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Gasolina, diesel e gás 
têm novo aumento 

RepRodução/InstaGRam 

médico é 
agredido ao 
tentar fazer 
alerta sobre 
aglomeração 

maRcas da IGnoRâncIa 
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Crime aconteceu dentro de condomínio do 
‘Minha Casa Minha Vida’. Duas das vítimas 
eram os irmãos gêmeos Tiago Marins Var-
gas dos Santos e Daniel Marins Vargas dos 
Santos, de 22 anos, que foram executados à 
queima-roupa.

7

4

Grupo de pessoas não gostou de ser alertado sobre os 
riscos da Covid-19 e partiu pra cima do infectologista 
com socos e pontapés. 

ataque a tiros mata três

Humanização e eficiência 
Funcionários da Clíni-

ca da Mulher aprendem 
sobre ética, sigilo e pos-
tura profissional, além 
do trabalho em equipe. 
Foram oito horas de cur-
so ministrado pela pe-
dagoga Claudia Hosana 
Barros da Silva. Ao final, 
todos os 20 participantes 
receberam certificados.

3

prefeito do Rio 
decide manter 
restrições para 
conter a covid

3

corpo de 
pescador do RJ 

achado em praia
7

santa cataRIna

coRonavíRus

José Eduardo Mainart Panini ficou com rosto desfigurado 

Funcionários da Clínica da Mulher tiveram oito 
horas de curso e receberam certificados
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele aBRaço!!!
Nosso abraço especial desta terça, 02, 

vai para a professora, poetisa e produtora 
cultural Maria Luiza Spataro, de Nova Iguaçu. Ela retrata 
um momento de aprendizado que passa no momento: “Al-
gumas pessoas se dizem amigas o tempo todo, mas não he-
sitam em trair quando o interesse pessoal fala mais alto”. 
Verdade, Luiza. Boa sorte, querida leitora.

Aquele Abraço!!! 

Resenha Cultural
Hora

A suspensão de eventos 
e fechamento de estabele-
cimentos comerciais, sho-
ppings, hotéis, academias 
e outros por um longo pe-
ríodo impactou a arrecada-
ção de direitos autorais no 
Rio de Janeiro em 2020. A 
superintendente executiva 
do ECAD, Isabel Amorim 
comenta sobre o tema.   “O 
Rio de Janeiro é reconhe-
cido mundialmente por 
ser um importante polo 
cultural brasileiro, mas a 
pandemia paralisou o setor 
musical e econômico em 
todo o país e impactou a 
arrecadação de direitos au-
torais na cidade. A expec-
tativa é que, com o avanço 
da vacina, a volta das ativi-
dades comerciais e a cons-
cientização da importância 
do pagamento dos direitos 
autorais da música, tudo 
possa melhorar no segun-
do semestre deste ano. Que 
o Rio possa ainda festejar 
com muita música seus 
456 anos em 2021”, disse 
Isabel Amorim.

direitos autorais
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Beleza na avenida

O sonho de toda 
passista em ter 
seu talento re-

conhecido no mundo do 
samba. Levando o nome 
da agremiação até em sua 
certidão de nascimento, 
Andreza Clemente foi 
promovida a musa da São 
Clemente e terá uma bela 
posição de destaque no 
desfile da Preta e Amarela 
da Zona Sul no Carnaval 
de 2022.

Andreza desfila na es-
cola desde 2013 na Ala de 
passistas. Já participou de 
diversos concursos e sem-
pre levou o nome da agre-
miação. Recentemente fi-
cou entre as três melhores 
passistas do Grupo Es-
pecial no concurso “Que 
Beleza!”, promovido pela 

Viradouro.
“Após o resultado do 

concurso, a direção da 
escola me procurou e me 
promoveram de passista 
à musa. Sou muito grata 
por todas as outras opor-
tunidades que foram con-
fiadas a mim, enquanto 
estive na ala de passistas 
da agremiação. Agradeço 
muito aos diretores da ala 
e a Direção da São Cle-
mente. Será muito espe-
cial”, revelou Andreza.

O anúncio oficial foi 
feio através de uma live 
realizada pela escola, 
na última quinta-feira 
(25/02). As novidades e 
preparação para o carna-
val da musa podem ser 
visto através de suas re-
des sociais @andrezacle-
mente.br onde já acumula 
mais de 120 mil seguido-
res e fãs.

jOTA cARvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

dIvulGação

Um #TBT que fez su-
cesso em 2020, atenden-
do pedido de um leitor. 
“Quem disse que não exis-
te corno sabido ou corna 
sabida não sabe de nada”, 
com essa frase, ‘Madame 
Desirré’, a vidente e agen-
te de aventuras aqui do 
SOMBRA começa falando 

de um tema antes conside-
rado escandaloso, mas que 
hoje é normal para muitos 
casais, segundo ela. “Tem 
muitos e muitas que sen-
tem prazer em saber que o 
par tem aventuras fora de 
casa. Fazer o quê, não é? 
Cada um com suas taras e 
manias”, acrescenta. 

corno sabido, uma realidade

envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Tenho clientes em 
minha agência de todos 
os níveis. Desde o bom 
de grana até àqueles que 
tiram do salário men-
sal para ter aventuras 
extra-conjugais. Gozar 
em ‘casos’ temporários 
fora da cama de casa 

até ajuda no relaciona-
mento de certos casais. 
Isso depende da cabeça 
de cada um. A maioria 
das pessoas não apro-
va o comportamento de 
cornos e cornas liberais 
ao extremo”, reforça 
Desirré.

clientes do rico ao remediado

Madame Desirré con-
firma que aumentaram 
os casos de relações se-
xuais fora do casamento 
ou relação solidificada. 
“São ações consensuais, 
permitidas pelos dois la-
dos. Se formos abrir tudo 
que rola nesse universo 
daria para escrever um 

livro das narrativas que 
ouço diariamente dos 
clientes”, enfatiza. *Co-
mentário do SOMBRA: 
quem diria que chega-
ríamos a esse ponto. O 
que é putaria para uns, é 
o sentir prazer para ou-
tros. A roda gira e a vida 
segue. (risos)

corneações consensuais aumentam

o somBRa

passista é promovida a musa da são clemente

Desde 2013 na Ala de Passistas, a beldade 
subiu mais um degrau na agremiação

Esta Resenha presta ho-
menagem à Cidade Ma-
ravilhosa, um dos berços 
artísticos-culturais mais im-
portantes do mundo. O Rio 
de Janeiro completou 456 
anos de fundação na segun-
da-feira, 01 de março. Este 
ano, o setor musical e cul-
tural não poderá promover 
eventos com presença de 
público para festejar a data 

com os cariocas em razão 
da pandemia do coronaví-
rus. Por isso, a homenagem 
será diferente. O Ecad (Es-
critório Central de Arreca-
dação e Distribuição) fez 
um levantamento das músi-
cas mais tocadas na cidade 
na última década nos prin-
cipais segmentos de execu-
ção pública. Na liderança do 
ranking, “Parabéns a você” 

se destaca entre as canções 
da década na capital cario-
ca. No top 3 estão “Peguei 
um Ita no Norte”, samba-
-enredo composto para a 
escola de samba Salgueiro, 
“Só hoje”, música gravada 
pela banda Jota Quest.

Em seguida aparecem, 
“Esperando na janela” (Rai-
mundinho do Acordeon);

“Garota de Ipanema” (Vi-

nicius de Moraes / Tom Jo-
bim); “Pescador de Ilusões” 
(Marcelo Yuka); “Vou Fes-
tejar” (Jorge Aragão); “Ma-
ria Sapatão” (Chacrinha / 
João Roberto Kelly / Le-
leco); “Me dá um dinheiro 
aí” (Ivan Ferreira / Glauco 
Ferreira / Homero Ferreira” 
e “Noite do prazer” (Paulo 
Zdan / Claudio Zoli / Arnal-
do Brandão).

456 anos e 
as músicas 

mais tocadas 
nos últimos 

10 anos

RIo de JaneIRo

“Garota de Ipanema”, de Vinicius de Moraes e 
Tom Jobim, se tornou clássico do cancioneiro mundial

RepRodução da InteRnet   

andReZa 
              clemente

dIvulGação
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A Clínica da Mulher 
de Belford Roxo 
realizou um curso 

de qualificação para seus 
funcionários com o objeti-
vo de qualificá-los a aten-
der o público de maneira 
humanizada e eficiente. 
Dividido em duas partes, 
teórica e prática, o con-
teúdo da capacitação foi: 
ética, sigilo e postura pro-
fissional; recepção hospi-
talar; humanização na saú-
de; trabalho em equipe; e 
administração de confli-
tos. Foram oito horas de 
curso e ao final, todos os 

20 participantes recebe-
ram certificado.

“A capacitação vai nos 
ajudar a saber como re-
ceber os pacientes que 
necessitam de um aten-
dimento ou informações. 
Trabalhamos muito a par-
te do acolhimento, pois 
mesmo se não pudermos 
ajudar, iremos buscar 
soluções ou encaminha-
remos a pessoa ao local 
certo. Esse foi o primei-
ro treinamento realizado 
com os funcionários da 
Clínica da Mulher e foi 
muito positivo”, garantiu 
a secretária especial em 
Atenção à Mulher, Prisci-
la Musser. 

