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Roubo de 
carreta deixa 
dois mortos 
em Caxias 

Pedágio da Dutra terá novo valor a partir de amanhã 
3

Criminosos roubaram o veículo minutos após ser recarregada na Reduc, na Rodovia Washington Luiz. Um 
dos bandidos baleou o motorista e entrou em confronto com policiais do 15º BPM. Levou a pior. 
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Bandido atirou contra os policiais e acabou baleado e morto 

Ex-vEREaDoRa no alvo Da Civil
Carminha Jerominho e dois 

policiais militares estão en-
tre os 17 presos na operação 
desencadeada pela Delegacia 
de Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC) contra receptadores 
de aparelhos celulares rouba-
dos. Ela é filha de Jerônimo 
Guimarães Filho, conhecido 
como Jerominho, condenado 
por chefiar a maior milícia do 
Rio.
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Quebrando o ciclo da 
violência doméstica 

em Belford Roxo 
O Centro Especializado de Atendimento à Mulher 

(Ceambel) está cadastrando mulheres vítimas de 
violência, em um banco de dados, para inseri-las no 
mercado de trabalho. Procurando fixar parcerias, a 
unidade visa empresas como supermercados, salões 
de beleza, casas lotéricas, ônibus, entre outras, todas 
dentro do município. 
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Polícia
Civil quebra 
esquema de 

golpistas 
contra o inSS
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Fazenda 
do RJ e 

SP miram 
empresas 
suspeitas 
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aQuElE aBRaço!!!
Muito legal a ideia de uma live virtual 

dos Dinossauros do Teatro Arcádia marca-
da para 6 de março, às 19h, pelo Google Meet. Resgatar a 
memória de uma época de ouro no espaço sagrado do Ar-
cádia não tem preço. Esta Resenha não só apoia como vai 
participar do encontro. “Não vejo a hora de pisar em um 
palco novamente”, disse o ator Paulo Barbieri a este espaço. 
Parabéns e Aquele Abraço aos Dinossauros do Arcádia!!! 

Resenha Cultural
Hora

Há uma semana, Jorge 
Perlingeiro anunciou que 
aceitou disputar a presidên-
cia da Liesa. “Meu nome foi 
aceito quase por unanimida-
de”, disse. 

Há quase 30 anos no co-
mando da apuração das no-
tas do Grupo Especial, Per-
lingeiro revela que mesmo 
presidindo a entidade, não 
pretende largar o comando 
da leitura das notas do Gru-
po Especial.

“Eu quero continuar, ain-
da não quero pendurar meu 
microfone, não, mas o futu-
ro a Deus pertence. O que 
posso garantir é que eu que-
ro muito estar lá, apresen-
tando a apuração das notas 
no carnaval do ano que vem, 
aquele que, sem sombra de 
dúvidas, será o carnaval 
mais concorrido do século, 
porque ninguém esperava 
ficar um ano sem a festa”. 
Perlingeiro garante: “os des-
files de 2022 já vão nascer 
históricos”. Tomara, Perlin-
ja, tomara! (Jota Carvalho)

Dez! nota 10!
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Homenagem ao ‘Bituca’

Fabio Rizental parti-
cipa, neste sá-
bado (27), do 

projeto Quatro Can-
tos, que reúne quatro 
artistas da Cabanas 
Produções homena-
geando quatro impor-
tantes compositores 
da Música Popular 
Brasileira. Rizental 
vai reverenciar Milton 
Nascimento com o re-
pertório do CD “Noi-
tes de Minas”, que ele 
lançou em 2017 com 
participações de Wag-
ner Tiso e Márcio Ma-
lard.

Além de Rizental, 
participam do proje-
to, Verônica Sabino e 
Luís Filipe de Lima 
(cantaram dia 25), Ar-
ranco de Varsóvia (se 
apresentou, ontem,  
26) e Duo Gisbranco 
(atração de domingo, 
28). Quatro apresen-
tações de shows gra-
vados especialmente 

para o projeto, exibidos 
em parceria com o canal 
Ziriguidum no YouTube 
- youtube.com/tvzirigui-

dum. O projeto está divi-
dido em quatro diferen-
tes ações: transmissão de 
show ao vivo pela inter-

net, lançamento de clipes 
gravados ao vivo, lança-
mento de álbum ao vivo 
nas plataformas digitais 

e entrevista ao vivo 
com os artistas sobre 
o trabalho realizado.

>> Sobre o artis-
ta - Nascido no Rio 
de Janeiro, berço do 
samba e da bossa 
nova, Fabio Rizental 
transpira na guitarra 
as inspirações moti-
vadas pelas obras de 
Tom Jobim, Milton 
Nascimento, Chico 
Buarque e de nomes 
do jazz, como The-
lonious Monk, Duke 
Ellington e Chick 
Corea, acrescentan-
do, de forma origi-
nal, pitadas do rock 
de feras como Jeff 
Beck e Eric Clapton.

Patrocínio: Go-
verno Federal, Go-
verno do Rio de Ja-
neiro, Secretaria de 
Estado de Cultura e 
Economia Criativa 
do RJ, através da Lei 
Aldir Blanc. 

jOta carValhO
jota.carvalho@yahoo.com

Divulgação

faBio RiZEntal
Nem todo mundo tem 

paciência de ficar isolado 
dentro de casa, sem ao 
menos sentir o cheirinho 
da rua uma vez por dia. É 
o caso do corno mais ama-
do de um município, ‘Ro-
gerinho Boca de Garrafa’. 
“Preciso sair um pouco 

daqui desta prisão sem 
grades. Doido para tomar 
minha cervejinha e a lei 
não deixa. Fecharam o bo-
teco da esquina e o mer-
cado aqui do bairro está 
limitando a compra das 
latinhas”, reclamou, por 
celular a este SOMBRA.

Corno Rogerinho reclama da prisão

Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Boca de Garrafa”, 
apelido dado ao cornão 
pelo fato dele fazer sel-
fies ao lado da amada 
com a ‘boquinha redon-
dinha’, como se esti-
vesse sugando algo, re-
solveu pular o muro do 

condomínio, longe da 
portaria, do alcance das 
câmeras e saiu à procura 
de um boteco onde pu-
desse matar a ‘sede da 
loira gelada’. Com tudo 
fechado, restou ao ga-
lhudo voltar para casa. 

Pulou o muro e não achou boteco aberto

Ao chegar na porta-
ria, levou uma senhora 
repreensão do porteiro, 
que já não vai muito 
com a cara dele. “Olha, 
aqui seu corno confor-
mado (até aí foi elogio). 
Seu veado (aí Rogeri-
nho pulou: ‘Epaaaaa! 
Tudo, menos isso!). 
Você quer fazer eu per-

der meu emprego? Vou 
falar com o doutor sín-
dico e você resolve sua 
vida com ele”, finalizou 
o agente de portaria. O 
corno abaixou a cabe-
ça e foi embora. Cenas 
como esta rolam diaria-
mente naquela cidade 
castigada pela autorida-
de maior.

volta pra casa e esporro na portaria

o SoMBRa

 guitarrista carioca participa do projeto ‘Quatro Cantos’

na ManguEiRa

Na apresentação, Rizental vai reverenciar 
a fera Milton Nascimento

Um dos clássicos de disputa de samba é a 
torcida, a vibração da comunidade torcendo 
para os sambas e todo aquele calor huma-
no. Este ano a situação é diferente. Devido 
a pandemia da Covid-19, a Estação Primeira 
de Mangueira está realizando a sua disputa 
através de Lives.

Seguindo os procedimentos sanitários, 
além da falta do público e torcida, apenas um 
integrante de cada parceria foi autorizado a 
participar da live. Após se classificar na pri-
meira fase, Igor Leal, integrante da parceria 
17 falou sobre essa falta do público e da pre-
sença na disputa. “Fomos representados pelo 
nosso parceiro Cadu e o Alemão do Cavaco, 
por ser diretor musical da escola também es-
teve presente. É uma situação complicada. 
É importante em uma disputa ter o “termô-
metro” da torcida, dos integrantes da escola, 
a forma que o nosso samba é recebido. Esse 
ano está diferente, mas sabemos que é por 
um motivo justo”, revelou Igor Leal.

Apostando na inovação, a parceria de 
Gilson Bernini, Alemão do Cavaco, Cadu 
e Igor Leal também gravou uma versão 
acústica da obra em homenagem a Cartola, 
Jamelão e Delegado no enredo José, An-
genor e Laurindo, na voz de Xande de Pi-
lares. O resultado final pode ser conferido 
através do link https://www.youtube.com/
watch?v=BZ0HsjsjYIc

Compositor sente falta do calor 
humano nas eliminatórias

Compositores, Gilson Bernini, Alemão do Cavaco, Igor Leal e Cadu
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Um advogado acu-
sado em setembro 
pelo Ministério 

Público Estadual de im-
probidade administrativa 
após participar de licitações 
emergenciais fraudulen-
tas na Secretaria estadual 
de Saúde está de volta ao 
Governo do Estado do Rio 
após alguns meses fora de 
cena. Yuri Frederico Olivei-
ra Fernandes foi nomeado 
para o cargo de superinten-
dente na Secretaria estadual 
de Ciência, Tecnologia e 
Informação no último dia 

14 de dezembro, com vali-
dade retroativa para o dia 7 
de dezembro. Apenas sete 
dias após o deputado esta-
dual Dr. Serginho assumir 
a pasta, o advogado voltou 
a ativa. 

A acusação que Yuri res-
ponde é por conta da atua-
ção que teve na última vez 
em que teve um cargo no 
governo. Foi em maio, jus-
tamente quando ele atuava 
como assessor do ex-subse-
cretário estadual de Saúde, 
Gabriell Neves, que chegou 
a ser preso por conta das 
fraudes em contratos na 
Saúde do estado no início 
da pandemia. Yuri, inclusi-

ve, foi exonerado no dia da 
prisão de Gabriell Neves, 
em 7 de maio de 2020. 

Agiu ilegalmente
No documento que teve 

acesso com exclusivida-
de, a promotora Fernanda 
Nicolau afirma que não há 
dúvidas com relação à prá-
tica de atos de improbidade 
administrativa por parte de 
Yuri. De acordo com a ação 
movida pelo MP em setem-
bro do ano passado, o ad-
vogado foi o responsável, à 
época, por dar continuidade 
a uma licitação fraudulenta 
que chegou a ser contesta-
da. 

O órgão entende que 
Yuri atuou ignorando os 
“princípios legais da admi-
nistração pública” e agiu 

ilegalmente por ter decla-
rado uma OSS sem habili-
tação para gerir o Hospital 
de Anchieta, “com au-

sência de documentos im-
prescindíveis para análise 
quanto à melhor proposta” 
para o Estado.

