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Polícia x bandido

Doze horas
de terror

Tiroteios deixam nove mortos em operações da PM

Polícia Militar sacudiu diversas comunidades do Rio para asfixiar ações
do tráfico de drogas. Apontado como
chefe do Morro dos Prazeres, bandido conhecido como Marcelinho foi
pro saco. Em outro ponto, próximo ao
Morro do Juramento, o marceneiro Gemerson Patrício de Souza (de óculos),
que passava pela passarela da Avenida
Pastor Martin Luther King Jr., foi atingido durante confronto e morreu.
7

Flanelinhas
caem nas
garras da
Deat

Delegacia de Atendimento ao Turista trancafiou cinco guardadores de carros por esquema que cobrava R$ 100 por vaga de estacionamento em pontos turísticos.

Um dos presos na ação

7

Dr. Jairinho a um pé
fora da Câmara do Rio

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decide pedir a
cassação do vereador acusado de assassinar o menino Henry.
7

Agentes da PRF
apreendem mil
pinos de ‘pó’ em
carro na Dutra
7

Meriti inicia hoje
imunização em
público-alvo com
comorbidades
3
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Na segunda-feira (26/4), foi dia de relembrar Durval Meirelles. Se
vivo fosse, o professor, ator, produtor cultural, escritor e poeta completaria 79 anos. Durval foi uma das personalidades marcantes na Cultura
iguaçuana e da Baixada, enquanto esteve entre nós. Nos anos 1980, atuou
como assessor artístico na Secretaria de Educação e Cultura de Nova Iguaçu. Foi um dos que dignificaram a arte na cidade. Continue na LUZ, Dudu!!!
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FENIG
APRESENTA
Projeto ‘Livros
para Voar’ com tarde
de autógrafos
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“É uma oporEscritora
pShopping
do ouvido” no To
tunidade
de
r a troca num momento tão
U m a (30), às 14h, a escritora
tarde de autógrafos presti- iguaçuana Charlene Fran- difícil da pandemia, em
giando criadores de Nova ça. Ela vai autografar o que a arte e a literatura se
Iguaçu. O projeto “Livros livro “Ao pé do ouvido” fazem fundamentais. Espara Voar”, do Programa no TopShopping (Espaço palhar livros é um gesto
Municipal de Incentivo à de Leitura - 3º Piso), no belíssimo. Dar e receber
Leitura e à Escrita da Pre- Centro de Nova Iguaçu. esse objeto que comporta
feitura, através da Funda- Entre as publicações mais tanto do que somos e coção Educacional e Cultura recentes da autora estão nhecemos é simplesmente
de Nova Iguaçu, a Fenig, “Sinestesia”, um livro de maravilhoso e só nos enriquece”, destacou a escriapresenta nesta sexta-fei-

tora Charlene França.
Paralela à tarde de autógrafos, haverá mais uma
ação do projeto “Livros
para Voar” com distribuição de livros e gibis.
Todos os livros foram devidamente higienizados e
embalados. Dentro dessa ação, você pode pegar
uma publicação e levar
gratuitamente para desfrutar da leitura. Depois,
se quiser, pode devolver o
livro depositando em um
dos nossos totens espalhados pela cidade.

O

expediente

Teatro Rival
Refit
recebe
o
tributo
“Gonzaguinha: o eterno
aprendiz – 30 anos
de saudades” com
transmissão on-line, nesta quinta, 29,
às 19h30. A apresentação acontece
justamente quando
se completam 30
anos da morte do
artista. No repertório, estão grandes
sucessos do saudoso cantor e compositor que vão emocionar os fãs. Entre
eles, clássicos como
“Explode coração”,
“Recado”,
“Começaria tudo outra
vez”, “Sangrando”,
“O que é, o que é?”,
“Eu apenas queria
que você soubes-

Você pode pegar um livro ou gibi gratuitamente
no evento de sexta, 30, no
TopSopping e se quiser levar publicações literárias
para doar, também poderá.
O importante é fazer circular os livros pela cidade
de Nova Iguaçu, democratizando a leitura e fortalecendo o conhecimento.
Além da distribuição,
o projeto também recebe
doações. Os livros são arrecadados em doze pontos
da cidade na ação “Aqui
tem um Totem”, nos quais
as pessoas podem deixar
suas doações nas caixas do
totem.
O projeto é dedicado a livros paradidáticos doados
à Fundação. São aceitos
livros de diversos gêneros
como romances, biografias, poesias e gibis. Quem
tiver esse tipo de livro paradidático, pode colocar
nas caixas do projeto. Se
informe no TopSopping
e ‘Livros para Voar’ por
toda Cidade! (Jota Carvalho)

O SOMBRA

30 anos de saudades

GONZAGUINHA
O Eterno Aprendiz
da MPB
jota.carvalho@yahoo.com

Felipe Bragança / PMQ

Divulgação

Só Sucessos

jota carvalho

“A Fenig, através do
projeto Livros para Voar,
além de trabalhar pela
democratização da leitura com ações de doação
e distribuição de livros,
também incentiva os autores de Nova Iguaçu com
a apresentação deles nas
nossas redes sociais, recitando suas obras no Poesia Falada e também promovendo essa conexão
com os leitores na tarde
de autógrafos”, afirmou o
presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

O que é o Livros
para Voar?

se”, “Grito de alerta”, “É”, “Diga lá,
coração”, “Espere
por mim, morena”
e “Vamos à luta”.
O espetáculo é estrelado pelo cantor
e ator Rogério Silvestre, que sobe ao
palco acompanhado
pelos músicos Rafael Toledo (diretor
musical, violão, teclados e voz), Cacá
Franklin
(percussão) e Dudu Dias
(baixo), além dos
cantores Wladimir
Cabanas,
Valdeir
Valença e Imyra
Chalar.
Doação amiga a
partir de R$15.
Link:
https://
w w w. s y m p l a .
com.br/gonzaguinha-30-anos-de-saudades---teatro-rival-refit-abrindo-portas-apresenta__1175206

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Maior clima à distância via telefone
Ontem, o dia começou quente, hot, como
preferem os amantes
do sexo pornô. Numa
ligação cruzada capturada por um dos
moradores da Baixada Fluminense o político, direto de Brasília, ouvia sua mulher
gemer no maior cli-

ma, na casa do casal.
Dizem as boas línguas lá na Boca Maldita que o homem é
tarado por isso, presencial ou via telefone. É melhor contar o
resto outra hora para
não dar pistas do devasso com cara de
santo. (risos)

Vereador se deu mal na aventura sexual
Já o vereador cara de
pastel e ainda por cima
corno sabido, aproveitando os tempos modernos e sem pudores, resolveu experimentar o outro
lado da posição sexual e
jurou nunca mais querer
saber da coisa. Depois
de ‘estuprado consensu-

almente’ por um michê,
baixou hospital em outro estado, foi costurado
na região afetada e ficou
sem sentar um bom tempo. Um dos parentes da
figura contou ao Sombra
que a mulher dele se arrependeu de ter permitido a loucura.

Morador saúda aniversário do jornal

Rogério Silvestre se apresenta através do Projeto ‘Abrindo Portas’, do Teatro Rival Refit

Nosso leitor Samuca da Cerâmica, 65
anos, pedreiro aposentado, através deste espaço, parabeniza o HORA H pelos
32 anos de fundação
completados no dia
21 deste mês. Samu-

ca conta que morou
20 anos ao lado da
oficina do jornal na
Cerâmica e não perdia uma edição na
banca do bairro. Muito obrigado, Samuca.
Você faz parte da história do HORA H.
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Meriti começa vacinação em
público-alvo com comorbidades

Pandemia

Agora é a vez de quem tem doenças preexistentes, como hipertensão, diabetes e câncer
Divulgação/PMSJM