Qualificação de 
servidores 

Segundo a palestrante 
Claudia Hosana Barros da 
Silva, que é pedagoga na 
área de capacitação profis-
sional de jovens e adultos, 
fisioterapeuta há 22 anos 

atuando na área hospitalar e 
ambulatorial, a capacitação 
foi realizada com o objetivo 
de qualificar os servidores 
da unidade. “A capacitação 
abrangeu tudo sobre aten-
dimento com simulações 
através de um exercício 

chamado Mapa da Empatia, 
onde descrevemos o perfil 
do cliente, nos colocamos 
no lugar dele para saber 
como gostaria de ser tra-
tado. Realizamos também 
exercícios laborais, que são 
para pessoas que trabalham 

por muito tempo sentadas 
e usam a parte do punho e 
mãos, que consiste em se 
levantar e se movimentar 
a fim de não terem proble-
mas de tendinite, coluna e 
aguentar a carga de traba-
lho”,  explicou Claudia. 

funcionários da clínica da mulher
são capacitados em Belford Roxo

TreinamenTo 

no conteúdo do curso, 
ética, sigilo e postura 

profissional e 
humanização na saúde

Quem passar pelo 
Centro de Japeri nos 
próximos dias, perce-
berá mudanças impor-
tantes em relação ao 
transporte rodoviário. 
Isso porque o Programa 
Japeri Mais Transporte, 
que tem como objetivo 
melhorar a qualidade 
dos meios de locomo-
ção públicos na cidade, 
já começa a mostrar 
resultados. Ontem, por 
exemplo, a Secretaria 
Municipal de Seguran-
ça Pública, Transporte, 
Ordem Urbana e Postu-
ra, deu início às instala-
ções dos novos pontos 
de vans e ônibus inter-
municipais, que agora 
ficarão localizados na 
região central de Japeri.

De acordo com o se-
cretário da Pasta, Jorge 
Dantas, as viações São 
Francisco e Linave, que 
fazem os itinerários 
Nova Iguaçu x Japeri 
e Japeri x Paty do Al-
feres, respectivamente, 
terão seus pontos finais 
alterados para a Rua 
Leni Ferreira, próximo 
à Estação Ferroviária 
de Japeri. O local foi 
pensado de forma estra-
tégica para favorecer o 
comércio no Centro de 
Japeri e proporcionar 
mais segurança à po-
pulação, que frequente-
mente manifestava des-
contentamento acerca 
da localização dos an-
tigos pontos de ônibus 
em locais desertos.

“Nosso objetivo é 
centralizar os pontos 
dessas linhas intermu-
nicipais para favorecer 

tanto os nossos comer-
ciantes, quanto os usu-
ários desses coletivos. 
Além de melhorar a 
mobilidade urbana, te-
remos mais movimento, 
mais comércio e mais 
sensação de segurança”, 
explicou o gestor.

Confira o que
 muda a partir 
desta semana

- Fica criado Ponto 
de Parada Final, na Av. 
Leni Ferreira, no trecho 
de via pública, do nº 70 
ao nº 80, Centro, Ja-
peri, para os ônibus de 
transporte coletivo da 
linha Japeri x Arcozelo, 
operada pela Empresa 
Linave Transportes;

- Fica criado Ponto 
de Parada Final, na Av. 
Leni Ferreira, no trecho 
de via pública, do nº 54 
ao nº 68, Centro, Japeri, 
para os ônibus de trans-
porte coletivo da linha 
Japeri x Nova Iguaçu, 
operada pela Expresso 
São Francisco;

- Fica criado Ponto 
de Embarque e Desem-
barque de passageiros 
dos ônibus que operam 
linhas municipais e in-
termunicipais, na Ay. 
Leni Ferreira, no trecho 
de via pública, do nº 52 
ao nº 54, Centro, Jape-
ri;

- Fica criado Ponto 
de Embarque e Desem-
barque de passageiros 
das vans que operam 
linhas municipais e in-
termunicipais, na Ay. 
Leni Ferreira, no trecho 
de via pública em fren-
te ao nº 22.

‘Japeri mais transporte’ 
promove mudanças em 
linhas de ônibus e vans

RepRodução 

Palestrante Cláudia Hosana (d) abordou diversos temas, incluindo exercícios laboriais

Eduardo Paes decide 
manter regras de restrição
Em reunião com o co-

mitê científico da cidade 
do Rio, na manhã de on-
tem, o prefeito da capital 
fluminense, Eduardo Paes 
(DEM), decidiu manter 
as restrições de enfrenta-
mento à Covid-19 sem a 
necessidade de intensifi-
cação. O objetivo do en-
contro foi para analisar os 
números de casos, leitos 
disponíveis e mortes cau-
sadas pela Covid-19. 

“O encaminhamento 
que recebi é de que deve-
mos manter as restrições 
que já temos na cidade, – 
intensificando o controle 
– e acompanhar de perto 
os números da Secretaria 
de Saúde. Não há – nesse 
momento – qualquer ne-
cessidade de ampliação 
das restrições, segundo 
eles”, afirmou o prefeito 

via Twitter.

Cerimônia no Cristo 
Em cerimônia realizada 

no Cristo Redentor para 
divulgação do cronogra-
ma de celebrações dos 90 

anos do monumento, o 
prefeito também afirmou 
que espera ter toda a po-
pulação idosa da capital 
fluminense vacinada até 
abril.

“Caminhando, se as va-

cinas estiverem chegando 
do jeito que a gente espe-
ra, é possível ter, até o fim 
de abril, as pessoas com 
mais de 60 anos e com 
comorbidades vacinadas. 
O que melhora muito o 
quadro, mas depende da 
chegada da vacina”.

Lockdown
Na última sexta-feira, 

Paes afirmou que não 
descarta medidas mais rí-
gidas contra a Covid-19, 
como um lockdown, em-
bora afirme que não seja 
momento para isso.

“Me perguntam: por 
que não faz logo um lo-
ckdown? Não há neces-
sidade disso agora. Se 
houver, a gente faz. Não 
faremos com prazer, mas, 
se tiver, faremos o que for 
preciso”, disse o prefeito.

Paes: “Não há qualquer necessidade 
de ampliação das restrições”

RepRodução 

conselho nacional de secretários de saúde 
pede restrições mais duras contra pandemia 

Uma carta com suges-
tões de medidas urgentes 
contra o iminente colap-
so das redes pública e 
privada de saúde diante 
do aumento dos casos de 
Covid-19 no Brasil, foi 
divulgada ontem pelo 
presidente do Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), Car-
los Lula. 

Em resumo, o órgão 
afirma que: o Brasil vive 
pior momento da pande-
mia, com patamares altos 

em todas as regiões; falta 
condução nacional uni-
ficada e coerente da rea-
ção à pandemia; é preciso 
proibir eventos presen-
ciais, inclusive atividades 
religiosas; é preciso sus-
pender aulas presenciais 
em todo o país; é preciso 
adotar toque de recolher 
nacional; fechar bares e 
praias; é preciso ampliar 
testagem e acompanha-
mento dos infectados e 
criar um Plano Nacional 
de Comunicação para es-

clarecer a população da 
gravidade da situação.

A carta foi divulgada 
no momento em que o 
país bate recordes conse-
cutivos de mortes e casos, 
e dias depois de o presi-
dente Jair Bolsonaro ter 
criticado o uso de másca-
ras, ter provocado aglo-
merações e ameaçado 
governadores com corte 
de repasse de verbas no 
caso de adoção de medi-
das mais severas contra a 
circulação de pessoas.

No último domingo, 45 
entidades médicas tam-
bém divulgaram um ape-
lo pedindo ação contra o 
agravamento da pande-
mia. No texto, as asso-
ciações defendem o uso 
de máscaras e criticaram, 
indiretamente, a postura 
do presidente. “Direcio-
namentos contrários (ao 
uso das máscaras) des-
constroem, confundem 
e agravam a situação do 
país”, afirmaram as enti-
dades.
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lockdown forçado 
e amargo prejuízo 

Em 2020, ano em que 
começou a pandemia da 
covid-19, um total de 75 
mil estabelecimentos co-
merciais com vínculos 
empregatícios fecharam 
as portas no Brasil. O 
levantamento divulgado 
ontem pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), aponta esse nú-
mero é calculado a partir 
da diferença entre o total 
de abertura e de fecha-
mento das lojas.

As micro e pequenas 
empresas responderam 
por 98,8% dos pontos co-
merciais fechados. Todas 
as unidades da federação 
registraram saldos nega-
tivos. Os estados mais 
impactados foram São 
Paulo (20,30 mil lojas), 
Minas Gerais (9,55 mil) e 
Rio de Janeiro (6,04 mil).

Essa retração anual do 
comércio é a maior regis-
trada desde 2016, quando 

105,3 mil lojas saíram de 
cena devido à recessão 
econômica do período. 
Apesar do alto número 
de estabelecimentos que 
fecharam suas portas no 
ano passado, as vendas 
no varejo tiveram que-
da de apenas 1,5%. Esse 
percentual, segundo a 
CNC, foi menor do que 
o esperado para um mo-
mento crítico.

De acordo com a en-
tidade, as perdas foram 
sentidas já em março, 
mas o mercado começou 
a mostrar uma reação a 
partir de maio, afastando 
expectativas mais pessi-
mistas. O fortalecimento 
do comércio eletrônico 
e o benefício do auxílio 
emergencial, permitindo 
que a população man-
tivesse algum nível de 
consumo, foram listados 
como fatores que contri-
buíram para o reaqueci-
mento do comércio.