REPRoDução acusado de improbidade volta
em novo cargo ao governo do RJ

Denúncia 

Yuri frederico oliveira fernandes é 
acusado de participar de licitações 

emergenciais fraudulentas na Saúde

Publicação da nomeação Yuri Frederico Oliveira Fernandes 

Pedágio da Dutra terá novo 
valor a partir de amanhã 

A partir de amanhã, as 
novas tarifas de pedágio da 
Rodovia Presidente Dutra 
passam a vigorar, confor-
me autorização da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). A deli-
beração número 61 que au-
toriza o reajuste e revisão 
da tarifa, foi publicada no 
Diário Oficial da União da 
última quarta-feira. 

A tarifa a ser pratica-
da para carros de passeio 
será alterada de R$ 15,20 
para R$ 14,20, nas praças 
de pedágio de Moreira Cé-
sar, Itatiaia e Viúva Graça; 
de R$ 3,70 para R$ 3,50 
nas praças de pedágio de 
Arujá, Guararema Norte 
e Guararema Sul; e de R$ 
6,70 para R$ 6,20 na praça 
de pedágio de Jacareí.

Os valores das tarifas 
que serão praticadas por 
praça de pedágio a partir 

deste sábado são os seguin-
tes: Arujá (SP) - cobrança 
bidirecional - R$ 3,50 (*); 
Guararema Norte (SP) - co-
brança unidirecional - R$ 
3,50 (*); Guararema Sul 
(SP) - cobrança unidirecio-
nal - R$ 3,50 (*); Jacareí 
(SP) - cobrança bidirecio-
nal - R$ 6,20 (*).

Moreira César (Pinda-
monhangaba - SP), Itatiaia 

(RJ) e Viúva Graça (Se-
ropédica - RJ), cobrança 
bidirecional - R$ 14,20 
(*). Motocicletas pagarão, 
respectivamente, R$1,75 
(Arujá e Guararema), 
R$3,10 (Jacareí) e R$ 7,10 
(Moreira César, Itatiaia e 
Viúva Graça). (*) para ve-
ículos comerciais, a tarifa 
é multiplicada pelo número 
de eixos.

Pedágio da via Dutra em Itatiaia 

REPRoDução

Insumos para 12 milhões de doses de 
vacina chegam ao Brasil no domingo 

O ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria, con-
firmou ontem a chegada de 
insumos para a produção 
da vacina contra covid-19, 
a Covishield, desenvol-
vida pela universidade de 
Oxford, em parceria com 
a farmacêutica britânica 
AstraZeneca, e produzida 
no Brasil pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
“O volume desembarca-
do deve gerar produção de 
mais de 12 milhões de do-
ses”, escreveu em publica-
ção nas redes sociais.

De acordo com o Minis-
tério das Comunicações, 
os insumos virão da China 
com previsão de chegada 
ao Brasil no próximo do-
mingo. Segundo a pasta, 
a medida faz parte “do es-
forço do governo federal” 
para garantir a imunização 
da população. Em viagem à 
Suécia no início deste mês, 

Faria conversou com o só-
cio majoritário da AstraZe-
neca, Marcus Wallenberg, e 
pediu que a empresa acelere 
o envio de insumos e vaci-
nas para o combate da co-
vid-19 no Brasil.

O acordo de cooperação 
da Fiocruz com a AstraZe-
neca prevê a produção e 
entrega 210,4 milhões de 
doses da Covishield até o 
final deste ano, sendo 110,4 
milhões até julho. Para isso, 

serão enviados 14 lotes do 
Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) da vacina. Esse 
será o segundo lote des-
ses insumos enviado pelo 
laboratório chinês Wuxi 
Biologics, contratado pela 
farmacêutica AstraZeneca. 
O primeiro lote, que chegou 
no dia 6 de fevereiro, possi-
bilitará a produção de mais 
2,8 milhões de doses da va-
cina. Fonte: Agência Brasil. 

Ministro Fábio Faria disse que suprimento 
deve chegar no fim de semana

MaRCEllo CaSal JRagênCia BRaSil

Ceambel cadastra 
mulheres vítimas de violência 

para mercado de trabalho
O Centro Especializado 

de Atendimento à Mulher 
de Belford Roxo (Ceam-
bel) está cadastrando as 
usuárias do equipamen-
to, vítimas de violência, 
em um banco de dados e 
inseri-las no mercado de 
trabalho. Procurando fixar 
parcerias, a unidade visa 
empresas como supermer-
cados, salões de beleza, 
casas lotéricas, ônibus, 
entre outros, todas dentro 
do município. O Ceambel 
conta com uma equipe 

multidisciplinar forma-
da por assistente social, 
psicóloga, psicopedago-
ga e advogada para dar 
suporte às 3.780 mulhe-
res assistidas. A unidade 
atende pelos telefones 
2761-5845/6604/6700/5846 
e whatsapp 98157-5776.

De acordo com a coor-
denadora do Ceambel, Ana 
Cristina, muitas mulheres 
permanecem no ciclo de 
violência doméstica devi-
do à dependência financei-
ra. “Foi desse ponto que 

surgiu a ideia de buscar 
parcerias para dar oportu-
nidades a essas mulheres. 
Elas precisam recuperar 
o psicológico, autoestima 
e saber que é capaz e não 
precisa depender do agres-
sor”, explicou. O Ceambel 
oferece curso de cuidado-
ra. Algumas mulheres já 
estão se formando, umas 
trabalhando na área e ou-
tras estagiando.

As usuárias do Ceambel, 
Priscila Barreto da Silva, 
31 anos, e Mariana Augus-

ta, 27, foram fazer o cadas-
tro. “A equipe entrou em 
contato comigo para fazer 

o cadastro e tentar um es-
paço no mercado de traba-
lho. Minha expectativa é a 

melhor possível de que eu 
consiga um emprego e que 
me ajude”, disse Priscila.

Priscila Barreto fez o cadastro para tentar 
ser inserida no mercado de trabalho

RafafEl BaRREto/PMBR
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assessOria 
de imprensa

violação de direitos 
básicos na mão da PM 

Um levantamento re-
alizado pela organização 
Redes da Maré aponta 
que a Polícia do Rio de 
Janeiro viola os direitos 
básicos dos moradores 
do Complexo da Maré, 
na Zona Norte do Rio, 
quatro vezes mais que 
criminosos da região. 
Somente no ano passa-
do, 12 pessoas tiveram 
seus direitos infringidos 
por bandidos na comu-
nidade. O índice dos cri-
mes sobe para 48 quando 
cometidos por agentes 
da segurança pública.

Ainda segundo o es-
tudo, 35 casas na comu-
nidade foram invadidas 
por criminosos ou poli-
ciais no ano passado. O 
mesmo relatório mostra 
ainda que os números 
da violência diminuíram 
no último ano. Em 2020, 
o número de operações 
policiais na Maré caiu. 
Foram 16. O que signi-
fica 60% a menos que no 

ano anterior. Deste total, 
oito foram planejadas 
e outras oito emergen-
ciais. 

O boletim de Segu-
rança Pública feito pela 
Redes da Maré mapeia 
desde 2016 todos os 
conflitos armados que 
acontecem nas 16 fave-
las do conjunto. O estu-
do fala ainda sobre o im-
pacto deles nas vidas das 
mais de 140 mil pessoas 
que moram na região.

Em 2020, o número 
de mortes diminuiu e 
atingiu o índice de 19 ví-
timas. O dado representa 
60% a menos que no ano 
anterior. Apesar da que-
da, a média de vítimas 
na comunidade ainda 
é alta. As trocas de tiro 
entre facções crimino-
sas mataram 14 pessoas. 
Já em confrontos com a 
presença da polícia mor-
reram 5. No total, foram 
42 vítimas somando os 
feridos. 

A Assembleia Legislativa do RJ (Alerj) reconheceu a prorro-
gação do estado de calamidade pública. A medida decorre das 
medidas de prevenção à pandemia no Estado do Rio e em mais de 

dez municípios fluminenses. 

Novos três casos da variante de Manaus foram confirmados na ci-
dade do Rio, além dos quatro que haviam sido divulgados na semana 
passada. A informação é do superintendente municipal de Vigilância 

Sanitária, Márcio Garcia.

A Assembleia Legis-
lativa do RJ (Alerj) apro-
vou, em discussão única, 
o projeto de lei 4.146/18, 
de autoria do deputado 
Átila Nunes (MDB), que 
institui o Programa de 
Assistência às Vítimas 
de Intolerância Religiosa 
no Estado.

Segundo o PL, cabe-
rá à Secretaria de De-
senvolvimento Social 
e Direitos Humanos e 
à Delegacia de Crimes 
Raciais e Delitos de 
Intolerância (Decradi) 
constatar a ocorrência 
dos casos de intolerân-
cia.

intolERânCia 

oCoRRênCiaS 

Também será atribui-
ção da Decradi lavrar 
laudo circunstanciado 
que ateste os fatos para 
aplicação do Plano de 
Assistência às Vítimas 
de Intolerância Reli-
giosa. O programa tem 
como finalidade a segu-
rança do templo.

Segundo o projeto, a livre manifesta-
ção de pensamento e opinião ou a divul-
gação do credo ou doutrina religiosa não 
será configurada como ato ilícito. O Poder 
público não poderá interferir na realização 
de cultos ou cerimônias, por exemplo.

CiRCunStanCiaDo 

ManifEStação 

EDitoRial

E ainda do ambiente sócio-cultural-
-religioso que esteja sendo ameaçado. 
O texto seguirá para o governador em 
exercício, Cláudio Castro, que tem até 
15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-
-lo.

aMEaça 

REPRoDução  

Um projeto de lei do 
deputado Rosenverg 
Reis (MDB), que a As-
sembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) votou ontem, em 
discussão única, determi-
na que estabelecimentos 
comerciais podem ser 
obrigados a instalar pla-
cas em braile com sinali-

zação do sentido de estei-
ras e escadas rolantes. 

O texto também pre-
vê que estações de trens, 
metrô e barcas façam a 
adaptação. Em caso do 
descumprimento o esta-
belecimento poderá ser 
multado de acordo com o 
código de defesa do con-
sumidor. “O Brasil possui 

1,2 milhão de pessoas 
cegas, de acordo com o 
Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. A falta de 
acessibilidade ainda é 
um grande problema que 
pessoas com deficiência 
visual enfrentam no mo-
mento de sua locomo-
ção”, defendeu o parla-
mentar. 

Escadas e esteiras rolantes 
com sinalização em braile 

na mira Da Sefaz 

As secretarias de es-
tado de Fazenda 
do Rio de Janeiro 

(Sefaz-RJ) e de São Paulo 
(Sefaz-SP) deflagraram na 
última quarta-feira uma 
operação conjunta com o 
intuito de identificar em-
presas suspeitas de simular 
operações para gerar crédi-
tos indevidos de ICMS. Os 
Auditores Fiscais flumi-
nenses e paulistas vão vis-
toriar estabelecimentos lo-
calizados no Estado do Rio 
que supostamente vendem 
mercadorias para São Pau-
lo, gerando créditos ilegais 
de ICMS.