Antonio carlos

A

horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura de São
João de Meriti,
por meio da Secretaria de Saúde, anuncia que deu início a nova
etapa na vacinação contra
a covid-19. Depois de alcançarmos a faixa etária
de pessoas com 60 anos
de idade ou mais, chegou
a vez de quem tem doenças preexistentes, como
hipertensão,
diabetes,
câncer, dentre outras.
Nos principais pontos
de vacinação do município, Centro Cultural
Meritiense e Centro de
Saúde Aníbal Viriato de
Azevedo, as mulheres
com 59 anos de idade e
com comorbidades, puderam garantir a dose do
imunizante. Dona Márcia, aposentada da Prefeitura de São João, sentiu de volta o começo do
gostinho da tranquilidade, depois de conseguir
a tão esperada vacina:
“A emoção é grande e
eu acredito que só com a
vacina é possível vencermos essa doença. Ainda
mais eu que tenho dia-

betes, pressão alta e pro- tanto para a primeira
blemas cardíacos. Estava dose, quanto para a seansiosa”.
gunda, sempre das 8h às
15h de segunda a sexta,
Comorbidades que se e sábado, das 8h às 12h,
enquadram nessa faixa respeitando os dias dos
Diabetes mellitus
homens e das mulheres.
Hipertensão
arterial
grave (difícil controle ou
Os endereços são os
com lesão de órgão alvo)
seguintes:
Doença pulmonar obs- Centro de Saúde Dr.
trutiva crônica
Aníbal Viriato (Rua PasDoença renal
tor Joaquim Rosa, 26 Doenças cardiovascu- Jardim Meriti).
lares
- USF Tibagi (Rua TiDoenças cerebrovascu- bagi, 100/101- Jardim
lares
Metrópole).
Indivíduos transplanta- USF de Coelho da
dos de órgão sólido
Rocha (Rua Ex-CombaAnemia falciforme
tente, s/nº - Coelho da
Câncer
Rocha).
Obesidade grau III
- Unidade de Saúde do
Síndrome de Down
Sumaré (Estrada das PeIndivíduos imunossu- drinhas - Jardim Sumaprimidos (pessoas que ré).
nasceram com uma de- Unidade de Saúde da
ficiência
imunológica Vila União (Rua Álvaro
- imunodeficiências pri- Proença, 243 - Parque
márias/causas genéticas São Nicolau).
ou adquiridas, que po- Centro Cultural - Subdem ser provocadas por secretaria da Melhor Idavírus como o HIV, por de (Rua Panamense, s/nº
exemplo - ou ficaram – Jardim Meriti).
com o sistema imune
A prefeiitura informou
abalado após contrair al- que o calendário está
guma doença sistêmica.
sujeito a alterações, de
O atendimento ocorre acordo com a chegada
ao todo em seis pontos, das vacinas.

Câmara pede cassação
do vereador Dr. Jairinho

Os agentes estão prontos para iniciar mais uma etapa de imunização

Ministro suspende decisão do
TRT que impedia leilão da Cedae
Reprodução

Igor Lima (1)

Dr. Jairinho continua preso pela morte do enteado Henry

O Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal do Rio
de Janeiro decidiu pedir a
cassação do vereador Jairo Souza Santos Júnior,
mais conhecido como Dr.
Jairinho, preso no início
do mês, suspeito da morte
do menino Henry Borel,
de 4 anos. O colegiado
vai encaminhar representação contra o parlamentar à Mesa Diretora da
Câmara.

A decisão de pedir a
cassação teve como base
a investigação da Polícia
Civil, que aponta o vereador como um dos suspeitos da morte, junto com a
namorada, a mãe do menino, Monique Medeiros.
A Mesa Diretora analisará os aspectos formais
da denúncia e deve encaminhar o processo, em até
três dias, para a Comissão
de Justiça e Redação, que
votará pelo recebimento

ou não da representação.
Caso seja aceito, o processo volta para o Conselho de Ética, para que seja
feita a instrução, ou seja,
a análise de provas e a defesa do vereador. Por fim,
o caso é encaminhado
para o plenário, para que
se decida sobre a cassação ou não do parlamentar. A perda de mandato
só é aprovada se receber
pelo menos dois terços
dos votos dos vereadores.

Ministro Luiz Fux atendeu a novo pedido da PGE-RJ

Ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF),
Luiz Fux derrubou ontem a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, que nesta
segunda-feira (26) concedeu liminar para suspender o leilão da Cedae
após pedido feito por
sindicatos.
Fux atendeu a novo
pedido da Procuradoria
Geral do Estado (PGE-RJ), para estender os

efeitos do primeiro despacho e assim derrubar
a decisão do TRT do RJ.
O ministro já havia derrubado decisão do TJ do
Rio de Janeiro, que previa a mudança no prazo
de concessão da estatal.
“Defiro o pedido de
medida liminar, (…) a
fim de restabelecer o
andamento do certame
licitatório destinado à
concessão dos serviços
de saneamento básico da

Região Metropolitana do
Rio de Janeiro”, argumentou Fux, que completou: “Outrossim, determino a suspensão de
toda e qualquer decisão
da Justiça de Primeiro
e de Segundo graus que
obste, parcial ou integral,
o andamento do certame
licitatório destinado à
concessão dos serviços
de saneamento básico da
Região Metropolitana do
Rio de Janeiro”.

Bebê de mulher que morreu de Covid tem alta no Rio
A bebê que nasceu de
uma cesariana após a
mãe, Maria Laura Prucoli, de 23 anos, lutar contra
a covid-19 e não resistir,
já está em casa, em Magé.
Lavínia Prucoli do Santos

também foi contaminada pelo vírus e começou
a manifestar sintomas no
dia 16 de abril. Ela precisou ficar internada por
seis dias para ser monitorada de perto pelos médi-

cos.
A menina saiu antes,
mas, por recomendação
médica, segue em isolamento com uma tia, que
é enfermeira, e que cuida
dela. “Ela teve alta dia 21

e ficou só seis dias no hospital. Ela mama direitinho, está ganhando peso.
Nem o pai pode ficar perto”, conta Maria Amabile
Prucoli, tia de Maria Laura e de Lavínia.

Ela nasceu no dia 3 de
abril depois que a mãe foi
submetida a uma cesariana de emergência por
causa de complicações da
Covid. Maria Laura morreu no último dia 18. O

caso ganhou notoriedade
depois que a família denunciou que o hospital
não tinha bloqueador neuromuscular, e que já tinha
gastado R$ 11 mil para
providenciar a medicação.

Hora
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Três cidades do RJ suspenderam a aplicação da segunda dose
contra a Covid-19 por falta das vacinas CoronaVac e AstraZeneca:
Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada, e Volta Redonda, no
Sul Fluminense.

Os casos de estupro registrados no Rio de Janeiro subiram por
volta de 5% todos os anos. Em contraste, em 2020 esse número
caiu -14%. É o que mostram dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).
Pelo Youtube
Open Day

Agência Brasil

ONU diz que interrupção
de vacinas põe milhões de
crianças em risco

A Firjan SENAI promove encontros sobre inovação no mercado de trabalho. O“FabLab Open
Day” acontece amanhã,
às 19h, é o segundo de
uma série de eventos virtuais e gratuitos programados para o ano.

A pauta
O bate-papo, com o
tema “Modelagem 3D
e Plotagem em Vinil”,
será transmitido no https://firjansenai.com.
br/fablabopenday e terá
a participação de especialistas da instituição
e profissionais do mercado.

Retratação
Ex-secretária especial
de Cultura do governo
Bolsonaro, a atriz Regina Duarte terá que
publicar uma retratação
com “sinceros pedidos
de desculpa” dirigidos à
família do ex-presidente
Lula (PT).

Editorial

Alerj aprova projeto que garante
liberdade de opiniões nas escolas
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou ontem,
em discussão única, o
projeto de lei 4.496/18,
dos deputados André

Ceciliano (PT) e Carlos
Minc (PSB), que garante a livre expressão de
pensamentos e opiniões a
professores, estudantes e
funcionários no ambiente

escolar. A medida segue
para o governador em
exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-la ou
vetá-la.

Charge

Fake news
À época, a artista espalhou fake news
sobre um suposto patrimônio milionário
da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia, morta em 2017. A decisão é do juiz
Manuel Eduardo Pedroso Barros, da 12ª
Vara Cível de Brasília.

A atriz publicou em seu perfil do Instagram uma charge em que acusava Marisa
de ter “250 milhões na conta”, uma notícia
falsa que foi veiculada na época por sites
ligados ao “gabinete do ódio”.

As agências de
saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) alertaram que milhões de
crianças que tiveram
as vacinações regulares interrompidas
pela pandemia de
covid-19, especialmente na África,
agora correm risco
de contrair doenças
potencialmente mortais, como sarampo,
pólio, febre amarela
e difteria, alertam
Omissões nas vacinações causaram
surtos de sarampo
graves no Paquistão
e no Iêmen, disseram
as agências, e provavelmente levarão a
epidemias futuras à
medida que mais vacinações infantis frequentes deixarem de
ser administradas.

A estratégia visa
a reduzir de 20 milhões para 10 milhões o número das
chamadas crianças
“zero doses”, aquelas que não foram
vacinadas,
entre
outras medidas. A
diretora de Inoculações da OMS, Kate
O’Brien, disse que
essas medidas poderiam evitar até 50
milhões de mortes
até 2030.
Na
comparação
com 2020, algum
progresso foi feito
na restauração das
vacinações de rotina
interrompidas pela
pandemia, mas mais
de um terço dos 135
países que participaram de uma pesquisa da OMS disseram
ainda enfrentar dificuldades.