As 69 universidades e as 41 instituições da rede federal de edu-
cação do país terão até 31 de dezembro de 2021 para passar a emi-
tir diplomas digitais, segundo Portaria n° 117/2021 do Ministério 

da Educação (MEC), publicada ontem. 

Os contratos temporários de 1.419 profissionais de saúde de hos-
pitais federais no RJ foram encerrados no fim de semana, depois de 
terem sido estendidos por até 60 dias pela Medida Provisória 1.022, 

de 31 de dezembro de 2020.

O governador em 
exercício do Rio, Cláu-
dio Castro (PSC), vetou 
um projeto de lei que 
havia sido aprovado 
pela Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), que autorizaria a 
compra de vacinas con-
tra a Covid-19.

Essa aquisição, segun-
do o PL, seria feita por 
fora do Programa Na-
cional de Imunizações. 
Pela proposta, o gover-
no poderia participar de 
consórcios com outros 
estados e órgãos inter-
nacionais para comparti-
lhar tecnologias. 

veto de castRo 

pRoposta 

O projeto de lei ape-
nas autorizava, ou seja, 
daria o aval, mas não 
obrigaria o governo a 
colocá-lo em prática. 
Castro justificou o veto 
afirmando que a compra 
seria de atribuição do 
Poder Executivo — e 
não do Legislativo. 

Na última quarta-feira, Castro já havia 
afirmado que o RJ não precisaria comprar 
vacinas. Em coletiva, ele explicou  que o 
Plano de Imunização Nacional, feito pelo 
Ministério da Saúde, iria suprir a demanda 
do estado.

oBRIGado, não 

demanda 

edItoRIal

Castro disse que o governo do RJ bus-
ca o alinhamento ao PNI e centralizar a 
operacionalização. E que a proposta po-
deria causar aumento de despesas sem 
previsão de fonte de custeio, afetando a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

afeta a lRf

Banco de ImaGem/aleRJ

O estado poderá ter 
campanha sobre os 
riscos da nomofobia 
- que é a angústia da 
ausência de comuni-
cação via celular ou 
outra tecnologia. É o 
que determina a Lei 
9.189/21, sanciona-

da pelo governador 
em exercício, Cláudio 
Castro, e publicada 
no Diário Oficial do 
Estado ontem. A cam-
panha deverá constar 
no calendário perma-
nente da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) 

para ser implementada 
nas redes de saúde pú-
blica e privada. Ela de-
termina que hospitais, 
ambulatórios e postos 
de assistência médica 
informem aos pacien-
tes sobre os efeitos co-
laterais da nomofobia.

RJ deverá ter campanha sobre 
ansiedade causada por tecnologia 

infraesTruTura 

A lama, o barro e o 
odor do esgoto 
que vinha de uma 

vala aberta que invadia a 
casa de Valdir Vieira Lo-
pes, de 53 anos, são coi-
sas do passado. Morador 
da Rua Eliel Danon, no 
bairro Gerard Danon, há 
15, ele acompanha de per-
to as obras de drenagem 
pluvial, rede de esgota-
mento sanitário e pavi-
mentação que estão sendo 
realizadas pela Prefeitura 
de Nova Iguaçu na sua 
rua e em outras 13 vias da 
região.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura também 
está cuidando da recupera-

ção de calçadas, drenagem 
e meio-fio nas ruas Eliel 
Danon, Jaques Danon, 
Nelson Danon, Viviane 
Rocha, Marinalva Olivei-
ra, Antônio Carlos Gomes, 
Paulo Roberto Tobias, 
Joseph Danon, Noemia 
Brando, Verediana Oli-
veira, Oito de Setembro, 
Borba Guimarães, Maria 
Farias e Avenida Coronel 
Tinoco.

“A obra ainda está em 
andamento, porém já dá 
para ver uma diferença 
impressionante no bairro, 
que ganha um novo visual 
e os imóveis ficam ainda 
mais valorizados. Aqui, 
a rua tinha muita lama e 
vala negra. Ficava até di-
fícil receber uma entre-
ga de água e gás. Nossa 

vida está mudando para 
melhor”, garantiu o auxi-
liar administrativo Valdir 
Vieira Lopes, que todos os 
dias acompanha a obra em 
sua rua, que está ganhando 
meio-fio.

Espaço de lazer 
e esporte 

Para valorizar ainda 
mais o bairro e oferecer 
esporte e lazer aos mora-
dores, a Prefeitura ainda 
construiu uma praça pú-
blica com campo de areia 
para a prática de futebol e 
uma academia da terceira 
idade, além de paisagis-
mo.

“Estamos seguindo com 
o cronograma de obras e 
investindo muito em in-
fraestrutura em várias 

localidades. Essas inter-
venções vão oferecer mais 
qualidade de vida aos mo-
radores”, disse o prefeito 

de Nova Iguaçu, Rogerio 
Lisboa.

Obras como esta têm 
acontecido em outros 

bairros da cidade, como 
em Prados Verdes, Rodi-
lândia, Ambaí, Engenho 
Pequeno, Valverde.

Bairro iguaçuano vai ganhar cara nova 
Renato fonseca / pmnI 

obras de infraestrutura no Gerard danon estão a todo vapor

O combustível será vendido às 
distribuidoras por R$ 2,60 por litro

RepRodução Petrobras anuncia nova alta nos 
preços da gasolina, diesel e gás

A Petrobras anunciou 
ontem um novo aumen-
to nos preços da gasolina, 
do óleo diesel e do gás de 
botijão vendidos nas refi-
narias. A partir de hoje, a 
gasolina ficará 4,8% mais 
cara, ou seja, R$ 0,12 por 
litro. Com isso, o combus-
tível será vendido às distri-
buidoras por R$ 2,60 por 
litro.

O óleo diesel terá um 
aumento de 5%: R$ 0,13 
por litro. Com o reajuste, o 
preço para as distribuido-
ras passará a ser de R$ 2,71 

por litro. Já o gás liquefeito 
de petróleo (GLP), conhe-
cido como gás de botijão 
ou gás de cozinha, ficará 
5,2% mais caro também a 
partir de amanhã. O preço 
para as distribuidoras será 
de R$ 3,05 por quilo (R$ 
0,15 mais caro), ou seja 
R$ 36,69 por 13 kg (ou R$ 
1,90 mais caro).

Segundo a Petrobras, 
seus preços são baseados 
no valor do produto no 
mercado internacional e na 
taxa de câmbio. “Impor-
tante ressaltar também que 

os valores praticados nas 
refinarias pela Petrobras 
são diferentes dos percebi-
dos pelo consumidor final 
no varejo. Até chegar ao 
consumidor são acrescidos 
tributos federais e estadu-
ais, custos para aquisição e 
mistura obrigatória de bio-
combustíveis pelas distri-
buidoras, no caso da gaso-
lina e do diesel, além dos 
custos e margens das com-
panhias distribuidoras e 
dos revendedores de com-
bustíveis”, destaca nota di-
vulgada pela empresa.
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Taça GuanaBara 

fla encerra preparação para 
pegar o nova Iguaçu nesta terça

Na tarde de ontem, 
s e g u n d a - f e i r a 
(01), o elenco do 

Mengão se reapresentou 
no Ninho do Urubu para 
finalizar os trabalhos vi-
sando a estreia no Cam-
peonato Carioca contra o 
Nova Iguaçu, que aconte-
ce nesta  terça-feira (2), às 
21h30, no Maracanã. Vale 
lembrar que nos primei-
ros jogos do Estadual, o 

Flamengo levará a campo 
uma equipe Sub-20, acres-
cida dos atletas Matheuzi-
nho, João Gomes, Natan, 
Rodrigo Muniz e Gabriel 
Batista.

O treinador Maurício 
Souza, que comandará o 
time nas rodadas iniciais, 
realizou trabalho técnico-
-tático no campo do CT. 
A partir de quinta-feira 
(4), Pepê, Michael e Hugo 
Moura serão incorporados 
ao elenco rubro-negro. Já 
o zagueiro Bruno Viana, 

recém-chegado do Braga 
(POR), aguarda sua regu-
larização no Bira para es-
trear.

Flamengo e Nova Igua-
çu já se enfrentaram em 
nove oportunidades, com 
ampla vantagem rubro-
-negra. Foram sete vitórias 
do Mengão, um empate e 
uma derrota. No último 
confronto entre os dois 
times, o Mengo venceu 
por 1 a 0 no estádio Mané 
Garrincha-DF, pelo Cario-
ca 2018.

estreia no estadual será no 
maracanã às 21h30 com tv 

Jogadores do Mengão saem de férias após título brasileiro
Depois da conquista do 

Campeonato Brasileiro, 
os jogadores do Flamen-
go ganharam 15 dias de 
férias. Alguns inclusive, 
não perderam tempo, e 
horas depois do título já 
arrumaram as malas para 
aproveitar o recesso antes 
de voltar com tudo para a 
próxima temporada que se 
aproxima.

Hugo Souza, por exem-
plo, na manhã seguinte 
a conquista, partiu jun-
to com a noiva, a farma-
cêutica Natássia Brito, 
para uma viagem rumo 

a Fernando de Noronha. 
Bem como o paredão, o 
zagueiro Matheus Thuler 
também escolheu o arqui-
pélago brasileiro como 
destino, e fez questão de 
postar um registro da ilha. 
“Paraíso”, escreveu o de-
fensor.