Serão, ao todo, 66 em-
presas vistoriadas. Juntos, 

esses contribuintes emiti-
ram, nos últimos 12 meses, 
um total de cerca de R$ 5,4 
bilhões em notas fiscais, 
que geraram cerca de R$ 
600 milhões em créditos 
de ICMS. As 66 empresas 
fiscalizadas ficam em 18 
cidades: Rio de Janeiro, 
São Gonçalo, Pinheiral, 
Itatiaia, Três Rios, Duque 
de Caxias, Saquarema, 
Campos dos Goytacazes, 
Itaperuna, São João de 
Meriti, São José do Vale 
do Rio Preto, Guapimi-
rim, Mendes, Porciúncula, 
Magé, Paracambi, Tanguá 
e Japeri. Em um dos locais 
vistoriados, em Botafogo, 
zona sul do Rio, o endere-
ço comercial onde deveria 
funcionar uma empresa 
está vazio há pelo menos 

um ano e meio. Mesmo 
assim, esse suposto esta-
belecimento vem emitindo 
notas fiscais de operações 
que, na verdade, não acon-
tecem.

“Com essa ação, esta-
mos aumentando também 
a integração entre os Fiscos 
dos dois estados. A opera-
ção faz parte do programa 
‘Na Mira da Receita Esta-
dual’, criado para comba-
ter a concorrência desleal e 
a sonegação fiscal”, afirma 
Guilherme Mercês, secre-
tário de Estado de Fazenda 
do Rio de Janeiro.

Cooperação 
Já o secretário de Fazen-

da e Planejamento de São 
Paulo, Henrique Meirelles, 
destaca que a cooperação 

entre os físicos estaduais 
é essencial para combater 
esta modalidade de sone-
gação fiscal. “A troca de 
informações e a atuação 
conjunta viabilizam a atua-
ção da fiscalização”, disse.

Na avaliação do superin-
tendente de Fiscalização da 
Sefaz-RJ, Almir Machado, 
essa fraude causa grandes 
prejuízos para os dois esta-
dos. “Os estabelecimentos 

que de fato estiverem co-
metendo a irregularidade 
terão suas inscrições can-
celadas no Estado do Rio 
de Janeiro, e os reais bene-
ficiários terão os créditos 
invalidados no Estado de 
São Paulo”, concluiu. 

Segundo César Akio 
Itokawa, diretor de Fiscali-
zação da Sefaz-SP, a pasta 
vem monitorando opera-
ções que envolvem contri-

buintes paulistas para bus-
car, identificar e estancar 
rapidamente as fraudes. A 
equipe de monitoramento 
e inteligência acessa dia-
riamente o banco de dados 
de notas fiscais emitidas e 
recebidas e realiza diver-
sos cruzamentos de da-
dos em busca de padrões 
de comportamento que se 
adequam ao perfil das em-
presas noteiras.

fazenda do RJ e SP fazem operação conjunta
Divulgação 

 Auditores trabalham para identificar empresas suspeitas de simular operações

Equipes vão vistoriar estabelecimentos 
no Rio que supostamente 

vendem mercadorias para São Paulo

ESTADOS UNIDOS 
- O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Joe 
Biden, revogou medida 
do antecessor, Donald 
Trump, que vetava a en-
trada de alguns imigran-
tes no país por suposto 
“risco para o mercado 
de trabalho”.

Com a decisão, Bi-
den inverteu com efei-
to imediato a decisão 
de Trump, anunciada 
em 22 de abril de 2020, 
nos primeiros meses da 

pandemia de covid-19, 
que atingiu duramente 
a economia dos EUA e 
atrasou a criação de em-
prego.

A decisão de Trump, 
prorrogada em junho de 
2020 e depois em 31 de 
dezembro de 2020, de-
terminava a suspensão 
da entrada de imigran-
tes e não imigrantes que 
representassem risco 
durante a recuperação 
econômica, após a pan-
demia.

Joe Biden defendeu 
agora que impedir a 
chegada dessas pesso-
as não faz avançar os 
interesses da América. 
“Pelo contrário”, acres-
centou, “prejudica os 
Estados Unidos, inclusi-
ve ao impedir membros 
de famílias de cidadãos 
americanos e residentes 
permanentes legítimos 
de se reunirem com fa-
miliares”.

De acordo com o 
decreto, a decisão do 

antecessor também 
prejudica as indústrias 
americanas que utili-
zam talentos de todo 
o mundo. Além disso, 
“prejudica os indivídu-
os que foram selecio-
nados para receber a 
oportunidade de se can-
didatarem, e aqueles 
que receberam vistos 
de imigrantes por meio 
da Lotaria da Diversi-
dade de Vistos”.

Além de reverter a 
decisão da adminis-

tração anterior, Biden 
instruiu os secretários 
de Estado, Trabalho e 
Segurança Interna a re-
verem “quaisquer regu-
lamentos, ordens, docu-
mentos de orientação, 
políticas e quaisquer 
outras ações similares” 
desenvolvidos sob o 
decreto anterior e, se 
necessário, emitir novas 
disposições, de acordo 
com a atual política. 

Fonte: Agência 
Brasil. 
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Joe Biden revoga veto de trump a imigrantes
REutERS/KEvin laMaRQuE/

DiREitoS RESERvaDoS

Biden inverteu medida 
com efeito imediato
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São joão De meriti

vila olímpica oferece atividades 
para pessoas com deficiência

Com o intuito de 
promover a inclu-
são social e me-

lhorar a qualidade de vida 
da pessoa com deficiência 
(PcD), a Secretaria de Es-
porte e Lazer deu início ao 
projeto Esporte Inclusão 
Meriti.

A Vila Olímpica de São 
João de Meriti foi recen-
temente revitalizada por 
completo e com as ativi-

dades, a pasta espera levar 
mais autonomia, indepen-
dência e outros benefícios 
para a vida do aluno e de 
quem está a sua volta, aten-
dendo ao maior número 
possível dessa população.

O secretário de Esporte 
e Lazer, Dinho Meriti, fa-
lou sobre o prazer de poder 
realizar este trabalho: “É 
muito gratificante estar à 
frente da Secretaria e po-
der incluir este projeto tão 
importante aqui na Vila 
Olímpica. Contamos com 

uma equipe de professores 
capacitados e qualificados, 
ficamos muito motivados 
em poder fazer mais por 
toda a população, com ela 
aprendemos sempre mais. 
Essas pessoas são parte do 
nosso povo e serão tratadas 
com todo carinho que me-
recem”, afirmou.

Com seu filho partici-
pando da primeira turma, 
Maria Aparecida Rodi-
no, falou sobre o projeto: 
“Nossos filhos não tinham 
mais nada para fazer, a não 

ser na escola. Com a Vila 
Olímpica toda reformada 
e maravilhosa, podemos 
trazer nossos filhos para as 
atividades e serem inclu-
ídos, que é o mais impor-
tante”, contou.

O filho dela adorou o 
projeto: “Gostei das pro-
vas, dos desafios, da capo-
eira, do futebol e do bas-
quete”, disse o adolescente 
João Vitor Rodino.

Outra pessoa que curtiu 
a ideia foi Claudia Perla, 
mãe do também adolescen-

te Enzo: “Qualquer detalhe 
para a saúde dele é muito 
importante. É tudo sempre 
muito difícil, então, essa 
socialização é um ganho”, 
ressaltou a Claudia.

O projeto está aberto a 
qualquer tipo de deficiên-
cia, seja ela intelectual ou 
física, atendendo a pesso-
as a partir dos 12 anos até 
a terceira idade, sempre 
às terças e quintas-feiras 
(manhã - 9h às 12h e tarde 
- 14h às 17h), nas seguintes 
modalidades: Futsal; Bas-

quete; Atletismo; Bocha; 
Tênis de mesa e     Psico-
motricidade

Informações
A Vila Olímpica de São 

João de Meriti fica na Rua 
Milton, s/nº, no bairro 
Grande Rio, bem ao lado 
da Rodovia Presidente Du-
tra e atende pelos telefones 
(WhatsApp/Telegram) 21 
2753-6558 / 21 998 965 
304. As inscrições também 
podem ser feitas por este 
link.

Prefeitura espera levar mais autonomia, independência e outros benefícios à vida do aluno

Projeto ‘Esporte Inclusão Meriti’ visa alcançar o maior número possível de pessoas especiais

Vanderlei Luxemburgo se despede 
do comando do Vasco da Gama

O Club de Regatas Vas-
co da Gama informou na 
quarta (24) que Vanderlei 
Luxemburgo comandaria 
o time pela última vez no 
jogo contra o Goiás, na 
quinta-feira (25), em São 
Januário, válido pela 38ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. A decisão foi 
tomada em comum acor-
do.

Luxa e sua comissão téc-
nica comandaram o treina-
mento na tarde da quarta-
-feira, reiterando foco total 
da equipe diante do Esme-
raldino. O experiente trei-
nador agradeceu a oportu-
nidade de comandar o time 
pela segunda vez e ressal-
tou que são procedimentos 
naturais para a reestrutura-
ção do clube.

“Olá, torcedor vascaíno. 
É um prazer estar falan-
do com vocês novamente, 
mas de uma maneira um 
pouco mais diferente, de 
uma maneira triste. Não 
conseguimos fazer a re-
novação do contrato. O 
Vasco da Gama entendeu 
que não deveria dar con-
tinuidade no meu trabalho 
nessa temporada que vai 
começar dentro do próprio 
ano, que é uma coisa meio 
confusa, né? Então a di-
retoria do Vasco da Gama 
entendeu que eu não deve-
ria continuar em função da 
reestruturação que o Vasco 

da Gama vai passar. E eu 
entendi que isso faz parte 
de um processo natural, 
normal no futebol. O Vas-
co perdeu não só orçamen-
to, que obviamente dimi-
nuiu bastante, e a diretoria 
está fazendo tudo aquilo 
que tem que ser feito para 
uma reestruturação. A mi-
nha renovação não cabia 
nesse momento no Vasco 
da Gama, eu entendo per-
feitamente e não saio da-
qui com nenhuma mágoa, 
muito pelo contrário, feliz 
por ter tido a oportunida-
de de trabalhar no Vasco 
da Gama.  Infelizmente o 
objetivo, meu, de voltar ao 
Vasco da Gama, faltando 
12 jogos, e as pessoas fa-
lando: – Mas você vai cor-
rer riscos na sua carreira? 
O Vasco da Gama não é 
correr riscos. Muito pelo 
contrário, é um prazer mui-
to grande e a possibilidade 
de poder, em 12 jogos, evi-
tar que o Vasco fosse para 
a divisão de acesso, para a 
segunda divisão, era o ob-
jetivo principal. Então as 
pessoas achando que vai 
macular a imagem porque 
vai para o Vasco da Gama 
e o Vasco da Gama caiu… 
Quem não quer trabalhar 
nesse grande Clube, dessa 
grandeza que é o Vasco da 
Gama? Poder contribuir 
de uma certa maneira. Eu 
acho que estaria contri-

buindo se mantivesse o 
Vasco na primeira divisão. 
Não consegui. Eu queria 
continuar, mas a diretoria 
entendeu, pela reestrutura-
ção, que não cabia o Van-
derlei Luxemburgo nessa 
reestruturação. Eu entendo 
que é natural, é normal. 
Eles têm que fazer aquilo 
que cabe dentro do orça-
mento deles, aquilo que 
eles acham que pode ser 
feito. 