Consumo

Dia das Mães deve
aquecer comércio do RJ

Mesmo em meio à pandemia, pesquisa mostra que vendas devem injetar 1,2 bilhão na economia
assessoria de impresa

A

brasil

nova pesquisa do IFec RJ
traça um desenho animador para
uma das datas comemorativas que mais
movimentam o mercado consumidor: o
Dia das Mães deste
ano deve superar as
vendas do ano passado, mas ainda será
inferior ao resultado pré-pandemia em
2019.
O cenário mostra
que o número de consumidores fluminenses que pretendem
presentear na data
aumentou, o índice passou de 55,8%
(2020) para 61,8%
(2021), em 2019 essa
porcentagem era de

80%. O ticket médio neste ano é estimado em R$ 143,10
por consumidor, o
que representa uma
movimentação de R$
1,2 bilhão na economia
fluminense.
Em 2020 e 2019 os
tickets foram de R$
150,48 e R$ 167,26,
e o montante injetado na economia foi
de R$ 1 bi e R$ 1,7
bi, respectivamente.
Agravamento
O percentual dos
que não pretendem
comprar
presentes na data corresponde a 38,2%, em
2020 (44,2%) e 2019
(20%). Desses, 57%
afirmam que a falta
de intenção de compra está relacionada
ao agravamento da
pandemia.

Divulgação/Governo do eastado

O número de consumidores que pretendem presentear na data aumentou

Presentes mais escolhidos
Entre os itens escolhidos para presentear
as mães, estão: roupas
(31,7%), perfume/cosméticos (30,6%), calça/bolsa
ou acessórios (23,1%),
cestas de café da manhã
(17,2%), flores (11,8%),

joias/bijuterias (11,3%),
bolos/ chocolates (9,7%)
e smartphones (5,9%). A
sondagem mostra, ainda,
que 30,6% dos consumidores vão comprar mais
de um tipo de presente.
Em relação ao tipo de

loja, 39,1% devem recorrer às físicas, 32,1%
às onlines e 28,8% pretendem comprar nos dois
formatos.
A sondagem ocorreu entre os dias 21 e 23 de abril
e contou com a participa-

ção de 435 consumidores
do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo estimar
a movimentação financeira do comércio fluminense, em virtude da data
comemorativa, além das
expectativas de consumo.

Governo inclui grávidas no grupo prioritário de vacinação

A coordenadora do
Programa Nacional de
Imunização (PNI) do
Ministério da Saúde,
Franciele Francinato,
anunciou ontem que o
governo decidiu incluir
as grávidas e puérperas
(mulheres no período
pós-parto) no grupo
prioritário para receber

a vacina contra a covid-19.
Em audiência na Câmara dos Deputados
para debater a situação
das vacinas no país, a
coordenadora disse que
a medida foi tomada
em razão da situação
preocupante da pandemia no Brasil e visto

que grávidas e puérperas têm risco maior de
hospitalização por covid-19. “A vacinação
deve começar a partir
do dia 13 de maio”, informou.
Em 15 de março, o
governo já tinha incluído as gestantes com
comorbidades. De acor-

do com Franciele, uma
nota técnica foi encaminhada na última segunda-feira aos secretários
estaduais de Saúde,
com as novas orientações.
“Nossa indicação é
que, nesse momento,
vamos alterar um pouco a recomendação da

OMS
(Organização
Mundial de Saúde) que
hoje indica a vacinação,
de acordo com o custo
x benefício. Mas, hoje,
o risco de não vacinar
gestantes no país já justifica a inclusão desse
grupo para se tornar um
grupo de vacinação nesse momento”, afirmou.

Apesar da mudança,
de acordo com a pasta,
em um primeiro momento, devem ser vacinadas as grávidas com
doenças pré-existentes.
De acordo com a coordenadora, serão usados
as vacinas Coronavac,
AstraZeneca e da Pfizer.
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Gabigol tenta se aproximar de
marca de Zico na Libertadores
Artilheiro que alcançar o feito ainda na fase de grupos

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

a terça-feira (20),
o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield por 3 a 2 e estreou
bem na Libertadores.
Além de buscar os pontos
seguintes contra os adversários, um atleta rubro-negro corre atrás de uma
marca
impressionante.
Isso porque, ao meter o
gol contra os argentinos,
Gabigol ficou a apenas
quatro gols de igualar Zico
na artilharia história do
Mengo na América.

Vale destacar que, desde
que chegou ao Flamengo,
Gabigol tem decidido a
maioria dos jogos em que
atua. Com direito a dois
tentos na final da Libertadores, o camisa 9 está
muito perto de se tornar o
maior artilheiro do Mengão, seguindo os passos
do Rei. Contudo, o grupo
do Rubro-Negro está bem
acirrado, ou seja, o atacante não terá vida fácil para
balançar as redes no certame.
Os números dos dois Zico: 21 jogos, 16 gols e
1 título (1981). Gabigol:

17 jogos, 11 gols e 1 título
(2019).
Dessa forma, o camisa 9
tem tudo para chegar muito perto da marca de Zico
ainda na fase de grupos.
No entanto, se quiser ultrapassar o Rei, Gabigol terá
de ser decisivo sempre.
Ausente no jogo da eliminação contra o Racing em
2020, o atacante espera ter
mais sorte e estar saudável em todas as decisões,
visto que tem números altíssimos em finalíssimas.
Ao todo, o atacante só não
marcou no Mundial, quando o Fla ficou com o vice.

Lucas Merçon / FFC

Avante tricolor teve de vencer até preconceitos para seguir em frente com a carreira

No Vasco, Ricardo Graça se coloca à disposição de Marcelo Cabo
O Vasco venceu o Resende por 3 a 1 no último sábado (24/04), em
São Januário. Ao final
da partida, o zagueiro
Ricardo Graça participou de uma entrevista
coletiva na Vasco TV
e falou sobre o atual
momento do Gigante
da Colina. Questionado sobre os gols sofridos por bola parada, o
camisa 36 disse que a
defesa se cobra a todo
momento por isso e revelou que durante os
treinamentos, o posicionamento defensivo
é um dos pontos mais
trabalhados.
– Com certeza a coisa que a gente mais
trabalha, mais bate na
tecla durante os treinamentos, é sobre a bola
parada. Sabemos que
estamos tendo uma dificuldade agora nesse
início de temporada e
isso só vai mudar com

muito trabalho. Tenho
certeza que o Marcelo
Cabo vem estudando
maneiras para solucionarmos nosso problema e vai ajustar isso
junto com a gente. Nós
nos cobramos a todo
momento e creio que
esse seja o caminho,
temos que continuar
treinando e tenho certeza que isso uma hora
vai acabar, vamos buscar acabar com isso de
tomar gol de bola parada. Tiro isso como lição, espero que a gente
consiga melhorar nesse
tipo de jogada e quem
sabe depois se importar com problemas bem
menores – disse o zagueiro.
Na partida contra o
Resende, o argentino
Germán Cano chegou
aos 29 gols e se tornou
o estrangeiro com mais
gols com a camisa vascaína neste século. Ri-

Rafael Ribeiro/Vasco

O jovem experiente Ricardo Graça durante o treino no CT do Almirante

cardo revelou ser amigo do camisa 14 desde
de sua chegada na última temporada, falou
sobre a marca atingida
pelo companheiro de
equipe e elogiou o atacante argentino.

– Sou amigo dele
desde que chegou ao
clube. O Cano é um
atleta excepcional, trabalha muito, é sempre um dos primeiros
a chegar no CT e está
sempre se cobrando

para melhorar ainda
mais. Ainda bem que
jogo ao lado dele, porque ele dentro da área é
realmente bem diferenciado. Com apenas um
toque na bola ele decide uma partida, precisa

de apenas uma chance
para matar o jogo. Fico
muito feliz em estar
jogando ao lado dele e
mais feliz ainda pelos
gols marcados por ele,
que isso ajuda bastante
a gente ali atrás”.
– Eu tenho preferência de estar atuando.
Para mim pouco importa se é na direita, na
esquerda ou no centro,
eu quero estar jogando. Aonde o professor
Marcelo Cabo quiser
que eu atue, seja na direita ou na esquerda, eu
estou mais que pronto, por essa camisa eu
vou sempre dar o meu
melhor. Lógico que
a minha vida toda eu
sempre fiquei pela esquerda, mas com uma
rotina de treinamentos
e com a sequência de
jogos que fiz pela direita, eu acabei me habituando nessa posição –
destacou o camisa 36.