Gabriel Batista, por sua 
vez, embarcou no mesmo 
voo de Hugo. “Ele fez o 
favor de pegar o mesmo 
voo que eu e ainda do meu 
lado”, brincou o goleiro 
titular no jogo do título 
sobre a presença do ami-
go no avião. Horas depois, 

Gabriel surgiu com a na-
morada, Manu, em Porto 
de Galinhas.

Já Everton Ribeiro es-
colheu as praias do Ceará. 
O meia partiu em viagem 
romântica, acompanhado 
da esposa, Marilia Nery. 
Os dois filhos do casal, 
Augusto e Antônio, fica-
ram em casa. “A gente vai 
dar uma escapadinha, uma 
fugidinha”, disse Marilia, 
em suas redes sociais. 
Diego Ribas, Vitinho e 
familiares, também se 
juntaram ao camisa 7 no 
nordeste.

RepRodução / InstaGRam

Diego Ribas, Éverton Ribeiro e Vitinho livres para curtir a folga de 15 dias

Nas primeiras rodadas, o Mengão será representado pela garotada do Sub-20

equipe mesquita – 
sodiê doces lsB vence 
amistoso em são paulo

A Equipe Mesquita – 
Sodiê Doces LSB parti-
cipou de um amistoso de 
basquete no estado de São 
Paulo no sábado, dia 27 de 
fevereiro. A partida aconte-
ceu em Pindamonhangaba, 
contra o Semelp Pindamo-
nhangaba, time da Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer da cidade. O jogo 
terminou com a vitória do 
grupo mesquitense, por 
112 X 30. A disputa foi rea-
lizada no Centro Esportivo 
João do Pulo e começou às 
14h.

Desde o ano passado, 
Mesquita tem a equipe fe-
minina pertencente à Liga 
Super Basketball. As atle-
tas vão representar o mu-
nicípio em campeonatos de 
alto rendimento no esporte 
e treinam no Mesquita Fu-
tebol Clube, no Centro, e na 
quadra da Escola Municipal 
Roberto Silveira, em Edson 
Passos. A intenção é que as 
jovens disputem a Liga Sul-
-Americana de basquete fe-
minino de 2021, no Chile.

A Subsecretaria Munici-
pal de Cultura, Esporte, La-

zer e Turismo já tem atletas 
treinados para disputarem 
competições de futsal, vô-
lei e handebol. Outro es-
porte no qual o município 
se destaca é o xadrez. “Isso 
engloba crianças a partir 
de 9 anos até adolescentes 
com 17 anos, cada modali-
dade com suas caracterís-
ticas específicas. No bas-
quete, por exemplo, temos 
Sub-13 e Sub-17”, explica 
o subsecretário municipal 
de Cultura, Esporte, Lazer 
e Turismo de Mesquita, 
Kleber Rodrigues.

Partida contra o Semelp Pindamonhangaba terminou em 
112 X 30 e foi realizada no último sábado, 27 de fevereiro

dIvulGação

Cayo Tenório elogia garotada do
sub-20 e projeta estreia no Carioca

O Vasco da Gama estreia 
no Campeonato Carioca 
nesta quarta-feira (03/03), 
às 21 horas, diante da Por-
tuguesa, em São Januário. 
Para largar com o pé direi-
to, o Gigante vem treinan-
do firme no CT do Almi-
rante, na Cidade de Deus, 
com comissão técnica e 
atletas do sub-20 e alguns 
integrantes do time profis-
sional, todos revelados na 
Colina Histórica.

Um desses jogadores é 
Cayo Tenório. O lateral-
-direito foi utilizado com 
frequência no Campeona-
to Brasileiro, porém sua 
trajetória no time principal 
foi iniciada no ano passa-
do, durante a disputa do 
Estadual. Foram as boas 
atuações no Carioca que 

fizeram o jovem jogador 
conquistar seu espaço en-
tre os profissionais.

“Vivi algo parecido no 
ano passado, então estou 
tentando passar tranquili-
dade para todos esses me-
ninos que estão chegando. 
É importante dar confian-
ça nesse momento, pois ta-
lento todos eles possuem. 
Eu fui bem acolhido quan-
do cheguei aqui e isso foi 
fundamental para que eu 
desenvolvesse o meu fu-
tebol”, afirmou o lateral-
-direito, exaltando na se-
quência o bom trabalho 
desenvolvido nas catego-
rias de base.

– Esse bom trabalho já 
vem de muito tempo. Co-
meçou em 2017, passou 
pelo Marquinhos Valadares 

e agora o Siston está dando 
continuidade. Embora se-
jamos de gerações diferen-
tes, nos conhecemos muito 
bem. É muito gratificante 
encontrar todos de novo 
aqui no profissional. Tenho 
certeza que vão representar 
bem o Vasco”, acrescentou 
Cayo Tenório.

O grupo principal re-
torna aos trabalhos na 
quarta-feira (03), já sob 
comando do novo treina-
dor Marcelo Cabo, mas se 
engana quem pensa que os 
garotos não estão sendo 
observados por profissio-
nais da equipe principal. 
O diretor executivo Ale-
xandre Pássaro tem acom-
panhado de perto a rotina 
de treinamentos no CT do 
Almirante.

Cayo Tenório se prepara para a estreia do Vasco no Carioca

Rafael RIBeIRo/vasco
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lewandowski suspende processo 
contra Joesley Batista no tcu  

tribunal de contas da união pede ressarcimento de R$ 670 milhões ao ex-presidente da JBs
nelson JR./sco/stf

O ministro da suprema corte de Justiça acatou o que a defesa do acusado pediu

jOTA cARvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

O ministro do Supre-
mo Tribunal Fede-
ral (STF), Ricardo 

Lewandowski, atendeu a 
um pedido da defesa do 
empresário e delator Joes-
ley Batista, ex-presidente 
da JBS e suspendeu proces-
so do Tribunal de Contas 
da União (TCU) que pede 
o ressarcimento de 670 mi-
lhões de reais em reparação 
por supostas irregularida-
des na operação em que o 
BNDES comprou ações do 
frigorífico Bertin, em 2008.

Entre as irregularidades 
citadas, está a instrução de 
enquadramento da opera-
ção que foi elaborada em 
apenas dois dias e “de for-
ma superficial e com infor-
mações imprecisas e incor-
retas” e os dados usados 
no relatório de análise não 
constam dos demonstrati-
vos financeiros da empresa. 

O TCU chegou ao valor de 
R$ 670 milhões, diminuin-
do os 2,5 bilhões de reais 
aportados pelo BNDES no 
Bertin e o 1,83 bilhão de re-
ais que o banco recebeu em 

ações da JBS por sua parte 
no frigorífico.

Lewandowski acatou o 
que a defesa do empresá-
rio pediu e alegou que os 
fatos apurados na Tomada 

de Contas Especial estavam 
prescritos desde 2014. Um 
dos advogados de Joesley é 
o ex-ministro da Controla-
doria-Geral da União, Jorge 
Hage. Ele apontou que a re-

presentação foi instaurada 
em 2015 e que o empresá-
rio só foi notificado da ação 
em 2018.

“Dessa maneira, pelo 
que já foi exposto até o pre-

sente momento, aplicando-
-se o prazo de cinco anos 
a partir do acontecimento 
dos fatos no caso concre-
to, à luz da legislação e da 
jurisprudência; é evidente 
a ocorrência da prescrição 
das pretensões punitiva e 
ressarcitória do Tribunal 
de Contas da União no 
caso em comento, devendo 
a Tomada de Contas Espe-
cial ser extinta com relação 
ao Impetrante (Joelsey)”, 
pontuou a defesa.

Mas, a decisão de Lewan-
dowski vale até que o méri-
to do recurso do empresário 
seja julgado pelo Supremo. 
Ele deu um prazo de dez 
dias para que o ministro do 
TCU Augusto Sherman, 
relator da Tomada de Con-
tas, preste informações. Na 
sexta-feira (26), a JBS en-
trou com um mandado de 
segurança no STF para sus-
pender o processo do TCU. 
Lewandowski decidirá so-
bre o pedido.

Programa Governo Presente chega à Baixada
O programa Gover-

no Presente chega, nesta 
terça-feira (02/03), à Bai-
xada Fluminense. Até o 
próximo sábado (06/03), 
o governador em exercí-
cio, Cláudio Castro, e se-
cretários de Estado trans-
ferem seus gabinetes para 
inaugurar espaços impor-
tantes à população, como 
o Restaurante do Povo de 
Duque de Caxias, a am-
pliação do Terminal Ro-
doviário de Nova Iguaçu, 
a Companhia Destacada 
da Polícia Militar em Bel-
ford Roxo e a primeira 
Casa do Trabalhador da 
Baixada em Seropédica. 
Também serão realizados 
repasses para as secreta-
rias de Saúde de municí-
pios.

No primeiro dia de 
agendas, em Nova Igua-
çu, o Fórum de Prefeitos 
e Secretários da Baixa-
da Fluminense, que será 
realizado nesta terça, 
9h30, marcará também a 
sanção do Projeto de Lei 
3.488/21, que cria o Su-

pera Rio. O programa, de 
autoria do presidente da 
Alerj, André Ceciliano, 
prevê auxílio emergen-
cial de até R$ 300 para a 
população em vulnerabi-
lidade social.