E dizer também que, 
aquilo que falei, que eu só 
aceitaria salário se o Vasco 
se mantivesse na primeira 
divisão, tem um documen-
to já sendo preparado pelo 
(Alexandre) Pássaro pra eu 
assinar, abrindo mão dos 
dois meses de salários, por-
que eu sou um cara de pala-
vra. Eu não mantive o Vasco 
na primeira divisão, e se eu 
não mantive, eu não tenho 
direito de receber absoluta-
mente nada. Então eu tenho 
só a agradecer, só agradecer 
ao Vasco da Gama por ter 
me dado mais uma opor-
tunidade de trabalhar aqui, 
e ter podido tentado con-
tribuir. Fiz o máximo que 
um profissional pode fazer, 
mas infelizmente não con-
segui, mas tenho que deixar 
aqui meu agradecimento 
ao torcedor vascaíno que 
esteve comigo, aos funcio-
nários do Vasco da Gama, 
seu staff, pessoal que traba-

lhou junto comigo aqui, um 
grande abraço a todos, e 
dizer que a vida continua, e 
que o Vasco da Gama, com 
certeza estarei aqui do lado 
de fora torcendo.  

Essa reestruturação, ela 
está sendo dada, um pon-
tapé, e essa ída para a se-

gunda divisão ela dói bas-
tante ao torcedor do Vasco 
da Gama, mas também 
pode ser uma coisa que se 
o Vasco da Gama entender 
que precisa fazer uma re-
estruturação mesmo, forte, 
dura, que doa a quem doer, 
o Vasco da Gama pode ser 

que no próximo ano já es-
teja aí na elite de novo do 
futebol brasileiro de uma 
maneira diferente, com cre-
dibilidade, com tudo aquilo 
que o Vasco da Gama sem-
pre teve. Um grande abraço 
a todos os vascaínos, torce-
dores do Vasco da Gama.”

RafaEl RiBEiRo/vaSCo.CoM.BR

O comandante se despediu do clube e dos jgadres contra o Goiás

O diretor executivo de 
futebol, Alexandre Pás-
saro, fez questão de enal-
tecer o trabalho do trei-
nador e de sua comissão 
técnica.

“Em nome do Vasco da 
Gama, venho agradecer 
o Vanderlei Luxemburgo 
e toda sua comissão téc-
nica pelos serviços pres-
tados por estes dois me-

ses. Sou testemunha de 
tudo que ele e a comissão 
técnica fizeram durante 
esse trabalho e nos 11 jo-
gos que passaram. Quero 
agradecer mais uma vez 
em nome do Vasco tudo 
o que ele fez, pela cora-
gem, pelo caráter, pelo 
profissionalismo e pelo 
trabalho que ele demons-
trou durante esses meses. 

Chegamos juntos aqui no 
dia primeiro de janeiro, 
num projeto que já estava 
em andamento e com o 
campeonato em seu terço 
final e a partir de agora, a 
nova diretoria irá se pro-
nunciar e falar dos novos 
rumos, das novas diretri-
zes e das novas decisões 
do Vasco da Gama”, disse 
o dirigente.

DiREtoR Elogia, aPESaR Da QuEDa
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alerj faz homenagem póstuma ao 
PM mais antigo do Rio de Janeiro
a família receberá a homenagem aprovada na sessão de quinta-feira (25)

Divulgação

 Pouco antes de passar à reserva, o tenente-coronel Jucá Sobrinho foi morar em Petrópolis

Prefeitura de Belford Roxo abre vagas 
para curso gratuito de artesanato

A Secretaria de Cultu-
ra de Belford está com 
inscrições abertas para 
o curso de artesanato. 
As aulas serão às sextas-
-feiras, com turmas de 
manhã e à tarde. Por cau-
sa da pandemia, as vagas 
são limitadas. No ato da 
inscrição, os interessados 
devem apresentar cópia 
da identidade, compro-
vante de residência, duas 
fotos 3 X 4 e uma pasta 
azul. Durante as aulas, 
professor (a) e alunos (as) 
deverão usar máscara.

O programa do curso 
inclui as seguintes técni-
cas: crochê básico em pa-
nos de prato; pintura em 
panos de prato; vagonite; 
artesanato com material 
reciclado (garrafas de vi-
dro, latas, potes de plás-
tico, e vidros de perfu-
mes); bordados em tecido 
xadrez; decoupagem em 
sabonete, madeira e teci-
dos; e peças com renda 
(flores).

De acordo com o se-
cretário municipal de 
Cultura, Bruno Nunes, o 
artesanato ganhou impor-
tância em Belford Roxo, 
pois as artesãs aprendem 
nas aulas, fazem o produ-
to e podem vendê-lo, me-
lhorando assim sua renda. 

Antes da pandemia, as pe-
ças eram comercializadas 
na Praça Eliaquim Batista 
e em Santa Amélia.

A coordenadora do 
Feirart, Janete Lima, des-
tacou a importância do 
investimento no artesa-
nato. “O artesanato movi-

menta a economia solidá-
ria, complementa renda e 
melhora a qualidade de 
vida”, finalizou.

A Casa da Cultura fica 
na Avenida Bob Kennedy, 
s/n, bairro Nova Piam. O 
atendimento é das 8h às 
17h.

O curso ensina a produzir diversas peças que, depois de vendidas, ajudam a amentar a renda

DiCulgação

jOta carValhO
jota.carvalho@yahoo.com

O plenário da Assem-
bleia Legislativa 
do Rio de Janeiro 

(Alerj) aprovou, na quinta-
-feira (24), a concessão da 
Medalha Tiradentes e diplo-
ma post mortem ao tenente-
-coronel reformado João 
Freire Jucá Sobrinho, con-
siderado o policial militar 
mais antigo da corporação 
ao falecer com 104 anos, 
no dia 18 de outubro do ano 
passado. A maior honraria 
da Casa foi proposta pelo 
deputado Marcus Vinícius 
(PTB).

A família receberá as 
homenagens ao tenente-
-coronel Jucá Sobrinho, que 
ingressou na Polícia Mili-
tar como recruta no dia 20 
de julho de 1934 e passou 

por vários batalhões, entre 
eles, o 2º batalhão, em Bo-

tafogo e o 3º batalhão, no 
Méier. Depois fez cursos 

para cabo e sargento, mais 
tarde passou para oficial, 

ingressando na Cavalaria. 
Ele comandou também a 

Companhia de Motociclis-
tas, baseada no 4º batalhão, 
em São Cristóvão.

Depois de mais de 40 
anos na Polícia Militar, Jucá 
passou à reserva remunera-
da, no posto de tenente-co-
ronel. Antes, decidiu morar 
em Petrópolis, na Região 
Serrana, aos 59 anos, onde 
foi lotado no batalhão da 
cidade.

“A morte de Jucá foi di-
vulgada com muito carinho 
e reconhecimento pela Po-
lícia Militar. Agora, a Alerj 
também agradece pelos ser-
viços prestados à população 
do Estado do Rio. Deixo 
novamente meus sentimen-
tos aos familiares e amigos 
desse grande cidadão”, afir-
ma o deputado Marcus Vi-
nícius. O veterano deixou 
cinco filhos, 17 netos e 22 
bisnetos, além da esposa.

Nilópolis mantém calendário de vacinação dos idosos contra a Covid-19
A cidade de Nilópo-

lis mantém o calendário 
de vacinação dos idosos 
contra a Covid-19 com 
a CoronaVac e também 
está imunizando os tra-
balhadores da saúde da 
área privada. Na quinta-
-feira (25/2), a Prefeitura 
recebeu mais 2.080 doses 
da vacina AstraZeneca. 
Nesta semana estão sen-
do atendidas pessoas na 
faixa dos 85 aos 89 anos 
e, na semana de 1º a 5 
março, serão vacinados 
idosos entre 80 a 84 anos.

As equipes do progra-
ma Melhor em Casa já 

terminaram de imunizar 
com a segunda dose os 
idosos que moram em ins-
tituições de longa perma-
nência, abrigos e pessoas 
que estão em residências 
terapêuticas, como deter-
mina o Plano Nacional de 
Imunização (PNI).

>> Calendário de vaci-
nação: 22 a 26 de feve-
reiro – Pessoas de 85 a 
89 anos e 1 a 5 de mar-
ço - Pessoas de 80 a 84 
anos.

Endereço dos 
Postos de Saúde

Posto de Atendimen-

to Médico e Sanitário do 
Cabral

Rua Roldão Gonçal-
ves, s/n, Cabral. Tel.: 
3760-1143

Posto Dorvil Almeida 
Lacerda

Rua José Couto Gui-
marães, 1299, Paiol. Tel.: 
3762-4053

Posto Programa de 
Saúde da Família – Fri-
gorífico

Rua Dr. Rufino Gon-
çalves Ferreira, s/n, Fri-
gorífico.

Posto Central
Rua João Pessoa, 1530, 

Centro Tel.: 3039-7565

alinE SantoS / PMn

Na próxima semana serão imunizadas pessoas na faixa dos 80 aos 84 anos

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que o 
horário de funcionamento 
das clínicas da família de 
Mesquita vai mudar em 
março. A partir do próxi-
mo dia 1º, essas unidades 
passarão a atuar das 7h às 
18h de segunda a sexta-
-feira – antes, a proposta 
era que elas ficassem aber-
tas até as 20h nesses dias. 
A mudança visa adequar o 
serviço à demanda local, 
que, segundo levantamen-
to da Secretaria Municipal 
de Saúde, sempre foi muito 
baixa entre 18h e 20h. Aos 
sábados, no entanto, nada 
muda: as clínicas da famí-
lia abrirão às 8h e fecharão 
ao meio-dia.