No Dia do Goleiro, arqueiras do Flu contam suas histórias no futebol
Na segunda-feira (26),
foi comemorado o Dia do
Goleiro. Para celebrar esta
data especial, as defensoras
Tainá, Suelane, Ravena e
Isabella contam histórias
emocionantes vivenciadas
na profissão e relembram
início da carreira longe das
traves.
Tainá Rodrigues - Tainá
iniciou a carreira no esporte aos 15 anos de idade, no
time de Cabo Frio, local
onde morava com a mãe, o
padrasto e as irmãs. Aos 21
anos, a goleira tem passagens pelo Vitória/PE e Juventude Timonense, último
clube que atuou antes de vir
para o Rio de Janeiro morar
com a tia para poder atuar
pelo Fluminense. A atleta
passou a defender a camisa
do Tricolor no início deste
ano. Sua estreia foi na partida contra o America pelo
Campeonato Estadual Feminino Adulto, onde fez a
defesa de um pênalti.
“Comecei jogando como

zagueira no time de Cabo
Frio, mas eles estavam precisando de uma goleira, decidi me oferecer para ficar
no gol, me apaixonei e estou até hoje”.
Suelane Frota - A jogadora começou no futsal,
mas atuava na linha. Natural de Rio Branco/Acre,
Suelane, mais conhecida
como Sol, tem 23 anos e
conta com passagens pelo
Iranduba e 3B da Amazônia. Assim como Tainá,
chegou ao clube no início
deste ano, onde estreou na
partida contra o Angra dos
Reis, pelo Campeonato Estadual. “Eu atuava na linha
quando comecei a jogar futebol, mas em uma ocasião
a equipe precisou de uma
goleira e eu me apresentei.
Gostei bastante pela desenvoltura, pelas defesas extraordinárias, depois disso
comecei a atuar no gol, fui
me destacando e de repente
tive uma proposta para jogar campo, a experiência

Maílson Santana / FFC

Tainá, Suelane, Ravena e Isabella relembram momentos importantes da carreira
foi muito diferente”.
Ravena Silva - Natural
do Piauí, em São Raimundo Nonato, Ravena começou sua carreira como atleta no projeto Veneza, onde
permaneceu por três anos,
atuando apenas com meninos. Em busca de novas
oportunidades de emprego,
dona Edna, mãe de Ravena,
decidiu tentar a vida no Rio
de Janeiro, e na chegada, a

jogadora entrou no projeto
Colorado, mas não atuava
como goleira. No final de
2018, ela participou de uma
peneira do Fluminense, em
Laranjeiras, e passou.
“Eu era atacante, mas
sempre que o meu time
precisava de alguém para
agarrar, eu sempre ia. Era
apaixonada por jogar na linha, fazer gol e comemorar
com toda a equipe, porque

o goleiro sempre fica sozinho comemorando”.
Isabella Condorelli - A
atleta começou a se encantar pelo esporte aos cinco
anos de idade. O seu primeiro contato com o futebol foi quando iniciou em
uma escolinha do condomínio onde mora, no Rio
de Janeiro. Aos 16 anos,
Isa defende as cores do
Tricolor desde o início do

projeto, quando passou em
uma peneira realizada pelo
clube no final de 2018. “Eu
comecei a jogar bola em
uma escolinha do prédio,
só resolvi tentar porque os
meus irmãos entraram e
me incentivaram. Comecei
treinando na linha, mas em
uma oportunidade precisaram de uma goleira, eu me
ofereci para ficar no gol e
acabei gostando”.
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Até o Sistema S

Nunes Marques acaba com expectativa
de advogados ligados à lava-jato
Gilmar Mendes votou pela anulação de provas
colhidas contra advogados investigados
abr

Nunes pediu vista e evitou que ‘corruptos’ fossem absolvidos de crimes

Governo do Estado retoma crédito
consignado para servidores
Divulgação

O novo portal realizará empréstimos para servidores ativos, inativos,
pensionistas e beneficiários do Previ-Banerj

O Governo do
Estado retoma o
serviço de crédito
consignado, nesta
quarta-feira (28/4),
e lança o RJeConsig, novo portal de
empréstimos para
servidores ativos,
inativos, pensionistas e beneficiários
do
Previ-Banerj
(veja abaixo como
acessar). A tecnologia mostra a margem consignável e
um ranking com as
melhores taxas de
várias instituições
financeiras, permitindo a contratação
da modalidade de
crédito direto pelo
site ou pelo aplicativo eConsig. Ao
todo, serão 440 mil
beneficiados.
- Neste momento de pandemia,
há uma grande
demanda por parte dos servidores
para terem acesso ao consignado,
que é um empréstimo mais acessível. Trabalhamos
muito para chegar
a esta solução e
acreditamos que a
plataforma digital

chega para facilitar
a vida das pessoas
- afirmou o governador em exercício
Cláudio Castro.
Após um período
de implantação de
cerca de 30 dias, o
serviço está sendo
retomado. O servidor poderá também
renegociar consignados e fazer a portabilidade para o
portal. Além disso,
o Governo do Estado vai regularizar
os descontos consignados dos servidores. Os débitos
serão realizados a
partir da próxima
folha de pagamento, segundo os contratos firmados com
os bancos, visando
a reduzir a inadimplência por conta
do tempo de inatividade.
- Sabemos da urgência dos servidores e, com este
serviço, eles vão
voltar a ter acesso
a taxas mais baixas
e prazos mais confortáveis - explicou
o secretário de Estado da Casa Civil,
Nicola Miccione.

Acesso
No novo portal,
o servidor deverá buscar a “Senha Provisória” no
site www.servidor.
rj.gov.br, na opção
“Contracheque”. Já
os inativos e pensionistas do RioPrevidência deverão acessar o site
www.rioprevidencia.rj.gov.br e consultar também na
área de Contracheque.
Com a senha provisória em mãos,
basta entrar no Portal RJeConsig através do linkhttps://
portal.econsig.com.
br/rjeconsig/servidor e fazer o login
com CPF. Para ex-participantes e beneficiários do Previ
Banerj, o acesso é
pelo endereço https://portal.econsig.com.br/previbanerj/servidor
Todas as informações sobre a
retomada do crédito
consignado
estão
disponíveis
em www.servidor.
rj.gov.br.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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a terça-feira (27),
o ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Kassio
Nunes Marques, pediu
vista e suspendeu o julgamento na Segunda Turma
do STF sobre a Operação
E$quema S da Lava Jato.
Antes de Kassio, o ministro Gilmar Mendes votou pela anulação de todas
as provas colhidas em setembro do ano passado em
escritórios de 27 advogados alvos da investigação.
Na Segunda Turma do
STF se encontra em análise uma ação de cinco
seccionais da OAB que
questionam a competência
do juiz da 7ª Vara Federal
do Rio de Janeiro, Marce-

lo Bretas, para conduzir o
processo.
A OAB alega o possível
envolvimento de ministros do Superior Tribunal
de Justiça e do Tribunal
de Contas da União, o que
levaria todo o caso para o
STF em razão do foro privilegiado.
A investigação apura
desvios de R$ 151 milhões da Fecomércio do
Rio para advogados que
vendiam a Orlando Diniz, ex-dirigente da entidade, influência e prestígio junto a ministros
do STJ e do TCU, com
promessas de livrá-lo de
punições por irregularidades na gestão do Sistema S do Rio.
Entre os alvos estão
Cristiano Zanin (advogado de Lula e apontado como mentor do

esquema de corrupção),
Frederick Wassef (que
defende Flávio Bolsonaro), Eduardo Martins
(filho do presidente do
STJ, Humberto Martins)
e Adriana Ancelmo (mulher de Sergio Cabral).
Na sessão de ontem,
Gilmar, que é relator
da Lava Jato do Rio no
STF, reconheceu que
não havia envolvimento
de ministros de tribunais
superiores mas considerou que Bretas, não tinha
competência para supervisionar a investigação.
O ministro disse que não
há relação com os demais
casos da Lava Jato (esquemas de corrupção na Eletronuclear e no governo de
Sergio Cabral) e que cabe
à Justiça estadual julgar
desvios da Fecomércio.
(Fonte: Gazeta Brasil)

Vacinação Antirrábica
em São João de Meriti
Divulgação

A Prefeitura de São
João de Meriti, por meio
da Secretaria de Saúde,
informa que amanhã
(28), é a vez do bairro
Coelho da Rocha receber a Campanha de
Vacinação Antirrábica
Animal. O atendimento ocorre das 9h às 15h
no endereço a seguir.
28/04- quarta-feira- Praça de Coelho da Rocha Rua da Matriz, nº 3.441
- Coelho da Rocha.
Vacinação antirrábica em casa
Além da vacinação no
ponto acima, a Secretaria de Saúde, por meio
da Superintendência de
Proteção e Bem-estar
Animal, também realiza
o projeto Vacina Antirrábica em Casa, voltada
para protetores ou do-

nos que possuam ao menos 10 animais, sejam
eles da família ou para
adoção.
Quem se encaixar nos
requisitos pode procurar a Superintendência
de Proteção e Bem-Es-

tar Animal por meio do
“PetsApp” (21 998133737) e realizar o cadastro. O atendimento
é feito pelo aplicativo
WhatsApp de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às
17h30.