Além da participação 
no Fórum e da assinatura 
do Supera Rio, o gover-
nador, no primeiro dia do 
Governo Presente Bai-
xada, visitará o Hospital 
Modular e irá inaugurar 
as obras de reforma e am-
pliação do Terminal Ro-
doviário de Nova Iguaçu, 
antiga reivindicação dos 
moradores.

“O Governo Presente 
vai fortalecer o diálogo 
com as lideranças da re-
gião. Além das obras, a 
ideia é criar uma força-
-tarefa para destravar a 
economia local e gerar 
emprego e renda. A nos-
sa comitiva vai percor-
rer todas as 13 cidades 
da Baixada Fluminense: 
Nova Iguaçu, Mesquita, 
Nilópolis, Belford Roxo, 
Guapimirim, Magé, Du-

que de Caxias, Itaguaí, 
Queimados, Japeri, Para-
cambi, Seropédica e São 
João de Meriti”, detalhou 
Cláudio Castro.

Nas cidades de Mes-
quita, Nilópolis e Belford 
Roxo, na quarta-feira 
(03/03), Cláudio Castro 
visitará Clínicas da Famí-
lia, entregará um núcleo 
da FIA (Fundação para a 
Infância e Adolescência) 
e inaugura oficialmente a 
Companhia Destacada do 
Roseiral, respectivamen-
te.

O governador vai anun-
ciar repasse de recursos 
para a reforma do Hos-
pital Municipal José Ra-
bello de Mello, em Gua-
pimirim, na quinta-feira 
(04/03). Já em Magé, será 
lançada a nova linha de 
crédito do AgroFundo 
para produtores agríco-
las. No evento, também 
serão entregues cheques 
para agricultores já bene-
ficiados com o programa 
de financiamento.  

alZIRo xavIeR / pmnI

Os 13 municípios da região serão visitados pela caravana
 comandada pelo governador Cláudio de Castro   

No município de Du-
que de Caxias, também 
na quinta-feira, o governo 
inaugura o Restaurante do 
Povo, que vai servir almo-
ço a R$ 1 e café da manhã 
a R$ 0,50. A cidade tam-
bém vai ganhar uma nova 
Estação de Tratamento de 
Água em Campos Eliseos, 
que beneficiará 20 mil fa-

mílias.
Na sexta-feira (05/03), 

Castro vai ao Porto de Ita-
guaí, onde se reunirá com 
representantes de grandes 
empresas e trabalhadores 
locais. Ainda na cidade, 
lança o início das obras de 
revitalização da RJ-099 à 
Avenida Presidente Dutra. 
Já em Queimados visita 

o distrito industrial. Em 
Japeri, inaugura o Centro 
Especializado no Atendi-
mento à Mulher (CEAM). 
No município de Para-
cambi, lança editais de 
apoio a projetos culturais. 
Os moradores de Seropé-
dica ganharão a primeira 
Casa do Trabalhador da 
Baixada.    

RestauRante do povo em caxIas 

campanhas sobre a covid-19 deverão ser 
acessíveis às pessoas com deficiência
As campanhas de utili-

dade pública sobre a pan-
demia do coronavírus e 
da Covid-19 deverão ser 
disponibilizadas em todas 
as formas de acessibilida-
de para compreensão de 
pessoas com deficiência. 
É o que determina a Lei 
9190/21, de autoria do 
deputado Rosenverg Reis 

(MDB), que foi sancio-
nada pelo governador em 
exercício, Claúdio Castro 
(PSC), e publicada no Di-
ário Oficial da segunda-
-feira (01/03).

A lei determina a dis-
ponibilização de audio-
descrição em Língua 
Brasileira de Sinais (Li-
bras) e em modos, meios 

e formatos acessíveis, 
incluída a tecnologia di-
gital, as legendas, os ser-
viços de retransmissão, 
as mensagens de texto, 
leitura fácil e linguagem 
simples.

“Mais de 20% da po-
pulação brasileira têm 
algum tipo de deficiên-
cia. Tendo em vista a 

dimensão dos casos de 
Covid-19, é necessário 
que se adotem medidas 
de apoio para promover 
a igualdade e assegurar 
uma comunicação acessí-
vel e inclusiva para todos 
no que diz respeito à pre-
venção do contágio pelo 
coronavírus” afirmou 
Rosenverg Reis.

Lei de Rosenverg Reis determina que peças 
publicitárias tenham audiodescrição ou libras 

octacílIo BaRBosa / dIvulGação
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DE iMpREnsA

plAnTãO

PARANÁ - Um caso 
chocante de agressão 
aconteceu em Toledo, 
no Paraná. Um médico 
infectologista foi bru-
talmente espancado de-
pois de alertar um grupo 
de “pessoas conheci-
das” sobre os riscos de 
contrair Covid-19 por 
causa de aglomeração. 

José Eduardo Mai-
nart Panini trabalha no 
Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto, 
da USP. O estado do 
Paraná vive um colap-
so na saúde, devido ao 
alto número de interna-
ções e casos graves da 
doença. 

Ciente da situação, 
o infectologista fez um 
alerta sobre o perío-
do das aglomerações e 
uma segunda onda do 
vírus e foi agredido. O 
médico postou em seu 
instagram a imagem de 

como ficou seu rosto 
após a agressão e escre-
veu: 

“Na sexta-feira, após 
horas de reunião pra de-
terminar o que seria ou 
não fechado, baseado 
num Decreto do Esta-
do do Paraná. Já deixo 
claro, que baseado nos 
números não há mais 
nada a que fazer, senão 
as coisas só piorarão. 
Ao alertar os riscos a 
pessoas conhecidas, 
a resposta que me foi 
dada foram chutes e so-
cos, enquanto um me 
segurava o outro me 
agredia. Enfim pesso-
as assim que ajudaram 
situação chegar onde 
está! O desânimo não 
vem! E junto com eles 
temos muita coisa boa, 
progresso, vacinas e 
tudo que vai fazer sair-
mos dessa pandemia! 
E aos trabalhadores da 
saúde muita força!”

massacre em maricá

RepRodução

ataque a tiros deixa três mortos 
Outra pessoa ficou ferida. Crime aconteceu em condomínio do ‘Minha Casa Minha Vida’

corpo de pescador é encontrado 
O corpo de um dos 

três pescadores que de-
sapareceram no Rio de 
Janeiro foi localizado 
pelos bombeiros na Praia 
Mole, em Florianópolis, 
na última quinta-feira. 
Marcelo da Silva Barbo-
sa, de 38 anos, foi sepul-
tado ontem no Cemitério 
Xavier, na Zona Norte 
do Rio. 

De acordo com os 
bombeiros catarinenses, 
o corpo de Marcelo foi 
avistado em alto mar por 
pescadores, por volta 
das 7h, e estava preso a 
uma boia. A equipe de 
busca e salvamento foi 
acionada e retirou a víti-
ma da água. Segundo o 
Instituto Geral de Perí-
cias (IGP), a identifica-
ção foi feita pela arcada 
dentária e o corpo dele 

foi liberado no sábado. 
De acordo com o pe-

rito odontolegista do 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Florianópo-
lis, Paulo Miamoto, o 
método utilizado para a 

identificação tem o mes-
mo grau de precisão das 
impressões digitais e do 
DNA. Segundo ele, a 
família enviou radiogra-
fias da arcada dentária 
de Marcelo e, após 24 

horas, a confirmação foi 
concluída.

“O método foi aplica-
do neste caso em função 
de o exame de impres-
sões digitais não ter sido 
viável, uma vez que o 
corpo já se encontrava 
em estado avançado de 
decomposição, com per-
da de qualidade das im-
pressões digitais presen-
tes. O exame de arcada 
dentária é uma alternati-
va para estas situações”, 
disse o perito.

Marcelo e mais dois 
amigos teriam saído da 
Praia dos Amores para o 
alto mar e foram vistos 
pela última vez às 15h 
de 13 de janeiro. Segun-
do familiares, eles são 
moradores das comuni-
dades da Tijuquinha e da 
Muzema, no Itanhangá.

O corpo de Marcelo foi encontrado preso 
a uma boia em Florianópolis (SC) 

Redes socIaIs/RepRodução

Os irmãos gêmeos Tiago e Daniel foram mortos dentro do residencial 

Três homens fo-
ram assassinados 
e um outro ficou 

ferido após um ataque a 
tiros no conjunto habita-
cional do Minha Casa, 
Minha Vida, em Itaipu-
açu, em Maricá (RJ), na 
noite do último domin-
go. O crime aconteceu 
no Condomínio Carlos 
Marighella, onde há três 
anos uma chacina matou 
cinco jovens que partici-
pavam de projetos cul-
turais ligados à cultura 
do rap.

Segundo relatos, por 
volta das 22 horas, um 
veículo Chevrolet Onix 

branco, com quatro ho-
mens armados e enca-
puzados, entrou no con-
domínio e seguiu até o 
Setor D, onde fez vários 
disparos. Os primeiros a 
serem atingidos foram 
os irmãos gêmeos Tia-
go Marins Vargas dos 
Santos e Daniel Marins 
Vargas dos Santos, de 
22 anos. Os criminosos 
obrigaram as vítimas a 
deixarem no chão e os 
executaram à queima-
-roupa. 