“A procura por atendi-

mento à noite é muito redu-
zida. Mas, para manter as 
unidades abertas até 20h, 
é preciso ajustar o horário 
dos funcionários de uma 
maneira que, em alguns 
dias, chega a prejudicar 
o atendimento nos horá-
rios de maior movimento. 
Com essa mudança, va-
mos conseguir melhorar 
o atendimento nesses mo-
mentos de pico na procura 
e no fluxo de consultas. Os 
atendimentos aos sábados 
são para garantir atendi-
mento à população que 
trabalha durante a semana 
e não consegue ter acesso 
às unidades” explica Dr. 
Emerson Trindade, secre-
tário municipal de Saúde 
de Mesquita.

Clínicas da Família 
de Mesquita funcionará 

até às 18h de 2ª a 6ª 

RafaEl loBo/PMM
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Carminha gerominho é presa 
em operação contra receptação 

Civil investiga a participação de milícias no contrabando de cargas de eletrônicos, como celulares furtados

Roubo de carreta deixa dois 
mortos na Washington luiz

O roubo de uma car-
reta após ser recarrega-
da na Reduc, resultou 
em dois homens mortos, 
na manhã de ontem, em 
Duque de Caxias. A Polí-
cia Militar informou que 
agentes do 15º BPM rea-
lizaram um cerco na Ro-
dovia Washington Luiz, 
na altura de Jardim Gra-
macho, para recuperar o 
veículo roubado. 

Durante a abordagem 
policial, o bandido ati-
rou contra o motorista da 
carreta, que não resistiu. 
Houve troca de tiros com 
policiais e ele foi baleado 
e morreu no local. Um 
veículo que fazia a co-

bertura do roubo não foi 
encontrado. 

Uma faixa da esquerda 
da pista lateral foi inter-

ditada pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). 

O criminoso trocou tiros com os PMS e acabou morto 

REPRoDução/REDES SoCiaiS

Carminha Jerominho é presa por receptação Roubo de carga, no Galeão, há 1 ano: quadrilha oriunda da Maré

Lojista preso e material apreendido em loja no Centro do Rio

A ex-vereadora do 
Rio Carminha 
Jerominho, filha 

de Jerônimo Guimarães 
Filho, conhecido como 
Jerominho, condenado 
por chefiar a maior mi-
lícia do Rio, foi detida 
na manhã de ontem por 
receptação de celula-
res roubados. Outras 
11 pessoas também fo-
ram presas na Operação 
“Cegueira Deliberada“, 

deflagrada pela Polícia 
Civil, que investiga a 
participação de parami-

litares no contrabando 
de cargas de eletrônicos 
furtados. Os agentes esti-

veram em três endereços 
atrás da ex-parlamentar e 
só a encontraram na casa 

de uma vizinha. Segun-
do a polícia, Carminha 
adquiriu dois celulares 
roubados. Ela disse que 
comprou os aparelhos 
em uma loja e que foram 
“um presente“.

Busca e apreensão 
O objetivo da ação era 

cumprir mandados de 
busca e apreensão, no 
Rio e em Volta Redon-
da, no Sul do RJ,  contra 
26 alvos. Outros dois al-
vos foram identificados 
como policiais milita-
res que agiam como re-

ceptores da mercadoria 
furtada. Os PMs foram 
conduzidos pela Corre-
gedoria da Polícia Mili-
tar para prestar esclareci-
mentos sobre a ocultação 
dos aparelhos.

De acordo com as in-
vestigações, a maioria 
dos aparelhos foi des-
tinada para áreas do-
minadas por milícias, 
como Campo Grande, 
Sepetiba, Paciência, Ita-
guaí, Curicica, Tanque e 
Rio das Pedras, na Zona 
Oeste, para serem reven-
didos aos moradores.

antOniO carlOs
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Todos os acusados vão 
responder pelo crime de 
receptação, que prevê até 
quatro anos de prisão. A 
operação foi desencadea-

da após dois meses de in-
vestigações e partiram de 
dois roubos de cargas no 
Rio. Uma das ações foi 
no Terminal de Cargas do 

Galeão, no dia 7 de mar-
ço de 2020. Um grupo 
fortemente armado levou 
mais de R$ 3 milhões em 
aparelhos telefônicos.

Outro ataque foi em 
Ipanema. Foram rouba-
dos R$ 120 mil em apa-
relhos na Rua Alberto 
de Campos. O nome da 

operação (Cegueira De-
liberada) segundo a po-
lícia, é uma referência ao 
fato de que muitos dos 
receptadores alegam des-

conhecer a origem ilíci-
ta do aparelho, mas não 
questionam de onde veio 
e muito menos pedem a 
nota fiscal.

PEna DE até QuatRo 

Civil desarticula bando que aplicava 
golpes em beneficiários do INSS

Policiais civis da 38ª DP 
(Brás de Pina) desarticu-
laram uma quadrilha que 
aplicava golpes em bene-
ficiários do INSS, nesta 
quarta-feira (24/02). Du-
rante a ação, 20 pessoas 

foram presas em flagrante. 
Segundo as investigações, 
o grupo atuava por meio 
de uma empresa que faz 
consultoria financeira, em 
Nilópolis, que realizava 
empréstimos em nome de 

beneficiários.
A quadrilha telefonava 

para as vítimas e alegava 
que elas mesmas possu-
íam direito a um 14º sa-
lário, que seria pago pelo 
Governo devido à pande-

mia. Os bandidos rece-
biam dados pessoais dos 
beneficiários e faziam um 
empréstimo consignado, 
onde cerca de 90% do va-
lor ficava com a organiza-
ção criminosa.

A Polícia Civil do RJ 
tem certeza de que os 
cinco acusados pelo as-
sassinato do bicheiro Fer-
nando Iggnácio foram os 
mesmos que executaram 
outros dois homens em 
2020. Segundo exames de 
confronto balístico, duas 
das quatro armas apreen-
didas com os executores 
foram usadas nas mortes 
de Sérgio Lima Ferraz 
Filho, o Sérgio Monstro, 
em abril, e Jorge Crispim 
Silva Santos, o Crispim, 
em junho. Ex-PMs, eles 
integravam a organização 
criminosa chefiada por 
Iggnácio.

Genro de Castor de An-
drade, o contraventir foi 
executado com tiros de 
fuzis em novembro do ano 
passado no estacionamen-
to de uma empresa de táxi 
aéreo no Recreio dos Ban-
deirantes, na Zona Oeste 
do Rio. Dos cinco acusa-
dos, já estão presos o cabo 
Rodrigo Silva das Neves, 
conhecido como Cabo das 
Neves, capturado no mês 
passado na Bahia, e o PM 
reformado Márcio Araú-
jo de Souza que, segundo 

investigações, foi o man-
dante do crime. 

Continuam foragidos o 
PM de São Paulo Otto Sa-
muel D’Onofre Andrade 
Silva Cordeiro, o ex-PM 
Pedro Emanuel D’Onofre 
Andrade Silva Cordeiro, 
irmão de Otto, e Ygor Ro-
drigues Santos da Cruz, 
conhecido como Farofa.

Imagens 
da fuga 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DH-Capi-
tal) chegou aos suspeitos 
depois de colher imagens 
da fuga após o crime, e 
de reconstituir a trajetó-
ria dos criminosos até o 
apartamento da namorada 
de um deles, Rodrigo, em 
um condomínio residen-
cial em Campo Grande, 
na Zona Oeste. No local, 
equipes da DH apreen-
deram quatro fuzis (um 
FAL, dois AK-47 e um 
M16). Com uma espécie 
de camuflagem com gra-
ma, dois deles foram usa-
dos no crime. Um dos AK 
e o FAL, de acordo com a 
perícia, foram utilizados 
para matar o bicheiro.

Fuzis usados para matar 
bicheiro foram utilizados 

em outros dois homicídios 
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Estado vai mapear regiões onde as demandas forem maiores

turiSmo no interior

Facilitar o acesso dos turistas é um dos objetivos dos especialistas

Municípios terão projetos de 
placas para sinalizar áreas turísticas

O Governo do 
Rio, por meio da 
Companhia de 

Turismo do Estado do 
Rio de Janeiro (TurisRio) 
e da Secretaria de Estado 
de Turismo (Setur-RJ), 
irá mapear as demandas 
de sinalização dos pon-
tos turísticos das regiões 
com maior potencial de 
visitação do estado. O ob-
jetivo é facilitar o acesso 
dos turistas. Com base nas 
informações colhidas, o 
Instituto Estadual de En-
genharia e Arquitetura 
(IEEA), órgão vinculado 
à Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra), produzirá pro-
jetos de placas indicati-
vas para serem fornecidos 
gratuitamente aos municí-
pios.

A medida é uma das 
ações do Governo do Es-
tado para o incentivo ao 
turismo no interior, prin-
cipalmente após a pande-
mia. Para garantir o início 
do projeto, foi assinado 
na segunda-feira (22) um 
Termo de Cooperação 
Técnica entre o secretário 

estadual de Infraestrutura 
e Obras, Bruno Kazuhi-
ro, o presidente do IEEA, 
Guilherme Fonseca, e o 
presidente da TurisRio, 
Sérgio Ricardo de Almei-
da. O acordo prevê que os 
projetos básicos e execu-
tivos de sinalização das 
placas sejam realizados 
por técnicos do IEEA. Já a 
TurisRio irá fornecer toda 
a infraestrutura necessá-
ria, assim como entender 
as demandas das prefeitu-
ras locais. O trabalho está 
previsto para começar no 

próximo mês pela região 
do Vale do Café.

“Os projetos serão 
entregues seguindo um 
padrão nacional, o que 
ajudará os municípios a 
buscar recursos com o go-
verno federal para a im-
plementação das placas. 
É uma das medidas que 
contribuem para o plane-
jamento da retomada do 
turismo de proximidade e 
rodoviário nessas regiões, 
o que é fundamental nesse 
momento de pandemia”, 
disse Bruno Kazuhiro. 

jOta carValhO
jota.carvalho@yahoo.com

Divulgação

Detran-RJ começa a oferecer cursos 
de atualização para agentes de trânsito

O Detran-RJ come-
ça a ministrar na terça-
-feira (23/02) cursos de 
atualização de agentes de 
trânsito de municípios do 
Estado do Rio. A primei-
ra turma, que terá aulas 
até sexta-feira (26/02), é 
formada por agentes de 
cinco municípios da Bai-
xada Fluminense: Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias, 
Belford Roxo, Paracambi 
e Queimados. 

Cinco agentes de cada 
município receberão aulas 
de atualização do Códi-
go de Trânsito Brasileiro 

(CTB) e do manual de fis-
calização, além de técni-

cas de abordagem e outros 
temas. As aulas serão mi-

nistradas pela Coordena-
doria de Educação para o 

Trânsito do Detran, no 14º 
andar da sede do departa-
mento, no Centro do Rio.