Mesquita segue vacinação de pessoas
de 49 anos com comorbidades
Mesquita
continua
nesta quarta-feira, dia
28, a vacinação de
pessoas de 49 anos
que têm alguma das
comorbidades previstas no Plano Nacional
de Imunização. Para
receber a vacina, no
entanto, é necessário
comprovar que é portador de alguma das
comorbidades listadas
pelo Ministério da Saúde – essa relação está
no fim do texto. Assim,
será preciso apresentar original e cópia de
prescrição ou relatório
médico para a vacina.
Mas, especificamente
no caso dos hipertensos
e diabéticos, é possível
comprovar levando a
última receita nominal

prescrita pelo médico.
Além do comprovante para a vacinação de
pessoas com comorbidades, no entanto, é
preciso apresentar RG,
CPF e comprovante de
residência. Três locais
do município funcionam como postos de
imunização. São eles a
Clínica da Família Jacutinga, na Rua Barão
do Rio Branco s/nº; a
Clínica da Família São
José, que fica na Avenida União 676, em
Santa Terezinha; e o
drive-thru montado no
Paço Municipal, mas
com entrada pela Avenida Brasil, na Coreia.
Nas clínicas, o horário é de 8h às 17h, de
segunda a sexta-feira,

e de 8h ao meio-dia,
aos sábados. Mas, no
drive-thru, a vacinação
acontece das 8h às 16h,
de segunda a sexta-feira, e das 8h às 14h, aos
sábados.
Segunda dose
Quanto à segunda
dose, o município tem
em estoque apenas a
vacina AstraZeneca.
Da CoronaVac, Mesquita não recebeu a
quantidade necessária
para prosseguir com a
segunda dose. Ainda
não há informações
sobre quando chegará uma nova remessa
da vacina CoronaVac,
para que a aplicação da
segunda dose seja normalizada.
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Nove mortos em tiroteios no Rio

Entre as vítimas fatais estão dois trabalhadores. O chefe do tráfico do Morro dos Prazeres também em confronto
Antonio carlos

N

horahmunicipios@gmail.com
ove
pessoas
morreram e 13
ficaram feridas
em operações policiais
em várias comunidades
do Rio desde a noite da
última segunda-feira, em
um intervalo de 12 horas. Seis delas eram criminosos, segundo o porta-voz da Polícia Militar
Rafael Batista. Um dos
mortos é apontado como
chefe do Morro dos Prazeres. Ele um comparsa
morreram em confronto
no Rio Comprido, região
central da cidade.
Pela manhã, a Polícia

Militar realizou operações em diversas comunidades da Zona Norte.
Houve ocorrência no
Morro da Providência,
no Centro do Rio, no
Morro do Juramento
e na Mangueira, Zona
Norte do Rio.
No Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte
do Rio, pelo menos sete
pessoas ficaram feridas.
A PM socorreu os baleados para o Hospital Municipal Salgado Filho.
Segundo a PM, agentes
do 41ºBPM (Irajá) em
patrulhamento
foram
atacados por criminosos

armados atravessando
uma passarela na Avenida Martin Luther King,
altura de Vicente de Carvalho, nas proximidades da comunidade do
Juramento. Assustados,
motoristas voltaram na
contramão na via.
Foram
apreendidos
quatro fuzis, uma pistola, granada e entorpecentes.
Marceneiro
entre os mortos
O marceneiro Gemerson Patrício de Souza
está entre os quatro mortos durante um intenso
tiroteio no Morro do Ju-

Reprodução/Divulgação/PM

ramento. Ele foi atingido
quando passava na passarela localizada acima
da Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da estação do metrô
de Tomás Coelho.
Socorrido para o Hospital municipal Salgado
Filho, no Méier, não resistiu. Além dele, outras
cinco pessoas baleadas
na ação morreram na
unidade de saúde. Colegas de trabalho disseram
que Gemerson havia saído de Duque de Caxias,
onde mora, e chegava
na loja do Grupo Farme,
onde trabalhava, quando
foi atingido.

Traficante atacou policiais da UPP
A Polícia Militar informou que o confronto aconteceu por volta
das 22h na Rua Barão
de Petrópolis, no Rio
Comprido. Criminosos, entre eles Marcelo
da Silva Guilherme, o
Marcelinho dos Prazeres, teriam atacado
uma equipe da UPP da
região. Um PM teve a
arma atingida por um
disparo, mas não ficou
ferido.
Uma mulher de 39

anos,
identificada
como Bruna Barros,
estava em uma van
quando foi atingida
no pescoço por uma
bala perdida e socorrida ao Hospital Municipal Souza Aguiar,
no Centro. A caixa de
supermercado
estava a caminho da casa
da filha de 19 anos no
Rio Comprido que fez
aniversário ontem. O
estado de saúde da vítima é estável.
Divulgação/PMERj

Um áudio que circula nas redes mostra o
motorista da van avisando sobre a mulher
baleada. No fundo é
possível ouvir um disparo de arma de fogo.
“Tiro na Barão, rapaziada. Mulher está baleada dentro da minha
van!”, alerta. O veículo foi metralhado e as
pessoas tentaram se
proteger deitando no
chão, segundo o relato.
Um homem identificado como Alcemir
Joaquim Santana, conhecido como Baby,
de 30 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para Hospital
Souza Aguiar. Ele foi
baleado no abdômen,
e está estável. O bandido possui três anotações criminais.
Também deu entrada
no mesmo hospital socorrido por populares:
Denis Francisco Lima

Paes, de 46 anos. Baleado numa das pernas, o homem morreu
madrugada de ontem.
Segundo a família, ele
era vigilante.
Além do vigilante
e de Bruna, também
chegaram feridos à
unidade, João Vitor
Santos Rangel, 19,
atingido na perna, com
estado de saúde estável; e Thiago de Souza
Silva, 32, com tiros no
tórax e costas. Ele foi
encaminhado ao centro cirúrgico,
Na ação a polícia
apreendeu um fuzil,
uma pistola, dois carregadores e drogas. Na
Mangueira, Zona Norte do Rio, os disparos
começaram às 5h. Um
policial militar ficou
ferido. No Morro da
Providência, no Centro, também houve relatos de tiros. Um suspeito morreu durante a
ação.

Inferninho
Em Nova Iguaçu,
um suspeito morreu
e outro foi preso durante confronto en-

tre policiais do 20º
BPM (Mesquita) e
traficantes ontem. A
troca de tiros acon-

teceu na favela do
Inferninho, em Comendador Soares.
Com os criminosos

os agentes apreenderam uma réplica
de fuzil, pistola e
granada.

Deat agarra flanelinhas por suspeitas de extorsão no Corcovado
Agentes da Delegacia
Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam
ontem cinco flanelinhas
que agem na Praça São Judas Tadeu, nos arredores
da estação do Bondinho do
Corcovado, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio.
A investigação aponta
que os guardadores de carros agiam extorquindo di-

nheiro de turistas que estacionam na região. Ao todo,
estão são cumpridos dez
mandados de prisão contra
os suspeitos, que moram na
comunidade Cerro-Corá,
situada no mesmo bairro.
De acordo com o inquérito, eles chegavam a cobrar R$ 100 por vaga de
estacionamento na região.
Originalmente, o rotati-

vo custa R$ 2. A extorsão
veio à tona no ano passado,
quando a Deat começou a
receber denúncias contra
os suspeitos. A delegada
titular da especializada,
Patrícia da Costa Araújo de
Alemany, disse que a Justiça decretou a prisão de dez
acusados de fazerem parte
da quadrilha.
“Instauramos um inqué-

rito para apurar a conduta
desse grupo. Com base em
depoimentos de turistas,
de policiais militares da
região, de guardas municipais e dezenas de horas
de filmagens, conseguimos identificar todos eles”,
lembra Alemany, acrescentando: “Eles abordam
os turistas de uma forma
violenta”.
Reprodução

Pedro de Jesus da Silva Guilherme é um dos flanelinhas presos durante operação

Na ação, as armas apreendidas pelos agentes e os criminosos mortos na passarela

PRF apreende mil
pinos de ‘pó’ em
Nova Iguaçu

Dois homens foram
presos por tráfico de
drogas na noite da última
segunda-feira
em Nova Iguaçu. Os
criminosos foram flagrados pela Polícia
Rodoviária
Federal
(PRF), com o apoio do
Grupo de Operações
com Cães (GOC/RJ),
na Rodovia Presidente
Dutra (BR-116), transportando em um carro
roubado mil pinos de
cocaína.
A ação ocorreu durante fiscalização a um
veículo sedan de cor
preta com dois passageiros. A equipe verificou os elementos iden-

tificadores do veículo
e constataram que ele
havia sido roubado no
início deste ano.
Ao serem abordados,
os homens demostraram muito nervosismo,
o que fez com que os
agentes policiais acionassem o GOC/RJ. Os
cães indicaram a presença de drogas em
compartimento oculto
no interior do veículo e
após buscas encontraram os entorpecentes.
O motorista, então,
confessou à equipe
que pegou a droga em
Parada de Lucas e que
o destino final seria em
Nova Iguaçu.
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Tecnologia, uma aliada para manter
o público dos museus fluminenses