Envolvimento 
com o tráfico 

Outros dois homens 
também foram baleados. 
Um deles que, segundo 
a polícia, seria trafican-
te não resistiu aos feri-

mentos. O quarto, iden-
tificado como Douglas 
Cavalcante Monteiro, 
22, foi ferido na perna 
e levado por moradores 
para o Hospital Munici-
pal Conde Modesto Leal 
e não corre risco de mor-
rer. Policiais militares da 
6ª Companhia de Maricá 
e do 12º BPM (Niterói) 
foram acionados para a 
cena do crime. 

A Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí e Ma-
ricá (DHNSGI) investi-
ga a motivação e autoria 
do crime. Um morador 
chegou a gravar um ví-
deo no momento dos ti-
ros. Nas imagens é pos-
sível ouvir pelo menos 
10 disparos. 

AnTOniO cARlOs

horahmunicipios@gmail.com

Há pouco menos de três 
anos, cinco jovens foram 
mortos no mesmo condo-
mínio. O crime aconteceu 
no dia 25 de março de 
2018. 

Sávio de Oliveira Vi-
tipó, de 19 anos, Mateus 
Bitencourt da Silva, 18, e 
os adolescentes Patrick da 
Silva Diniz, Matheus Ba-
rauna dos Santos e Marco 

Jonathan da Silva Oliveira 
conversava em uma área 
de convivência do conjun-
to habitacional após volta-
rem de um show de rap no 
Centro de Maricá, quando 

foram surpreendidos por 
homens armados. 

Menos de um mês após 
o crime, agentes da De-
legacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonça-

lo (DHNSG), prenderam 
três suspeitos de parti-
cipação na chacina. Je-
fferson Moraes Ramos, 
Flávio Ferreira Martins 
e João Paulo Firmino, 

apontado como o autor 
dos disparos, fazem par-
te, segundo a polícia, de 
um grupo de milicianos 
que vem atuando há tem-
pos na região. 

chacIna com cInco moRtos 

Rio registrou quase mil 
furtos e roubos em ônibus 

A cidade do Rio regis-
trou 982 furtos e roubos 
em coletivos em janeiro. 
A maior frequência dos 
casos foi registrada na 
Zona Norte da capital, 
segundo dados do Ins-
tituto de Segurança Pú-
blica (ISP) do Estado do 
RJ. O número representa 
uma elevação de 37,3% 
nos casos registrados 
em comparação com o 
mês anterior (dezem-
bro/2020).

Nos casos de roubo 
o aumento foi de 51%. 
Considerando o mês de 

janeiro, foram registra-
dos 304 casos de furtos 
em coletivos na capital. 
Três quartos desses cri-
mes foram registrados em 
delegacias localizadas na 
Zona Norte e Zona Oeste.

No mês de janeiro, a 
delegacia que mais regis-
trou roubo em coletivo 
foi a 39ª DP localizada 
na Pavuna, com um total 
de 69 casos. Dentre as 10 
delegacias que mais re-
gistraram casos de roubo, 
6 se localizam na Zona 
Norte, 3 na Zona Oeste e 
no 1 Centro.Casos regis-

trados de roubos em cole-
tivos em janeiro por dele-
gacia. Fonte: Instituto de 
Segurança Pública. 

Considerando a série 

histórica desde 2003, a 
Zona Norte presenciou 
por volta de metade dos 
casos de roubos de celu-
lares todos os anos.

Médico é espancado 
ao fazer alerta sobre 

aglomeração

A maior frequência dos casos foi 
registrada na Zona Norte da capital

RepRodução 

José Panini foi espancado por um grupo de 
‘pessoas conhecidas’ sobre os riscos da Covid-19

RepRodução/InstaGRam
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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.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE CADASTRAMENTO FORNECEDORES /
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES 

/ 2021

A Secretaria Municipal de Comunicação e Transparên-
cia / SMCT, torna público a todos  os interessados que  
encontra-se aberto para o exercício de 2021, o Cadas-
tro de Fornecedores Externos de Serviços Especia-

lizados de Comunicação, publicidade e propagan-
da, na sede da  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 
REAL / PMPR, na Rua Hilário Ettore, n° 442,  Palácio 05 
de Novembro - Centro, de segunda  a sexta - feira, pela 
manhã das 09h às 12h ou à tarde das 14h às 17h, em 
dias úteis, exceto aos sábados, domingos e feriados no 
Município de Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro / 
Brasil, para fins de prestação de serviços:  veiculação, 
produção e fornecimento de materiais  diversos,  entre 

outros, de acordo e em atendimento ao disposto  no 
parágrafo 1° do artigo 34 da lei Federal n° 8.666 de 
21/06/1993  e suas alterações e especificamente, no 
artigo 14 da Lei Federal , n°12.232 - de 29/04/2010 .

Felipe nascimento de Carvalho 
Secretario Municipal de Comunicação Social e 

Transparência

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Solução
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BARL
BANQUEIRO

VIRUIVEU
OMENORR
CUECAOVO

MORDIT
ESE

MNMANUC
BATERISTA

SUSNSAC
AR

SP
ATADAD

TESOUROI
FIOSTSPA

VAVOSIC
VERDUREIRO

LA
DOATRAS

Resto do
edifício
desmo-
ronado

São ven-
didos em

sebos

(?) Preto,
cidade

histórica
mineira

Dono de
banco

Cobre o
rosto da
muçul-
mana

Ir e (?):
direito

básico do
cidadão 

Avista;
enxerga 

Peça
íntima
mascu-

lina

Trabalho
final do

doutorado

Problemas
(?): disfun-

ções no
coração

Ritmista
de escola
de samba

Sistema
público

de saúde
(sigla)

Animal
como a

Margarida
(HQ)

Fogueira
acesa 

nas Olim-
píadas

Sílaba 
de "gra-
vuras"

Dono de
quitanda
(bras.)

Porção
lateral de
um corpo

Em 
lugar

posterior

A busca 
dos piratas
Condutores
elétricos

Estabelecimento em
que se vende chope

Produto como o
etanol brasileiro

Base da
omelete
Calçado
esportivo

Medicina
(abrev.)

Recipientes
de votos 

Hiato de
"ruim"

De tamanho
inferior

Apelido de
"Manuela"
Tonelada
(símbolo)

Tempo
que se

opõe ao
futuro

Cortei com
os dentes
Consoantes
de "mano"

Estúdio 
de filma-

gem

Escritora
de livros
Papai,

em inglês

Fazer
retirada
bancária

100, em
romanos

Arre-
messa

Aumento
do calor
Sucede
ao "M"

Os pais 
da mãe
Radiano
(símbolo)

Clínica de 
tratamento

estético
Seguir

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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N
N
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N
N
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N
N
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Gisele

CelebridadeAutógrafo

Autógrafo
Nom

e

Regina

Sheila

Camiseta

Guardanapo

Recibo

Atriz de Cinem
a

Cantor de rock

Jogador de futebol

Cam
iseta

Guardanapo

Recibo

Gisele

Regina

Sheila

Jogador de futebol

Atriz de Cinema

Cantor de rock

Camiseta

Guardanapo

Recibo

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.

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N S
S

S

S

S

S
S

S

S

Gisele

Celebridade Autógrafo
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o
No

m
e

Regina

Sheila

Camiseta

Guardanapo

Recibo

At
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ne
m

a
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nt
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ck

Jo
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e f
ut
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m
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Re
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o

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
ST

RA
ÇÃ

O:
 CA

ND
I
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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.

atos oficiais

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
p R E F E i T u R A  M u n i C i pA L  D E  B E L F O R D 

R O x O
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

01 DE MARÇO DE 2021. puBLiCADO EM 02/03/2021 
.

DECRETO nº 5046 26 DE FEVEREiRO DE 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de Conselheiros da Socie-
dade Civil e Governamentais, Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal de Belford Roxo (COMSEA -BR) e dá outras provi-
dências.

COnSiDERAnDO o disposto na Lei Federal nº 11.346 
de setembro de 2006, o Decreto nº 6.272 de 2007, o 
Decreto nº 6.273 de 2007 e o Decreto nº 7.272 de 2010.
COnSiDERAnDO a Lei Municipal nº 1.565 de 21 de 
novembro de 2017.
COnSiDERAnDO a Lei Municipal nº 1.601 de 12 de 
novembro de 2019, que revoga a Lei Municipal de nº 
1.564 de 21 de novembro de 2017.