Outras turmas serão 
formadas em breve, já que 
a intenção do Detran.RJ é 
dar os cursos de atualiza-
ção para agentes de todos 
os 92 municípios flumi-
nenses. A segunda turma 
deverá ser de profissionais 
de outras cidades da Bai-
xada Fluminense. Haverá 
aulas também pela moda-
lidade de ensino a distân-
cia. A plataforma do EAD 
em breve estará disponí-
vel.

O objetivo do Detran é 
capacitar profissionais que 
exercem as funções de fis-
calização, patrulhamento 
e policiamento ostensivo 
de trânsito, para que se 
tenha uma uniformidade 
de atuação, seja de com-
petência municipal ou es-
tadual. O Detran.RJ tam-
bém já ministrou cursos 
de atualização de agentes 
de trânsito para policiais 
militares que atuam na 
fiscalização, assim como 
para agentes da Lei Seca e 
dos programas Segurança 
Presente e Barreira Fiscal.

Agentes de cinco cidades da Baixada Fluminense - Nova Iguaçu, 
Duque de Caxias, Belford Roxo, Paracambi e Queimados estão na primeira turma

Divulgação

Procon-RJ fiscaliza bancos e filiais dos 
Correios na Baixada fluminense

O Procon Estadual do 
Rio de Janeiro realizou, 
na segunda-feira (22/02), 
ação de fiscalização em 
11 agências bancárias 
e em quatro postos de 
atendimento dos Cor-
reios nos municípios de 
Nova Iguaçu, Duque de 
Caxias, Nilópolis, Mes-
quita e Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, 
para apurar denúncias de 
consumidores. Todos os 
bancos e três filiais dos 
Correios foram autuados. 

Em nove bancos visto-
riados, os consumidores 
precisaram aguardar pelo 
menos uma hora para se-
rem atendidos. Alguns 
relataram que chegaram 
às 4h30min da madruga-
da para garantir o atendi-
mento. Já nos Correios, 
fiscais identificaram 
falhas na prestação do 
serviço, já que os consu-
midores reclamaram que 
não conseguem infor-
mações de onde estão as 
suas encomendas e quan-

do elas serão entregues. 
Em agências bancá-

rias, os fiscais identifica-
ram ainda filas externas 
com aglomeração, sem 
marcação no chão para 
manter o distanciamento 
social, nem funcionários 
para organizar e orientar 
os consumidores. Idosos 
aguardavam juntos com 
os demais, sem haver di-
ferenciação entre atendi-
mento prioritário e con-
vencional. Em um dos 
bancos, não havia uma 

separação na fila externa 
entre pessoas para aten-
dimento nos caixas pre-
senciais, FGTS e auxílio 
emergencial, gerando tu-
multo e espera de mais 
de duas horas.

Enquanto no interior 
de uma agência havia lu-
gares vagos para sentar, 
cidadãos aguardavam do 
lado externo da agência 
em pé. Um problema re-
corrente foi a ausência de 
autenticação eletrônica 
de pagamento no próprio 

documento, contrariando 
a lei estadual 6575/13. 
Os agentes ainda iden-
tificaram que algumas 
agências não possuem 
caixa adaptado para ca-
deirantes. 

Nos postos de atendi-
mento dos Correios, os 
agentes identificaram 

atraso na entrega das 
encomendas e ausência 
de informação clara e 
precisa ao consumidor. 
Em uma das agências, o 
tempo de espera na fila 
foi superior a uma hora, 
não havia demarcação no 
chão, gerando aglomera-
ção.

Em nove bancos vistoriados, os consumidores precisaram 
aguardar pelo menos uma hora para serem atendidos

Divulgação

O presidente da Tu-
risRio, Sérgio Ricardo 
de Almeida, considera a 
iniciativa estratégica em 
função do atual momento 
enfrentado pelo setor de 
turismo.

“Atualmente, perce-
bemos uma tendência do 
turismo de proximidade 
como opção do públi-
co dos estados próximos 
como São Paulo e Minas 

Gerais, além do próprio 
fluminense. Então, é fun-
damental que haja essa 
estrutura, tanto para o 
turista quanto para a po-
pulação local” completa 
Sérgio.

Para o secretário de 
Estado de Turismo, Gus-
tavo Tutuca, a iniciativa 
é essencial para a reto-
mada do setor, principal-
mente para as regiões do 

interior. “A sinalização 
turística é uma das ações 
fomentadoras do turismo, 
prevista no Plano Estraté-
gico da Setur-RJ. Sobre-
tudo no interior, as placas 
indicativas das regiões 
são essenciais para que o 
turista tenha a estrutura 
necessária para se deslo-
car e se localizar quando 
estiver vindo para o Rio 
de Janeiro”, finalizou.

MoMEnto é DE EStRatEgia
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contra a coviD-19

Resende recebe novas doses de vacina 

O município de Re-
sende segue tra-
balhando na luta 

contra a Covid-19 com a 
imunização dos grupos 
prioritários estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. 
Ontem, Resende recebeu 
o total de 1.490 doses que 
serão destinadas para a 
segunda dose de pessoas 
que já receberam a vacina. 
Além disso, também che-
garam outras 170 doses 
que serão para a primeira 
dose da vacina.   

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, o lote 
com as vacinas foi leva-
do até o local de armaze-
namento seguro e seguirá 
para dar continuidade ao 

Plano Municipal de Imu-
nização, em que estão sen-
do imunizados os idosos 
acima de 85 anos e os pro-
fissionais liberais da saú-
de, que devem comprovar 
que estão atuando na área 
no momento. A Secreta-
ria de Saúde reforça que 
a Carteira de Conselho da 
área de saúde não é aceita 
como comprovante.   

Segue na luta 
O prefeito Diogo Ba-

lieiro Diniz ressalta que 
o município segue na luta 
contra o coronavírus. “Re-
sende continua imunizan-
do os grupos prioritários 
que são determinados se-
guindo os critérios estabe-
lecidos do Plano Nacional 
de Imunização e do Plano 
Municipal de Imunização. 
Conforme forem chegan-

do mais vacinas do Mi-
nistério da Saúde, mais 
pessoas serão vacinadas. 
Ainda não devemos nos 
descuidar e continuamos 
usando máscara, higieni-
zando as mãos e evitando 

aglomerações”, frisou. 
A Prefeitura de Resende 

divulga diariamente os da-
dos em relação à imuniza-
ção e combate à Covid-19 
nos canais oficiais como 
a página do Facebook e o 

site institucional. Até a úl-
tima atualização, do dia 21 
de fevereiro, já foram apli-
cadas 5.529 doses contra a 
Covid-19, sendo 4.031 da 
primeira e 1.498 da segun-
da dose em Resende.  

 RaiMunDo BRaSil

nesta remessa são 1.490 para a segunda dose de pessoas já imunizadas 

antOniO carlOs
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A remessa contém 170 vacinas para a primeira fase 

Volta Redonda: prazo para para 
IPTU com desconto vai até dia 28

O prazo para o paga-
mento do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU) 2020 em Volta 
Redonda, com 7% de 
desconto, sem multa e 
sem acréscimo, termina 
no dia 28 de fevereiro. 
Para imprimir a guia de 
pagamento é só clicar no 
banner ‘IPTU 2020’ dis-
ponível no site da prefei-
tura (www.voltaredon-
da.rj.gov.br) e informar 
o número da inscrição 
imobiliária do imóvel. 
O pagamento pode ser 
feito nos bancos Itaú, 
Caixa Econômica Fede-
ral, Bradesco, Banco do 
Brasil (somente autoa-
tendimento) ou nas casas 
lotéricas.

O prefeito Antonio 
Francisco Neto ressaltou 
que através do pagamen-
to do imposto o cidadão 
está ajudando na recons-
trução da cidade. “Pre-
cisamos unir forças para 
ajudar a nossa cidade a 
sair desse momento di-
fícil. Além disso, através 
da arrecadação do IPTU 
a administração munici-
pal realiza investimentos 
nas áreas de saúde, edu-
cação, obras de infraes-
trutura, pavimentação 
e asfaltamento de ruas, 
iluminação, programas 

sociais e em tantos ou-
tros locais”.

IPTU 2021
Já o pagamento do 

IPTU 2021 tem descon-
to de 18% para quem 
for pagar em cota única, 
até o próximo dia 10 de 
março. Depois desta esta 
data, a opção é pagar 
com desconto de 10% 

até o dia 31 de março.
O contribuinte também 

pode optar pelo paga-
mento integral, sem des-
conto, dividido em seis 
vezes. O vencimento 
da primeira parcela está 
marcado para 31 de mar-
ço. As demais cotas ven-
cem em 30 de abril, 31 
de maio, 30 de junho, 30 
de julho e 31 de agosto.

Os carnês já foram 
emitidos. Quem quiser 
retirar a segunda via é 
só acessar: iptu2021.
voltaredonda.rj.gov.br. O 
endereço eletrônico tam-
bém está disponível no 
site da prefeitura, através 
da aba de acesso rápido 
‘IPTU e Taxas’ na página 
principal do site (www.
voltaredonda.rj.gov.br).

 Pagamento do imposto ajuda na reconstrução da cidade

 Divulgação/PMaR

Uma ação marcou a ro-
tina de funcionários e pa-
cientes do Hospital Muni-
cipal Dr. Manoel Martins 
de Barros na última sexta-
-feira. Eles receberam a 
visita de quatro membros 
da Igreja do Evangelho 
Quadrangular do Campo 
Alegre, que tocaram e can-
taram diversas canções re-
ligiosas.

A ação teve como obje-
tivo proporcionar um mo-
mento de leveza à rotina 
de dos profissionais que li-
dam com situações de dor 
e sofrimento todos os dias, 
ajudar pacientes a minimi-
zar as dificuldades geradas 

pela hospitalização, além 
de tornar o ambiente hos-
pitalar mais agradável.

O gerente administrativo 
do Hospital, Alexandre Ro-
quini Tavares, relatou que 
esta é uma ação que traz 
grandes benefícios. “Nos-
so objetivo é que as pes-
soas possam se sentir mais 
acolhidas, tanto pacientes 
quanto funcionários e nós 
podemos perceber o quan-
to a música traz esse aco-
lhimento. Este momento 
que estamos passando vem 
deixando as pessoas tensas 
e mensagens de esperança 
fazem a diferença no dia a 
dia”, disse.

itatiaia: ação leva músicas e 
esperança ao Hospital Municipal 

Grupo cantou diversas canções religiosas

Divulgação/PMi

Barra Mansa intensifica açães contra a Leishmaniose Visceral Canina
Agentes da Vigilância 

em Saúde Ambiental 
da Prefeitura de Bar-
ra Mansa estão inten-
sificando as ações de 
orientação e combate 
à Leishmaniose Visce-
ral Canina. Na última 
sexta-feira, a operação 
de vistoria, triagem e 
coleta de material de 
alguns animais foi re-
alizada no bairro Vila 
Independência.