A mostra “Buscadores: a vitalidade da arte”, dos artistas Bruno Schmidt e Roberto Barciela, é um dos exemplos
jota carvalho

A
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tecnologia tornou-se uma aliada para
renovar a forma de
fazer e ver arte. Os museus do estado enfrentaram
inúmeros desafios, mas
mostraram que é possível
manter o público investindo em conteúdos durante
esse período de pandemia
com atividades presenciais
suspensas para evitar aglomerações.
Um dos exemplos é a
mostra “Buscadores: a vitalidade da arte”, dos artistas
Bruno Schmidt e Roberto
Barciela. A exposição, que
levou mais de mil pessoas
à galeria da Casa de Cultura Laura Alvim, espaço da
Fundação Anita Mantuano
de Artes do Estado do Rio
de Janeiro (Funarj), pode
ser vista no canal da Fundação no YouTube. O público realiza visita guiada

à mostra, ciceroneada pela
curadora Paloma Carvalho, pelo link: tinyurl.com/
FUNBUSCA. A mesma
curadora conduz uma conversa com os artistas sobre
os trabalhos expostos na
mostra: tinyurl.com/ENCBUSCA.
A exposição conta com
12 obras finalizadas antes e durante a pandemia.
Os artistas compartilham
o mesmo desejo pela arte,
extraindo das ruas não só
suporte físico, como também a inspiração. A dupla
cria suas obras a partir de
materiais do cotidiano –
uma espécie de garimpo
urbano, que ganham outro
significado: resíduos sólidos que mostram o sentimento do poder transformatório.
A superintendente de
Museus e coordenadora do
Sistema Estadual de Museus, Lucienne Figueiredo,
fala sobre essa nova pers-

pectiva no setor. “As exposições virtuais são uma
prática nos museus pelo
mundo inteiro. Aqui no
Brasil, apesar de não termos as mesmas condições
dos países desenvolvidos,
muitos museus já trabalhavam a digitalização de seus
acervos, o que permitiu que
as peças fossem incluídas
em exposições on-line. O
Museu Histórico Nacional
e o Museu de Petrópolis,
por exemplo, promoviam
mostras nesse formato.
Com a pandemia, os museus de forma geral começaram a se empenhar nessa
possibilidade de manter o
público em contato com o
acervo. Claro que não há
nada que substitua a visita
presencial, mas a exposição virtual também tem seu
encantamento. Uma coisa
não exclui a outra, são duas
experiências”,
destacou
Lucienne.
A superintendente de

Eliane Carvalho / GovRJ

Lucienne Figueiredo: “As exposições virtuais são uma prática nos museus pelo mundo inteiro”

Museus acredita que a
opção da visita virtual é
uma tendência que veio
para ficar. “Acredito que
praticamente todos os
museus do estado avançaram bastante nesse
quesito. É uma vertente
que veio para ficar, mes-

mo depois do fim da pandemia. Afinal, uma coisa
não exclui a outra. A
experiência de ver uma
exposição pessoalmente
é insubstituível, mas a
internet facilita a difusão
das informações para os
lugares mais distantes,

desde que feita com qualidade técnica. O Museu
Histórico de Campos, a
Casa do Colono, em Petrópolis, e o Museu de Astronomia do Rio são exemplos de instituições que
criaram belas exposições
virtuais”, disse.

Superintendência de Museus
A função da Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio
(Secec) é prestar auxílio e
assessoramento aos museus do Estado do Rio. Ao

mesmo tempo, é o setor da
Secec responsável pela formulação das políticas para
os equipamentos culturais
que lidam com acervos, patrimônios e memória.
“Grande parte das nos-

sas atividades é fruto de
demandas espontâneas das
instituições públicas ou
privadas que nos chegam,
principalmente
pedindo
orientações. Mas também
atuamos formulando di-

retrizes para os museus
fluminenses e criando instrumentos para capacitação
do corpo técnico desses
lugares, como oficinas, seminários e fóruns. Estamos
alinhados com a Política

Nacional de Museus, gerida pelo Instituto Brasileiro
de Museus (Ibram)”, esclareceu Lucienne Figueiredo.
A Superintendência está
organizando o 5º Fórum
de Museus do Estado do

Rio de Janeiro, que será
realizado em setembro.
No evento será discutidos
desafios que a pandemia
trouxe para os museus e o
aprimoramento técnico do
setor.

Campanha de imunização contra Covid-19 avança no Estado do Rio
A aposentada Elizabete Rodrigues, de 59
anos, teve uma segunda-feira (26) especial. Ela
foi uma das primeiras
moradoras da capital a
receber a vacina contra a Covid-19 do novo
grupo prioritário, conforme previsto no Plano
Nacional de Imunização
(PNI): pessoas de 45
a 59 anos com comor-

bidades e deficiências
permanentes. Portadora
de diabetes mellitus, ela
deixou o posto de vacinação da Uerj cheia de
esperança com a primeira dose no braço direito.
“Nós, que temos comorbidades, corremos
mais risco ao contrair a
Covid-19. Agora, estou
me sentindo mais protegida”, diz ela.

No caso das pessoas com comorbidades,
como Dona Elizabete,
para se vacinar é necessário apresentar carteira
de identificação, laudo
ou atestado que comprove a doença crônica,
contendo a assinatura do
médico.
“Acabei de tomar a
primeira dose e estou satisfeito. A vacina é a pro-

teção individual e coletiva, só com ela sairemos
da pandemia”, avalia
Cláudio César, 59 anos,
salva-vidas e portador
de doença cardíaca.
Além desse grupo, trabalhadores da ativa da
saúde, educação, serviços de limpeza urbana,
motoristas e cobradores
de ônibus e transporte
escolar, e guardas mu-

nicipais também estão
incluídos na campanha.
Para esses trabalhadores, é preciso apresentar contracheque comprovando vínculo com
a profissão e local de
trabalho, ou declaração
assinada do estabelecimento em que atua.
A entrada para o posto de pedestres da Uerj
é pelo portão 1 da Ave-

nida Radial Oeste, ao
lado do acesso às estações de trem e metrô.
Quem for de carro pode
entrar pelo portão 7 da
Avenida Radial Oeste
e estacionar na área ao
lado do Teatro Odylo
Costa, filho. O posto de
vacinação do campus da
Uerj funciona de segunda a sexta-feira, das 9h
às 15h.

RJ: Começa vacinação de pessoas com autismo, paralisia cerebral e Down

A Secretaria de Estado
de Saúde (SES) instalou
posto de vacinação especial contra Covid-19 no
Estádio de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã, Zona Norte do Rio
de Janeiro, para atender
exclusivamente pessoas com mais de 18 anos
que tenham autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down. Em formato drive-thru, o serviço
começou a funcionar na

quarta-feira (28), direcionado a residentes da
capital. Haverá também
um posto de acolhimento, com atendimento
multiprofissional. O objetivo é imunizar esses
pacientes vulneráveis,
muitas vezes com dificuldade de usar máscara ou seguir protocolos
de etiqueta respiratória.
A ação será levada para
outras regiões do estado.
O drive-thru do Ma-

racanã vacinará até 200
pessoas por dia, mediante agendamento prévio
pelo formulário disponível no site Vacinação Covid-19 (https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.
br/). Com data e hora
marcadas, o paciente receberá a primeira dose
e terá a segunda dose
agendada automaticamente após a vacinação.
A data será informada
por mensagem SMS no

celular cadastrado.
“A vacinação desse
público será iniciada na
capital, como projeto-piloto, e poderá estar disponível em todas regiões
do estado. A SES montou
um ambiente virtual para
agendamento e uma logística para vacinação
voltada às necessidades
do grupo, respeitando
suas especificidades, com
conforto e segurança,
contando ainda com um

posto de acolhimento diz o secretário de Estado
de Saúde, Carlos Alberto
Chaves.
O posto exclusivo de
vacinação vai funcionar
de segunda a sexta, das
9h às 16h. As pessoas
que estiverem agendadas devem comparecer
no dia e hora determinados,
apresentando
documento de identidade.
“A Secretaria de Saú-

de comunicou ao município do Rio sobre esta
iniciativa, agradecendo
ao secretário municipal
de Saúde, Daniel Soranz, pelo apoio”, completa o secretário Carlos
Alberto Chaves.
A Subsecretaria de Vigilância em Saúde enviou
ofício aos demais municípios orientando que
façam o levantamento da
população que se enquadra nesse perfil.