O pREFEiTO DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, 
no uso das suas atribuições constitucionais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes Conselheiros da 
Sociedade Civil e Governamentais com seus respecti-
vos Suplentes ao Conselho Municipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional de Belford Roxo (COMSEA -BR), 
na forma dos incisos I e II, do artigo 4º, § 3º, da Lei 
Municipal nº 1601 de 12 de novembro de 2019:

COnSELHEiROS REpRESEnTAnTES SOCiEDADE 
CiViL:

1. Centro de Terapia para Dependente Químicos – 
QG DA pAZ  
  Titular: Eliézer Lima  
  Suplente: Francisco José Arigone Guimarães

2. Associação Vida no Crescimento e na Solidarie-
dade – AViCRES

  Titular: Keila Rick de Farias Groba 
  Suplente: Lídia da Silva Cantuária Coelho

3. Associação Brasileira de Reabilitação e Assistên-
cia aos Cegos e Surdos – ABRACES

  Titular: Iris Paschoal Leandro
  Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais 
- ApAE
  Suplente: Maria Aparecida Moreira Nascimento 

4. Associação Cultural e Recreativa Afoxé Raízes 
Africanas

  Titular: Maria Isabel Vitorino
  Suplente: Valéria Cristina Ramalho da Silva

5. Associação Beneficente Resgatando Vidas 

  Titular: Marcia Santos da Silva 
  Suplente: Aline Santos da Silva 

6. Associação Movimento permanente de Mulheres 
de política da Baixada Fluminense e Território na-
cional –  
  Mp Mulheres

 Titular: Leda Maria Domingues Figueiredo
 Suplente: Elen Cristina de Jesus de Moraes 

7. instituto nova Esperança 

 Titular: Manuel Martins Guedes 
 Suplente: Shayene Mendes Bastos

8. Associação Deus Cuida de Mim

 Titular: João Feitosa Cavalcante
 Suplente: Maria Alice da Silva

9.  Grupo da Fraternidade Júlio Forain

 Titular: Sandra Lucia da Silva 
 Suplente: Madalena de Souza Cabral Rocha

COnSELHEiROS REpRESEnTAnTES GOVERnA-
MEnTAiS

1. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cida-
dania (SEMASC)
   Titular: Marise Fontes de Carvalho
   Suplente: Carla Cristina Fernandes Teixeira da Silva 

2. Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA)     
     

   Titular: Doriane Sousa Silva Vieira
   Suplente: Alef da Silva Brandão 

 3.  Secretaria Municipal de Saúde – (SEMuS)

   Titular: Amanda Pio de Abreu Miranda 
   Suplente: Taiana Cardoso da Silva de Jesus 

 4. Secretaria Municipal de Educação – (SEMED)

   Titular: Luiz Ed Valani 
   Suplente: Roberta Xavier Mendonça Dias 

 5. Secretaria Municipal de Agricultura – (SMA)

   Titular: David Lima Santos 
   Suplente: Alexssandro de Araújo Leite 

6.Secretaria Municipal de Cultura - (SMC) 

   Titular: Felipe Mercandelli Ramos de Almeida 
   Suplente: Bruno do Nascimento Nunes  

Art.2º - Os membros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COM-
SEA) serão nomeados por Decreto Municipal, conforme 
o Art. 3º, § 4º da lei 1.601 de 12 de novembro de 2019;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando quaisquer disposições em con-
trário;

Belford Roxo, 26 de fevereiro de 2021.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
prefeito Municipal

REpuBLiCADO pOR TER SAÍDO COM inCORRE-
ÇÃO

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA n.º 412  DE  17  DE  ABRiL DE 2018-
O SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido de Mudança de nome, formulado pela Servi-
dora ROSAnA pAuLA MOnSORES MOTA, matrícula 
nº 10/15.349, passando a assinar ROSAnA pAuLA 
MOnSORES conforme contido nos autos do processo 
nº. 04/1519/2018.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

       ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

Republicado por incorreção

pORTARiA n.º 301 18 DE FEVEREiRO DE 2021-
O SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido de READApTAÇÃO nA MODALiDADE DE-
FiniTiVA, formulado pela Servidora JAiLMA ABREu 
MARQuES, Secretaria Municipal de Educação – SE-
MED, Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/05.636, 
admitido em 02/03/1995,  conforme contido nos autos 
do processo nº 04/8276/2018.
 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

                ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

Republicado por incorreção

pORTARiA n.º 542/SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021. 
nomear, a contar de 01 de março de 2021, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei 
Orgânica Municipal, PAULO RICARDO SILVA DE AL-
MEIDA, para exercer o cargo de comissão de Assessor 
Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de 
Administração. 

pORTARiA n.º 543/SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021. 
nomear, a contar de 01 de março de 2021, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo de comissão de Assessor Executivo, 
símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Educação 
NILCEIA DE OLIVEIRA SANTIAGO CAMACHO 
MARCOS GONÇALVES
FATIMA ROCHA SOUSA FERREIRA

pORTARiA n.º 544/SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021. 

nomear, a contar de 01 de março de 2021, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo de comissão de Assessor Especial de 
Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de 
Educação 
CLAUDIO DE SOUZA RODRIGUES 
NATHALIA LOPES DE OLIVEIRA
ISAAC ANTHERO LOPES FILHO
MARLA CRISTINA DE SOUZA DO NASCIMENTO
ELIZANA LOPES JORDÃO

pORTARiA n.º 545/SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021. 
nomear, a contar de 01 de março de 2021, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo de comissão de Assessor Especial de 
Serviço, DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde
BRUNA CAROLINA DE ALVARENGA WEBER DE 
SOUZA
CÂNDIDA CAROLINE DE ALVARENGA WEBER DE 
SOUZA

pORTARiA n.º 546/SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021. 
nomear, a contar de 01 de março de 2021, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgâ-
nica Municipal, ALEXANDRE MALVAZIO DA ROCHA, 
para exercer o cargo de comissão de Diretor do Depar-
tamento Regional, DAS-3, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

pORTARiA nº 547/SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021..
Exonerar, a contar de desta, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, FERNANDO CALADO GUEDES, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo DAS-2, na 
Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 548/SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCELO COSME NEVES CAMARÃO, para exercer 
o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo 
DAS-2, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 549 /SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MARCOS PAULO SOUZA DE ASSIS, do cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo 
DAS-8, na Secretário Municipal de Conservação.

pORTARiA nº 550 /SEMAD/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUIS CLAUDIO NUNES DE ASSIS, para exercer o car-
go em comissão de Assessor Especial de Serviço, sím-
bolo DAS-8, na Secretário Municipal de Conservação.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  551  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
O SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido formulado pela servidora MARiA GORETE DOS 
SAnTOS BARROSO FARiA, Professor de 1ª a 4ª Sé-
rie, matrícula nº 10/05.593, para enquadrar a servidora 
Letra E de 05 a 10 anos, conforme contido nos autos do 
processo nº 04/1168/2013.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais. 

       ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

Omitido no Diário Oficial(Jornal Hora H) em 
12/02/2001

pORTARiA n.º  552 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
O SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE 
o pedido formulado pela servidora MARiLiA MAnGi-
FESTE GOnÇALVES SOARES, Professor de Língua 
Portuguesa, matrícula nº 10/05.230, para enquadrar a 
servidora na Letra E de 05 a 10 anos, conforme contido 
nos autos do processo nº 04/6229/2018.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais. 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

modo de preparo

peIxe com açaí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

fIlÉ de meRluZa com 
Batata ao foRno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

modo de preparo

canJIca

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

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

Ingredientes

modo de preparo

caRapeBa 
GRelhada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

       ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

Omitido no Diário Oficial Jornal Hora H) em 01/10/2002

pORTARiA n.º 553 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
O SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora JACiARA MARiA SAnTOS DA ROCHA, Auxiliar ad-
ministrativo, matrícula nº 10/17.344, para enquadrar a servidora no percentual de 
15%(quinze por cento), conforme contido nos autos do processo nº 04/3241/2012.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

       ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

Omitido no Diário Oficial(Jornal Hora H em 05/2013

pORTARiA n.º  554 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que 
deu nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:

Conceder a FABiO pEREiRA BAHiA, ocupante do Cargo de Auditor Fiscal Tributá-
rio, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, matrícula n.º 10/04.505, Li-
CEnÇA SEM VEnCiMEnTOS pARA TRATO DE inTERESSE pARTiCuLAR, pelo 
período de 01(um) ano, a contar de  03/11/2020, conforme o contido nos autos do 
Processo n.º. 04/286/2019.

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

       ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  555 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor ALExAnDRE FREiTAS DE QuEiROZ ocupante do Cargo 
Auxiliar Administrativo, matrícula nº 10/20.055 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4918/2018

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

03/11/2005 a 02/02/2010 02/03/2020 a 01/05/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

                ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  556  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor ADRiAnO pinHEiRO ocupante do Cargo Agente Administra-
tivo, matrícula nº 10/20.337 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6796/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

10/11/2005 a 09/11/2010 04/01/2021 a 03/04/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

                ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  557  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor VALDEMiRO MARiA DA COnCEiÇÃO pEixOTO ocupante 
do Cargo Gari, matrícula nº 10/18.535 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/2667/2018

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

29/05/2000 A 28/05/2005 01/04/2021 a 30/06/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

                ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  558  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder ao servidor ELiAS CLARO DA SiLVA ocupante do Cargo Gari, matrícula 
nº 10/18.195 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/3586/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

23/05/2000 a 22/05/2005 01/04/2021 a 30/06/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

                ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  559  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
O secretario municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
COnCEDER LiCEnÇA MATRiMÔniO

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

EDER DAnTAS 
RAMOS 004/835/2021 60/60.476 ASSESSOR TÉC-

niCO 08 13/02/21 a 
20/02/21

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

        ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º   560  DE         DE  MARÇO DE 2021-
O SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de nome, formulado pela Servidora LÍViA BASTOS DA FOnSECA, 
matrícula nº 10/47.242, passando a assinar LÍViA BASTOS DA FOnSECA CARDO-
SO, conforme contido nos autos do processo nº. 04/808/2021.
 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

       ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  561  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 67, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:

COnCEDER LiCEnÇA MATERniDADE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

THAiS pEREiRA DA 
SiLVA DA COSTA 04/454/2021 60/71.630 ASSESSOR DE 

SERViÇO 120 07/01/21 a 
06/05/21

ALinE JuVEnAL DA 
SiLVA 04/600/2021 60/74.446 ASSESSOR DE 

GSABinETE 120 01/02/21 a 
31/05/21

BEATRiZ DA SiLVA 
OLiVEiRA 04/805/2021 25/64.750 AuxiLiAR ADM. 120 27/01/21 a 

26/05/21

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

        ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  562  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com a  Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que 
determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 de 28/07/2017.