Segundo informa-
ções do coordenador 
da Vigilância em Saú-
de Ambiental, Antônio 
Marcos Rodrigues, o 
serviço é sistemático e 
o diagnóstico da doen-
ça é realizado através 
de exame no laborató-
rio do próprio órgão. 
“Quando o resultado da 
análise é positivo en-
viamos para o Labora-
tório Central Noel Nu-

tels, no Rio de Janeiro, 
para que seja efetuada 
uma segunda confirma-
ção do laudo”, disse.

Sendo positivado o 
exame, o proprietário 
do animal é informado. 
“A Leishmaniose Vis-
ceral Canina não tem 
cura. Portanto, as op-
ções são o tratamento 
do animal para aliviar 
os sintomas da doença 
até que venha a óbito 

ou a eutanásia. Classi-
camente a doença apre-
senta lesões cutâneas, 
principalmente des-
camação, em particu-
lar no espelho nasal e 
orelha. Nas fases mais 
adiantadas, observa-se 
com grande freqüên-
cia, o alongamento das 
unhas, o aumento do 
baço, dermatites, úlce-
ras de pele, e secreção 
ocular”, enumerou.

transparência 
na campanha 

A gestão municipal 
fornece diariamente (nos 
dias de vacinação) ao 
Ministério Público de 
Resende, a listagem de 
pessoas contempladas 
pela campanha de imuni-
zação, seguindo critérios 
de prioridade estabele-
cidos pelo Ministério da 
Saúde. Neste repasse de 
dados dos vacinados que 
são fornecidos ao MP 
estão: nome, CPF, local 
de imunização, função 
exercida e fabricante da 
vacina utilizada, com o 
objetivo de dar transpa-
rência ao processo, pre-
servando o direito à pri-
vacidade e à intimidade 
de cada cidadão. 

Quatis recebe 4º lote da Coronavac
Chegou ontem, uma 

remessa com 150 doses 
da vacina Coronavac. 
Serão 140 doses des-
tinadas à aplicação da 
segunda dose e mais 10 
doses que serão aplica-
das como primeira dose. 
A vacina veio da cidade 
do Rio de Janeiro até 
o município de Barra 
Mansa de helicóptero e 
enviamos uma equipe 
para buscar no parque 
da cidade. A vacina foi 
entregue ao enfermeiro 
Wendell Monteiro, Co-
ordenador das Unidades 

de Saúde, que acompa-
nhou o transporte ao lo-
cal de armazenamento 
no município de Quatis.

A aplicação da se-
gunda dose (140 do-
ses) será destinada aos 
profissionais da saúde e 
dos idosos que já foram 
imunizados. E a primei-
ra dose (10 doses) será 
destinada aos idosos (no 
momento estão sendo 
vacinados idosos de 88 
e 89 anos), seguindo o 
Plano Nacional de Imu-
nização do Ministério 
da Saúde.
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ingredientes

Modo de preparo

StolEn

Etapa 1
Cerca de 300g de 
farinha de trigo
125 ml de leite li-
geiramente morno
30g de fermento 
biológico
1 pouco de cerve-
ja
Etapa 2
1 colher (sobreme-
sa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de 
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento 
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) 
de rum
100g de chocolate 
meio-amargo pi-
cado
100g de frutas cris-
talizadas
100g de uvas pas-
sas
100g de nozes mo-
ídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derreti-
da

Etapa 1
Misture bem os 
ingredientes, for-
mando uma mas-
sa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa eta-
pa na massa fer-
mentada e misture 
del icadamente, 
até ficar homogê-
nea.
Etapa 3
Junte a farinha de 
trigo e o fermento 
em pó à mistura 
da etapa 2 e mis-
ture bem, até a 
massa ficar bem 
homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a mas-
sa crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamen-
te, no papel de as-
sar, por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em for-
no baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quen-
te, pinte com man-
teiga e polvilhe 
açúcar.
Repita até que 
acabem a mantei-
ga e o açúcar, de 
forma que o Stol-
len fique com uma 
casca branca.
Sirva em seguida.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
COMiSSÃO DE ÉTiCA E DECORO

1. Instaura-se o Processo Disciplinar, nos termos do 
artigo 99, caput do Regimento Interno e do artigo 14 
e seguintes da Resolução nº 307/2020, que estatuiu 
o Código de Ética e Decoro da Câmara Municipal de 
Belford Roxo;

2. Registre-se e autua-se a Representação;

3. Designo os membros da Comissão de Inquérito os 
Vereadores Rodrigo Ferreira Frasco (Rodrigo com a 
Força do Povo), Robson da Silva Sarmento (Amigo 
Binho) e Julio Cesar Laurindo de Lima (Julio Piu); 

4. Indico o Relator da Comissão de Inquérito o 
Vereador Rodrigo Ferreira Frasco (Rodrigo com a 
Força do Povo);

5. Notifique-se o Representado para apresentação de 
defesa, no prazo previsto no artigo 15 da Resolução nº 
307/2020, assegurando-lhe o direito a ampla defesa, 
podendo acompanhar em todos os seus termos e 
atos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
de acordo com o disposto no artigo 17 da referida 
resolução.

Belford Roxo, 24 de fevereiro de 2021.

Armando Rosa Penelis
(Armandinho Penelis)

Presidente

 RESOLuÇÃO n° 309, DE 24 DE FEVEREiRO 2021
“Inclui dispositivo ao Código de Ética e Decoro da Câ-
mara Municipal de Belford Roxo, em virtude da Emen-

da a Lei Orgânica 58 de 03 de fevereiro de 2021.”
A CÂMARA MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado 
do Rio de Janeiro, por seus representantes legais,

RESOLVE:
Art. 1° - Fica incluído o inciso XIII ao artigo 5º da Reso-
lução 307 de 24 de novembro de 2020, Código de Ética 
e Decoro da Câmara Municipal de Belford Roxo.
Art. 5° Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as 
seguintes condutas, puníveis na forma deste Código:
I - perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das 
reuniões de comissão;
II - praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta 
nas dependências da Casa;
III - praticar ofensas físicas ou morais nas dependên-
cias da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, 
outro vereador, a Mesa ou comissão, seus respectivos 
Presidentes, funcionários da Casa, ou ainda ao público 
presente;
IV - usar os poderes e prerrogativas do cargo para 
constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pes-
soa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com 
o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;
V - revelar conteúdo de debates ou deliberações que a 
Câmara ou comissão hajam resolvido devam ficar se-
cretos;
VI - revelar informações e documentos oficiais de cará-
ter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma 

regimental;
VII - relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, 
de interesse específico de pessoa física ou jurídica que 
tenha contribuído para o financiamento de sua campa-
nha eleitoral;
VIII - fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de 
presença às sessões, ou às reuniões de comissão;
IX - utilizar material de uso, consumo e recursos da Câ-
mara para fins pessoais, tais como materiais de escri-
tório, informática, cópias, telefones, veículos, combus-
tível, servidores, dentre outros de destinação exclusiva 
aos trabalhos da Câmara;
X - apresentar-se em sessões solenes, ordinárias e ex-
traordinárias visivelmente embriagado ou sob efeito de 
substância entorpecente de qualquer natureza. Excetu-
ando-se medicamentos prescritos;
XI - caluniar, difamar e/ou injuriar autoridades públicas 
da sociedade civil municipal, em especial aquelas inte-
grantes dos poderes Executivo e Judiciário;
XII - aconselhar pessoas ou grupos da sociedade a 
pedir ajuda financeira ou material a outro vereador, ou 
ainda, indicar os nomes de seus pares como potenciais 
fontes de recursos.
XIII – Utilizar identificação visual como jalecos, coletes, 
bonés, aventais e vestimentas similares, bem como ou-
tros equipamentos de identificação funcional, excetuan-
do-se os profissionais que, em virtude da natureza das 
suas atribuições, deles necessitem, na forma do previs-
to nos parágrafos 6º e 7º do artigo 117 da Lei Orgânica 
Municipal.
Art. 2° - O parágrafo 1º do artigo 12 da da Resolução 
307 de 24 de novembro de 2020, Código de Ética e 
Decoro da Câmara Municipal de Belford Roxo, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
Art. 12. A aplicação das penalidades de suspensão 
temporária do exercício do mandato, de no máximo trin-
ta dias, e de perda do mandato são de competência 
do Plenário da Câmara Municipal, que deliberará em 
escrutínio secreto e por maioria simples de seus mem-
bros, por provocação da Mesa ou de partido político re-
presentado na Casa, após processo disciplinar instau-
rado pela Comissão de Ética e Decoro, na forma deste 
artigo e seguintes.
§1°. Será punível com a suspensão temporária do exer-
cício do mandato o vereador que incidir nas condutas 
descritas nos incisos V, e do IX ao XIII do art. 5º e com a 
perda do mandato o vereador que incidir nas condutas 
descritas no art. 4°.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2021.
SiDnEY CAnELLA

pRESiDEnTE

      nELCi pRAÇA                     MARKinHO GAnDRA
1º ViCE-pRESiDEnTE            1º SECRETÁRiO

MATHEuS iGuAL A VOCÊ    REGinA DO VALTinHO
    2º ViCE-pRESiDEnTE        2º SECRETÁRiO

FABinHO DE HELiÓpOLiS     HEnRiQuE FAROFA
    3º ViCE-pRESiDEnTE            3º SECRETÁRiO 

pORTARiA nº 023 DE 25 DE FEVEREiRO DE 2021
ExCLuiR DA PORTARIA Nº010/21,
VAnEiDE DOS SAnTOS COSTA
LEAnDRO BEZERRA DE SOuZA
JuSTiniAnO BARCELOS SARMEnTO

pORTARiA nº 024 DE 25 DE FEVEREiRO DE 2021
NOMEAR, a contar 01/02/2021, os nomes abaixo, no 
Cargo em Comissão de ASSESSOR DE SERViÇO, 
Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, conforme disposto na Lei 
n° 1615/2020.
KELY AMARAL ViCEnTE
AnTOniO AnDRE DA CRuZ nETO
SOFiA FuRTADO nOVAES DE MOnTALVÃO E 
ALpOiM

Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 25 de Fevereiro de 2021.

SiDnEY CAnELLA
presidente

ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD 
ROXO - CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E IN-
FORMÁTICA LTDA - CNPJ: 15.064.270/0001-33.
OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZA-
DOS DE GESTÃO PÚBLICA, ENGLOBANDO INSTA-
LAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTO-
MIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE 
TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSIS-
TÊNCIA TÉCNICA.
VALOR GLOBAL: R$ 224.000,00 (DUZENTOS E VIN-
TE E QUATRO MIL REAIS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
PROGRAMA TRABALHO: 01.01.01.031.052.2.001.000
INÍCIO DA VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE ASSI-
NATURA DO CONTRATO

ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD 
ROXO - CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.

