERSON LUIZ LIMA RODRIGUES
HUGO ARAUJO BORGES

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº071/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO DE 2021, PUBLICADA EM 
22/01/2021.
ONDE SE LÊ: PORTARIAS Nº018 A 043/SEMAD/2021 DE 12/01/2021, publicadas 
em 13/01/2021.
LEIA-SE: PORTARIAS Nº019 A 044/SEMAD/2021 DE 12/01/2021, publicadas em 
14/01/2021.

NA PORTARIA Nº052/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO DE 2021.
ONDE SE LÊ: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUN-
TOS DO GOVERNO, SIMBOLO DAS-3
LEIA-SE : SECRETARIO EXECUTIVO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, SIMBO-
LO DAS-2

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRATA:
NA PORTARIA Nº071/SEMAD/2021 DE 22 DE JANEIRO DE 2021.
ONDE SE LE:18 A 43
LEIA-SE: 19 A 44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

AOS CONTRATOS N°S 001/CHM-SEMUS/2020 E 002/CHM-SEMUS/2020,

 DO CHAMANEHNTO PÚBLICO N° 001/SEMUS/2020*

PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO 08/365/2020

ASSUNTO Prorrogação, pelo Primeiro Termo Aditivo, Contratos n°s 001/CHM-
-SEMUS/2020 e 002/CHM-SEMUS/2020, referentes ao Chamanento 
Público n° 001/ SEMUS/2020.

OBJETO Prorrogação do ajuste no prazo de 12 (doze) meses, a contar de 
01/01/2021, estando previsto para expirar-se no dia 31/12/2021. 

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

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

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

DATA DA ASSINATURA 30/12/2020.

Belford Roxo, 30 de dezembro de 2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

*Omitido da publicação dos atos oficiais de 31/12/2020.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

AO CONTRATO N° 005/CHM-SEMUS/2019,

DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/SEMUS/2019*

PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/868/2018

ASSUNTO Segundo Termo Aditivo aos Contrato n° 005/CHM-SEMUS/2019, do 
Chamanento Público n° 001/ SEMUS/2019.

OBJETO Prorrogação do ajuste no prazo de 12 (doze) meses, a contar de 
01/01/2020, estando previsto para expirar-se no dia 31/12/2021. 

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

OBSERVAÇÃO

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

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

DATA DA ASSINATURA 30/12/2020.

Belford Roxo, 30 de dezembro de 2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

*Omitido da publicação dos atos oficiais de 31/12/2020.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

AOS CONTRATOS N°S 014/CHM-FMSBR/2017 E 015/CHM-FMSBR/2017*

PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/1804/2016

ASSUNTO Quarto Termo Aditivo aos Contratos n° 014/CHM-FMSBR/2017 
e 015/CHM-FMSBR/2017.

PARTES

Contrato n° 014/CHM-FMSBR/2017: Município de Belford 
Roxo e Renalford Hospital de Clínica Médica e Nefrológica 
Ltda.

Contrato n° 015/CHM-FMSBR/2017: Município de Belford 
Roxo e INBEL – Instituto Nefrológico Belford Roxo Ltda.

OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo, nos termos do 
art. 57, II, e § 1°, da Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 
8.080/1990 e Parágrafos Primeiro e Seguintes da Cláusu-
la Segunda do Contrato n° 015/CHM-FMSBR/2017, bem 
como art. 42 da Lei Complementar Federal n° 101/2000, a 
prorrogação do ajuste no prazo de 12 (doze) meses, a con-
tar de 01/01/2021, estando previsto para expirar-se no dia 
31/12/2021. 

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

OBSERVAÇÃO

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Programa de Trabalho 10.302.027.2.009, Elemento de Des-
pesa 3.3.90.39.00, Fonte 16.

DATA DA ASSINATURA 30/12/2020.

Belford Roxo, 30 de dezembro de 2020.

CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
PRESIDENtE DO FuNDO MuNICIPAL DE SAúDE

*Omitido da publicação dos atos oficiais de 31/12/2020.
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