Nilópolis vacina com segunda dose da CoronaVac quem tomou a primeira
A Prefeitura de Nilópolis informou que na
terça-feira (27/4) foi oferecida a segunda dose da
vacina CoronaVac para
pessoas que tomaram a
primeira dose até o dia
30 de março. A segunda
dose da vacina será aplicada nos Postos Central
e Cabuís (Veja a relação
de endereços abaixo).

A imunização com primeira dose na terça-feira
foi para homens de 60
anos. Eles foram vacinados com a AstraZeneca,
que também será oferecida como segunda dose
para quem já tem data
agendada na carteira de
vacinação.
Os 11 postos de saúde
abrem de segunda a sex-

ta-feira, das 8h às 17h.
O morador deve levar
a carteira de identidade
com CPF ou cartão do
SUS e um comprovante
de residência, que é obrigatório.
Os endereços dos
Postos de Saúde - Posto Central: Rua João
Pessoa, 1530, Centro.
Tel.: 2691-227. Posto

de Atendimento Médico
e Sanitário do Cabral:
Rua Roldão Gonçalves,
s/n, Cabral. Posto A. de
A. Machado: Rua Mário Valadares, s/n, Novo
Horizonte. Posto Dorvil
Almeida Lacerda: Rua
José Couto Guimarães,
1299, Paiol. Posto Médico Rosa Maria Perez:
Rua Mal. Deodoro, 555,

Nova Cidade. Tel.:37628320. Posto Nova Olinda: Rua Amadeu Lara,
s/n, Olinda. Tel.:30392426. Posto Programa de
Saúde da Família – Cabuís: Rua General Mena
Barreto, s/nº, Cabuís. Posto Programa de Saúde da
Família – Nova Olinda:
Rua Pedro Roque, 13,
Olinda - Tel.: 3039-2426.

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel
Reis: Rua Antônio João
Mendonça, s/nº, Manoel Reis. Tel.: 3039-5992.
Posto Programa de Saúde
da Família – Frigorífico:
Rua Dr. Rufino Gonçalves
Ferreira, s/n, Frigorífico.
Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba: Rua:
Marques Canário, 970.

quarta-feira, 28 de abril de 2021
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Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata
de leite condensado vazia
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo
Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma
de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos,
ou até que enfiando um
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na
água e dissolva em banho
maria.
Bata no liquidificador com
os ingredientes restantes,
menos o coco.
Forre a fôrma em que
assou o bolo com papel
alumínio, alisando bem, e
despeje metade do líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por
2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe
o coco.
Sirva em seguida.

Repolho refogado
Ingredientes
1 repolho médio (mais ou
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por
alguns minutos, para retirar
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o
repolho esteja cozido, mas
não macio demais (mais
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Contrato de Locação de 14 (catorze) veículos

Licitação nº: 001/CPL/2021 – Pregão Presencial
Contratado: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
Contrato nº: 002/2021 - CMNI.
Prazo de Locação: 12 (doze) meses.
Processo nº: 144/2021.
Início e Término: de 26/04/2021 à 25/04/2022.
Licitação nº: 002/CPL/2021 – Pregão Presencial
Valor Global do Contrato: R$ 300.000,00 (trezentos mil
Contratada: SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS reais).
LTDA..
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros
Prazo de Locação: 12 (doze) meses.
– Pessoa Jurídica.
Início e Término: de 26/04/2021 à 25/04/2022.
Assinatura do contrato: 26/04/2021.
Valor Global do Contrato: R$ 552.720,00 (quinhentos e Empenho nº: 33.
cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais).
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros
Nova Iguaçu, 26 de abril de 2021.
– Pessoa Jurídica.
Assinatura do Contrato: 26/04/2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Empenho nº: 32.
Presidente
Nova Iguaçu, 26 de abril de 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente
Contrato de Locação de equipamentos e softwares,
assistência operacional e garantia permanente de
funcionamento do sistema eletrônico de votação e
controle de presença dos Vereadores desta Casa
Legislativa
Contrato nº: 001/2021.
Processo nº: 032/2021 - CMNI.

PORTARIA Nº 221, DE 27 DE ABRIL DE 2021

II - o acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo
nº 0000994-91.2021.8.19.0000, que, restabelecendo a
liminar concedida nos autos do processo nº 030809710.2020.8.19.0001, suspendeu a eficácia do Decreto
Legislativo nº 1.722/2020;
III – o recebimento pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu
do mandado de intimação e citação nº 1317/2021/MND,
assinado pela Excelentíssima Juíza Dra. Cristina de Araújo
Goes Lajchter, da 6ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu,
nos autos do processo nº 0308097-10.2020.8.19.0001, dando
ciência sobre o conteúdo da decisão judicial que suspendeu a
eficácia do Decreto Legislativo nº 1.722/2020;
RESOLVE:

DÁ CIÊNCIA AO SR. ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR PARA Art. 1º - Dar ciência ao Sr. Rogério Teixeira Junior, Vice-Prefeito
TOMAR POSSE NO CARGO DE VICE-PREFEITO, SOB eleito de Nova Iguaçu, para tomar posse no prazo de 10 (dez)
PENA DE VACÂNCIA dias corridos, a contar da publicação desta Portaria, perante a
Secretaria da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, sob pena de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA declaração de vacância do cargo.
IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
I – o Decreto Legislativo nº 1.722/2020, publicado em
17/12/2020, que autorizou o adiamento da posse do ViceEduardo Reina Gomes de Oliveira
Prefeito eleito do Município de Nova Iguaçu, Rogério Teixeira
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Junior, para até 31 de dezembro de 2022;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

às empresas: DAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ: 17.511.935/0001-35, Valor de R$ 11.965,00
(onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais) e OMG4
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo PAPEL LTDA, CNPJ: 22.800.145/0001-00, Valor de R$
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 14.322,00 (quatorze mil, trezentos e vinte e dois reais).
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°,
Porto Real, 27 de abril de 2021
II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMaria Madalena Ferreira de Souza
MOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2021 que obje- Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1017/2021

tiva a AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E MÁQUINAS
DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER AS CRECHES
MUNICIPAIS, atendendo a solicitação feita pela SE- EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA CONTRATO Nº 041/2020
E TURISMO no processo administrativo 1017/2021, 01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto

Real.
02 - CONTRATADO: Global Serviços LTDA
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art.57, II, da Lei
8.666/1993.
05 - VALOR: Não há recursos financeiros envolvidos no
termo de aditamento
06- - PRAZO: 10 (dez) meses com início em 06/02/2021
e término em 06/12/2021.
07 - DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2021.
Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

a) deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, NELCI PRAÇA
MARKINHO GANDRA
à terça parte das sessões ordinárias da Câmara
1º VICE-PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO
Municipal, salvo licença ou quando em missão por esta
autorizada;
MATHEUS IGUAL A VOCÊ REGINA DO VALTINHO
b) sofrer condenação criminal em sentença transitada
2º VICE-PRESIDENTE
2º SECRETÁRIO
em julgado, superior a 2 (dois) anos;
c) incorrer em infrações definidas pelo Código de ética FABINHO DE HELIÓPOLIS
HENRIQUE FAROFA
		Faço saber, que a CÂMARA da Câmara Municipal;
3º VICE-PRESIDENTE
3º SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de d) for declarado inelegível, por estar enquadrado nas
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou a hipóteses previstas no art. 1º da Lei Complementar PORTARIA N º 034 DE 27 DE ABRIL DE 2021
64/90.
seguinte,
EXONERAR, a contar 01/04/2021, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA,
do Cargo em Comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo
EMENDA : § 1º - O Vereador terá assegurada ampla defesa.
AS, na Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo,
Art. 1º - O Art. 93 da Lei Orgânica do Município de
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
Belford Roxo passa a vigorar com a seguinte redação: § 2º - O Vereador que tiver o mandato cassado pela
Câmara Municipal tornar-se-á inelegível pelo período PORTARIA N º 035 DE 27 DE ABRIL DE 2021
Art. 93 - O Vereador perderá mandato:
de oito anos, na forma do artigo 1º, inciso I, alínea b, da NOMEAR, a contar 01/04/2021, JEFERSON DIEGO RAMOS DA
Lei Complementar Nº 64/90.
I - Por extinção, quando:
SILVA, no Cargo em Comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO,
a) perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de
Art. 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra Belford Roxo, conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
b) o declarar a Justiça Eleitoral;
c) assumir outro cargo ou função na administração em vigor na data de sua promulgação.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2021.
pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude
Publique-se e Cumpra-se.
de concurso público, bem como cargo de confiança de
Belford Roxo, 27 de Abril de 2021.
SIDNEY CANELLA
provimento permitido em Lei;
PRESIDENTE
SIDNEY CANELLA
II - Por cassação, quando:
Presidente
EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 59 DE 27 DE ABRIL
DE 2021.
“Propõe Emenda à Lei Orgânica do Município de Belford
Roxo para incluir as hipóteses em que fica caracterizada
a inelegibilidade, na forma da LC 64/90.”
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Biscoitinhos
de nata
Ingredientes
• 3 colheres (sopa)
de açúcar• 1 colher
(sopa) de manteiga• 2 gemas• 1 copo
americano de nata•
1 colher (café) de
sal• 2 1/2 xícaras de
amido de milho• Raspas de limão (ou de
laranja ou canela em
pó)
Modo de preparo