CONTRATADO: EDITORA JORNAL HORA H LTDA - 
CNPJ: 01.584.616/0001-10.

OBJETO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 
(ATOS OFICIAIS, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS 
ATOS) NA IMPRENSA ESCRITA, EM JORNAL DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO.

VALOR GLOBAL: R$ 204.000,00 (Duzentos e quatro 
mil reais).

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

PROGRAMA TRABALHO: 01.01.01.031.052.2.001.000

INÍCIO DA VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE ASSI-
NATURA DO CONTRATO

Solução
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3/dad — set. 4/pata — tese. 5/ruína.

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 

TAMBÉM EM E-BOOK
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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NomeCelebridadeAutógrafo

1. O jogador de 
futebol famoso 
deu seu autógrafo 
na camiseta 
branca que uma 
das garotas estava 
vestindo.

2. Sheila conseguiu 
o autógrafo de 
um badalado 
cantor de rock que 
procurava o portão 
de embarque.

3. Regina conseguiu 
que uma pessoa 
famosa deixasse 
seu autógrafo num 
guardanapo.
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Gisele

Regina

Sheila

Jogador de futebol

Atriz de cinema

Cantor de rock

Camiseta

Guardanapo

Recibo

Nome Celebridade Autógrafo

Por favor, um autógrafo!
Tudo começou com uma brin-
cadeira num grupo de amigas 
que estavam no aeroporto. 
Quem iria até uma celebrida-
de para pedir um autógrafo? 
Gisele e outras duas garotas 
venceram a timidez e foram 
até as pessoas famosas que, 
gentilmente, atenderam ao 
pedido. Considerando as di-
cas, descubra o nome de ca-
da garota, a celebridade 
que abordou e onde foi 
dado o autógrafo.

ILU
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RA
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DI
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Rolo DE CaRnE 
RECHEaDo CoM 

ESPinafRE E QuEiJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SalaDa 
MultiCoR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

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 

25 DE FEVEREiRO DE 2021. puBLiCADO EM 26/02/2021 .

DECRETO nº: 5036 DE 17 DE FEVEREiRO DE 2021.

Dispõe sobre a Composição dos membros da Comissão de Inquérito Administrativo 
Disciplinar.

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º- Fica composta a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Discipli-
nar, na forma prevista no artigo 149 da Lei Complementar nº: 014 de 31 de outubro 
de 1997, pelos seguintes servidores:

I – Presidente: CARLA SOUZA MELLO – mat. 82/43072,
II – Membro: MONIQUE RODRIGUES JARDIM – mat.82/28604,
III – Membro: ROGERIO FELIX DE SOUZA – mat. 82/41862.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
pREFEiTO MuniCipAL

REpuBLiCADO pOR TER SAÍDO COM inCORREÇÃO

DECRETO n° 5042 DE 25 DE FEVEREiRO DE 2021

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 
2.081.000,00 (Dois milhões e oitenta e um mil reais), para reforço das dotações 
consignadas no orçamento vigente.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 
de 18 de janeiro de 2021.
                                                                                                                                       
DECRETA:     
                                                   
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.081.000,00 (Dois mi-
lhões e oitenta e um mil reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto;
       Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.122.001.2.037 4.4.90.92.00 00 190.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.92.00 16 600.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 700.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.92.00 00 520.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.04.122.001.2.034 4.4.90.52.00 00 71.000,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SMCT SMCT 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.40.00 00 1.481.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 600.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº534/SEMAD/2021 DE 25 DE FEVEREiRO DE 2021.
Exonerar, a contar de 01 de Fevereiro de 2021, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, LOHANE SCHIMIDT CORDEIRO, do 
cargo de comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal 
de Saúde. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BLEFORD ROxO
COMiSSAO pERMAnEnTE DE inQuERÍTO ADMiniSTRATiVO – CpiA

Processo: 04/6012/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidora: Cristiane Oliveira Gomes     

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATI-
VO FAZ SABER, referente ao processo nº: 04/6012/2018, que CRISTIANE OLIVEI-
RA GOMES, Professora, matrícula nº: 10/45026, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, por ter completado mais de 30 (trinta) dias de faltas consecutivas, carac-
terizando ABANDONO DE CARGO, infringiu o previsto no artigo 138, da Lei Com-
plementar nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido possível citá-la 
pessoalmente, por se encontrar em local incerto e não sabido, pelo presente Edital, 
cita a referida procurada a comparecer na Secretaria Municipal de Administração, 
situada na Avenida Benjamim Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ 
Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias, horário de 9:00 (nove) 
às 17:00 (dezessete) horas, a contar desta publicação, a fim de ser interrogada e 
assistir aos demais termos do respectivo processo até o final de sua conclusão, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos e da referida procu-
rada, foram expedidos Editais na forma da Lei.

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 82/43072

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BLEFORD ROxO
COMiSSAO pERMAnEnTE DE inQuERÍTO ADMiniSTRATiVO – CpiA

Processo: 04/6026/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidora: Kátia Valeria Aureliano de Jesus     

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRA-
TIVO FAZ SABER, referente ao processo nº: 04/6026/2018, que KATIA VALERIA 
AURELIANO DE JESUS, Professora, matrícula nº: 10/053082, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, por ter completado mais de 30 (trinta) dias de faltas conse-
cutivas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, infringiu o previsto no artigo 138, 
da Lei Complementar nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido 
possível citá-la pessoalmente, por se encontrar em local incerto e não sabido, pelo 
presente Edital, cita a referida procurada a comparecer na Secretaria Municipal de 
Administração, situada na Avenida Benjamim Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da 
CPIA,  Centro/ Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias, horário 
de 9:00 (nove) às 17:00 (dezessete) horas, a contar desta publicação, a fim de ser 
interrogada e assistir aos demais termos do respectivo processo até o final de sua 
conclusão, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos e da 
referida procurada, foram expedidos Editais na forma da Lei.

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 82/43072

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BLEFORD ROxO
COMiSSAO pERMAnEnTE DE inQuERÍTO ADMiniSTRATiVO – CpiA

Processo: 04/6033/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidor: Marcelo Pereira de Carvalho     

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATI-
VO FAZ SABER, referente ao processo nº: 04/6033/2018, que MARCELO PEREIRA 
DE CARVALHO, Professor, matrícula nº: 10/14673, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, por ter completado mais de 30 (trinta) dias de faltas consecutivas, 
caracterizando ABANDONO DE CARGO, infringiu o previsto no artigo 138, da Lei 
Complementar nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido possível 
citá-lo pessoalmente, por se encontrar em local incerto e não sabido, pelo presente 
Edital, cita o referido procurado a comparecer na Secretaria Municipal de Adminis-
tração, situada na Avenida Benjamim Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  
Centro/ Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias, horário de 
9:00 (nove) às 17:00 (dezessete) horas, a contar desta publicação, a fim de ser 
interrogado e assistir aos demais termos do respectivo processo até o final de sua 
conclusão, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos e do 
referido procurado, foram expedidos Editais na forma da Lei.

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 82/43072

ERRATA:

nA pORTARiA n°352/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCA-
DO EM 24/02/2021 
ONDE SE LE: RENATO MOREIRA DE OLIVEIRA
LEIA-SE: RENATO MOREIRA OLIVEIRA

nA pORTARiA n°341/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCA-
DO EM 24/02/2021 
ONDE SE LE: ANA CAROLINA SHUETT DA SILVA,
LEIA-SE: ANA CAROLINA SUHETT DA SILVA

COnSELHO MuniCipAL DOS DiREiTOS DA CRiAnÇA E DO ADOLESCEnTE – 
CMDCA

pORTARiA nº 02/2021, DE 24 DE FEVEREiRO DE 2021.

Dispõe sobre a substituição de membros da comissão de processo administrativo - 
PAD, Portaria nº 01/CMDCA-BR/2021 de 25/01/2021, publicado no dia 26/01/2021, 
a fim de apurar fatos ocorridos na área do Conselho Tutelar.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Belford Roxo, Jandyra da Penha Francisco Rosa, no uso de suas com-
petências regimentais e ainda no disposto na Lei nº1382, Lei Municipal n° 1528 e Lei 
Federal 8.069/90.

Resolve:

Art. 1º. Ficam designados para compor a comissão do PAD em substituição os se-
guintes membros:

Representante do Executivo, indicado pelo Prefeito Municipal e Bacharel em Direito, 
sendo Dr. Paulo Arydes Gomes em substituição do Dr. Fabrício Mercandelli Ramos 
de Almeida.

Representante do CMDCA não Governamental, sendo indicado Enock Alves de Oli-
veira em substituição de Silvia Barbosa Moura

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belford Roxo/RJ, 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

Jandyra da penha Francisco Rosa
presidente do CMDCA

Belford Roxo
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anDRé MoREiRa / voltaço 

Tem reforço na Co-
missão Técnica do 
Volta Redonda. 

Rennato Bennata, de 34 
anos, chega para ocupar 
os cargos de auxiliar téc-
nico de Neto Colucci e de 
analista de desempenho. 

Ex-goleiro do Espor-
te Clube Nova Cidade, 
Bennata completou dois 
cursos na CBF Academy: 
Análise de desempenho 
– profissional e base – e 
Universidade do futebol; 
e da Seleção Inglessa The 
FA – curso Análise de de-
sempenho. 

Já sobre experiência 
profissional, Bennata 
foi analista de desempe-
nho do Bangu, em 2019, 
quando a equipe chegou 

a semifinal da Taça Rio 
e do Campeonato Cario-
ca; do Bonsucesso, con-
quistando a Copa Rio de 
2019; do Nova Cidade, 
conquistando o título da 
Série B2 de 2019; do Art-
sul, durante a Série B1 de 
2020; e por duas tempo-
radas do America, último 
clube antes de acertar 
com Voltaço. 

“É uma proposta desa-
fiadora. Recebi o convi-
te do Neto para integrar 
a Comissão Técnica e 
trazer uma visão mais 
de inteligência, com as 
análises dos adversários 
e trabalhar a parte de 
transferência da ideia de 
jogo para o campo, faci-
litando o entendimento 
dos atletas e melhorando 
sua performance no trei-
no e no confronto. É fa-

zer este meio termo para 
que possamos melhorar 

cada vez mais o esquema 
tático da equipe e, assim, 

conquistar os objetivos 
traçados pelo clube no 

ano”,  destacou, Rennato 
Bennata. 

voltaço ganha reforço 
na Comissão técnica  

Bennata passou por vários clubes e tem cursos de especialização em duas áreas 

Rennato 
Bennata chega 

para auxiliar 
neto Colucci