R E S O L V E:

COnCEDER LiCEnÇA pATERniDADE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODOS

JOSiAS DA SiL-
VA JÚniOR 04/483/2021 10/25.162 GuARDA MunCipAL  30 11/02/21 a 

12/03/21

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

       ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

modo de preparo

caRne RÁpIda

1/2 kg de patinho moído/1 
pitada de cominho/3 den-
tes de alho amassados/1 
colher de sopa de óleo/3 
tomates picados sem pele 
e sementes/10 azeitonas/2 
colheres de sopa de sal-
sa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a 
gosto.

Misture todos os ingredien-
tes, coloque em um refra-
tário.
Cubra com um prato e 
leve ao microondas por 12 
minutos na potência alta, 
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sir-
va com arroz branco.
Pode-se congelar por até 
3 meses.

Ingredientes

modo de preparo

fIlÉs ao cReme

8 bifes pequenos e grossos 
(cerca de meio quilo)/2 
colheres de sopa de man-
teiga/1 cebola grande 
cortada em gomos/1 lata 
de creme de leite.

Tempere os bifes com sal 
a gosto.
Frite-os em uma frigideira 
grande com metade da 
manteiga, até que este-
jam dourados.
Retire e reserve em local 
aquecido.
Na mesma frigideira, junte 
o restante da manteiga e 
junte a cebola também.
Deixe refogar por cerca 
de 3 minutos ou até que 
tenha murchado leve-
mente.
Junte o creme de leite, 
misture bem e deixe no 
fogo até aquecer.
Sirva sobre os bifes reser-
vados.

BIfe a RolÉ

5 bifes pequenos passa-
dos na máquina/5 fatias 
de baicon/1 cenoura cor-
tada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gos-
to.

Ingredientes

modo de preparo

Tempere os bifes a seu 
gosto.
Coloque no centro de 
cada um uma fatia de 
baicon, cebola e uma tira 
de cenoura.
Enrole e amarre com bar-
bante grosso.
Aqueça o azeite em uma 
panela de pressão e colo-
que os bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresen-
tando um pouco de água 
para que amoleça e se 
transforme em um molho 
delicioso.

BeIJInho de coco

1 lata de leite moça/150g 
de coco ralado/2colheres 
de margarina ( sem sal)/
Açúcar granulado.

Ingredientes

modo de preparo
Coloque o leite moça, 
coco e a manteiga em 
uma panela em fogo 
médio e mexa até que o 
doce fique consistente e 
solte do fundo.
Deixe esfriar, faça bolinhas 
e passe no açúcar ou 
coco.

pORTARiA n.º  563  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora SiLVAnE pEREiRA DA SiLVA RiBEiRO, 
matrícula 10/53.018 ocupante do cargo de pROFESSOR DE 1ª a 4ª Série, lotado 
na Secretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de sen-
do 4.451(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um) dias, correspondendo a 
12(doze) anos, 02(dois) meses e 11(onze) dia, conforme Certidão de Tempo de 
Serviço expedida pelo instituto nacional de Seguro Social - inSS integram o pro-
cesso administrativo nº. 04/475/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

          ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  564  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARiSA ESpECiE pEREiRA, matrícula 
10/15.373 ocupante do cargo de MEREnDEiRA, lotado na Secretária Municipal de 
Educação - SEMED. O tempo total de serviço de sendo 640(seiscentos e quarenta) 
dias, correspondendo a 01(um) ano, 09(nove) meses e 05(cinco) dias, conforme 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo instituto nacional de Seguro Social 
- inSS integram o processo administrativo nº. 04/375/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

          ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  565  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora ROSAnGELA DOS SAnTOS nASCiMEn-
TO, matrícula 10/15.028 ocupante do cargo de pROFESSOR DE 1ª a 4ª Série, 
lotado na Secretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço 
de sendo 865(oitocentos e sessenta e cinco) dias, correspondendo a 02(dois) 
anos, 04(quatro) meses e 15(quinze) dias, conforme Certidão de Tempo de Servi-
ço expedida pelo instituto nacional de Seguro Social - inSS integram o processo 
administrativo nº. 04/576/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

          ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  566 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora REGinA CELiA SiLVA DE ARAÚJO, ma-
trícula 10/43.604 ocupante do cargo de pROFESSOR ii, lotado na Secretária Mu-
nicipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de sendo 2.004(dois mil e 
quatro) dias, correspondendo a 05(cinco) anos, 05(cinco) meses e 041(quatro) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo instituto nacional de 
Seguro Social - inSS integram o processo administrativo nº. 04/425/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

          ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  567  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora LuiCA DA SiLVA TEixEiRA DE AnDRA-
DE, matrícula 10/19.878 ocupante do cargo de TÉCniCO DE EnFERMAGEM, lota-
do na Secretária Municipal de Saúde- SEMUS. O tempo total de serviço de sendo 
3.488(três mil, quatrocentos e oitenta e oito) dias, correspondendo a 09(nove) 

anos, 06(seis) meses e 23(vinte e três) dias, conforme Certidão de Tempo de 
Serviço expedida pelo instituto nacional de Seguro Social - inSS integram o pro-
cesso administrativo nº. 04/557/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

           ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º  568  DE 01 DE MARÇO DE 2021 
O SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.201 
de 25/01/2017 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

AuTORiZO a disposição com ônus para o cessionário do servidor JOSE iVALDO 
DOS SAnTOS, matrícula nº 10/56.365, Auditor Fiscal Tributário, para a Prefeitura da 
Municipal de Magé.

                ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971
Delegação de Competência Lei Complementar 264/2021.

               
pORTARiA n.º  568 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Comple-
mentar nº 014 de 31/10/97.

R E S O L V E:

DEMiTiR CATiA MALACHiAS SiLVA CRELiER,  função de Professor Educação Fí-
sica, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/43.451, por ter 
infringido o disposto no Artigo nº 132, inciso II da Lei Complementar nº 014 de 31 de 
outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do Pro-
cesso nº 04/6022/2018.                                                                                                                                                                                                                                               
                                                         
                                                          

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971
Delegação de Competência Lei Complementar 264/2021

ERRATA:

nA pORTARiA n°445/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCA-
DO EM 24/02/2021 
ONDE SE LE: ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇO
LEIA-SE: ASSISTENTE DE SAÚDE

nA pORTARiA 424/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREiRO DE 2021, puBLiCADO 
EM 24/02/2021
OnDE SE LÊ: JULIA FABIANE MELO GUIMARÃES 
LEiA SE: JULIA FABIANE DE MELO GUIMARÃES

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS E CApTAÇÃO DE RECuR-
SOS E COnVÊniOS

DESpACHO pROCESSO nº 52/0044/2020 – HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO 
na modalidade CONVITE Nº 008/2020, cujo objeto é OBRA DE REFORMA DA 
CASA DE PASSAGEM, SITUADA A RUA ETELVINA AFONSO DE CARVALHO, S/
Nº – BAIRRO SANTA MARIA – BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a em-
presa: CMG REFORMAS, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, 
no valor de R$223.162,13 (Duzentos e vinte e três mil cento e sessenta e dois reais 
e treze centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 666 a 670 e 
ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 265 a 273 e da 
Controladoria Geral do Município às fls. 679 a 680 e 685. 

Belford Roxo, 09 de fevereiro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos e Captação de Recursos e Convênios

 
SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 008/SEMuS/2020 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo relacionados 
para atuarem na fiscalização da execução do contrato nº 001/SEMUS/2020, oriundo 
do Processo Administrativo nº 08/545/2018. 

•	 JEAN SANTOS MACHADO – Matrícula nº 60/81465; 
•	 WILLIAM CARNEIRO DA SILVA - Matrícula nº 60/81466. 

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327



TERÇA-fEiRA, 02 DE MARÇO DE 2021Hora12 esportes

novo comandanTe

jOTA cARvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

lucas meRçon / flu

O Fluminense anun-
ciou oficialmente 
no sábado (27) a 

chegada do técnico Roger 
Machado. Com contrato 
assinado por dois anos, 
Roger chega para substi-
tuir Marcão, que integra 
departamento de futebol 
como auxiliar técnico 
permanente.

Roger disse que seu 
time jogará com caracte-
rísticas do futebol moder-
no: “O time tem que ter a 
cara que o torcedor deseja 
ser representado dentro de 
campo. Além de ser com-
petitivo, tem que saber jo-
gar um bom futebol, com 
conceitos modernos, cada 

vez construindo mais, 
com as linhas próximas, 
mantendo agressivida-
de no campo de ataque e 
sempre buscando gol. O 
esquema, sobretudo, par-
te da qualidade do mate-
rial humano que temos à 
disposição e da variedade 
deste material”.

Outros três profissio-
nais chegam com o novo 
treinador, os auxiliares 
Roberto Ribas e James 
Freitas, além do analista 
de desempenho Jussan 
Anjolin Lara. A estreia 
da nova comissão técnica 
acontecerá no primeiro 
jogo do clube no Cario-
cão. O adversário será o 
Resende, nesta quinta-
-feira (4), 18h, no Mara-
canã.

Roger quer flu com 
a cara do torcedor

Roger estreia contra o Resende nesta quinta, no Maraca  

treinador assinou contrato por dois anos com o clube tricolor