Em uma tigela, bata
o açúcar e a manteiga até obter um
creme.
Junte as gemas batendo.
Acrescente a nata e
o sal e mexa até obter uma mistura homogênea.
Adicione o amido
aos poucos, amassando bem, até que
a massa desgrude
das mãos.
Junte raspas de limão (ou o sabor de
sua preferência) e
misture.
Abra a massa e enrole formando anéis
ou use cortadores
de formatos diversos
e pressione de leve
com um garfo.
Em uma assadeira,
leve ao forno preaquecido a 180°C por
15 minutos ou até
que os biscoitos comecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e
armazene em recipientes bem fechados para manter a
textura.

Abacaxi em calda
Ingredientes

• 1 abacaxi cortado
em rodelas (ou picado)• 1 pau de canela• 5 cravos-da-índia•
3 xícaras de açúcar
Modo de preparo

Retire o miolo do abacaxi.
Se for servir em rodelas, utilize um cortador
de massa para dar
melhor acabamento
(use as aparas no preparo de suco ou geleia).
Em uma panela, aqueça 1 litro de água com
a canela, os cravos e
o açúcar por cerca
de cinco minutos, mexendo sempre.
Junte o abacaxi e cozinhe até a calda ferver.
Deixe amornar e transfira para potes de vidro esterilizados (com
cuidado, ferva-os por
dez minutos, retire
com uma pinça e coloque sobre papel absorvente ou pano de
prato).
Espere esfriar completamente, feche bem
e conserve na geladeira.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

valor de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta mil reais);
Considerando o Decreto Estadual n° 46.973, de 16 de março de 2021, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, em razão
do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

DECRETO N° 5.002, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre em favor da Câmara Municipal de Belford Roxo, Crédito Suplementar de R$
1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais), para reforço das dotações consig- Considerando, o Decreto Municipal n° 5.019, de 31 de dezembro 2020, e renovado
nadas no orçamento vigente.
pelo n.º 5.043 de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, Novo Corona Vírus e dá outras providências e
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 nos artigos 8º da Lei Municipal Considerando a Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 de Finanças Públicas
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
que trata sobre a temática em seu Artigos. 41 e 44.
Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.606
de 03 de janeiro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.600.000,00 (Um milhão e
seiscentos 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;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Anexo I
Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

CÂMARA

CMBR

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

02.01.01.031.052.2.001

3.1.90.94.00

00

SUPLEMENTAÇÃO

UNIDADE

Em R$

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

Art. 2º - O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legislativo, para conhecimento, devendo ainda ser transformado em Decreto Legislativo,
pela Câmara Municipal, após a aprovação, conforme rito estabelecido no Artigo.44 da
Lei 4.320/64 e Artigo.62 da Constituição Federal e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

1.600.000,00

Anexo II
ÓRGÃO

A autorização de que se trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos
extraordinários até o montante de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e
quarenta mil reais), classificados nos Programas de Trabalho e no Elementos de Despesas, Fonte 16, conforme Anexo I.
DECRETA:
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos especificadas
abaixo Anexo l;

ANULAÇÃO

CÂMARA

CMBR

02.01.28.846.102.2.000

4.6.90.71.00

00

200.000,00

CÂMARA

CMBR

02.01.01.031.052.2.001

3.1.90.11.01

00

450.000,00
450.000,00

CÂMARA

CMBR

02.01.01.031.052.2.001

3.3.90.30.00

00

CÂMARA

CMBR

02.01.01.031.052.2.001

3.3.90.36.00

00

200.000,00

CÂMARA

CMBR

02.01.01.031.052.2.001

3.3.90.39.00

00

300.000,00

ÓRGÃO

UNIDADE

SEMUS

FMS

Em R$

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

08.01.10.302.104.2.136

3.3.90.39.00

16

SUPLEMENTAÇÃO
2.940.000,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito
DECRETO Nº 5.095 DE 27 DE ABRIL DE 2021
“Dispõe sobre os atos de nomeação de membros da Diretoria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo.”

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, e considerando o Disposto na Lei Complementar
083/2006

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

DECRETO N° 5.093, DE 27 DE ABRIL DE 2021

DECRETA:

Abre em favor da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo - FUNBEL,
Art.1º. Fica nomeado, BENEDITO DE SOUZA SOARES, no cargo de Diretor de PreCrédito Suplementar de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para reforço das dotações
vidência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município
consignadas no orçamento vigente.
de Belford Roxo- PREVIDE, na forma do art. 46, da Lei Complementar nº083/2006.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dispocom fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março
sições em contrário.
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal
1.616 de 18 de janeiro de 2021;
Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 27 de abril de 2021.
Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.616 de 18 de janeiro de 2021
DE-

CRETA:

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito
GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais),
PORTARIA Nº 054/GP/2021 DE 27 DE ABRIL DE 2021.
para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, Cristiane de Carvalho Leonardo, para exercer
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorreo cargo em comissão de Secretário Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualirão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,
dade de Vida, Símbolo SM, na Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de
Qualidade de Vida.
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Anexo I

Em R$
SUPLEMENTAÇÃO

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

FDSB

11.01.04.122.001.2.002

3.1.90.13.03

00

90.000,00

FDSB

11.01.04.122.001.2.002

3.1.90.94.00

00

10.000,00

ÓRGÃO

UNIDADE

FUNBEL
FUNBEL

PORTARIA Nº 055/GP/2021 DE 27 DE ABRIL DE 2021.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, LUIZ EDUARDO SANTOS DE ARAUJO, para exercer o
cargo em comissão de Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Símbolo SM,
na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.
secretAriA municipal de OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS
E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.0158/2020
Anexo II
CONTRATO N°:013/SEMOCAP/2021
Em R$
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
ÓRGÃO
UNIDADE
PROGRAMA
DESPESA
FONTE
ANULAÇÃO
CONTRATADA: AMANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
FUNBEL
FDSB
11.01.04.122.001.2.002 4.4.90.51.00
00
50.000,00
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, SITUADO NA
FUNBEL
FDSB
11.01.04.122.001.2.002 4.4.90.52.00
00
50.000,00
RUA VARGAS COUTINHO, S/N, PIAM, MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 580.428,15 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
quinze centavos).
Prefeito
PRAZO: 06 (seis) meses.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.030.1001.
DECRETO N° 5.094, DE 27 DE ABRIL DE 2021
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 141/2021.
Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário no valor FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta mil reais), destinados a DATA DE ASSINATURA: 08 de abril de 2021.
despesas urgentes e imprevistas.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,
com fundamento no inciso III, do Artigo 41º, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de
1964.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênio

EXTRATO DE CONTRATO
Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 Artigo 3º, caput e
inc. VIII do § 7º, inc. IV, do § 7º - A e, ainda, Artigo 8º, todos, que dispõe sobre medi- PROCESSO: 52.0267/2020
das de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional CONTRATO N°:014/SEMOCAP/2021
decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
CONTRATADA: TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIConsiderando a Portaria n° 650, de 08 de abril de 2021, do Ministério da Saúde, que RELLI.
credencia, excepcionalmente, como Centros os estabelecimento de saúde que ano OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSde 2020 foram credenciados temporariamente ou solicitaram credenciamento como TRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUCentros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, de que trata VIAIS, SITUADA NA RUA GUARARAPES S/N, BAIRRO SÃO BERNARDO NO MUa Portaria GM/MS n.1.444, de 29 de maio de 2020, e como Centros de Atendimento NICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS N. 1,445, de 29 de VALOR: R$ 1.083.382, 87 (UM MILHÃO, OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E
maio de 2020, como informações registradas no Sistema de Cadastro Nacional de OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
Estabelecimento de Saúde na competência fevereiro de 2021, e concede incentivo PRAZO: 04 (quatro) meses.
financeiro federal, para custeio destes Centros, a ser transferido em parcela única no PROGRAMAS TRABALHO: 1.17.512.014.1009.

quarta-feira,
de
abril
de
2021
quarta-feira,
2828
de
abril
de
2021

Hora

ATOS OFICIAIS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Biscoitinhos
de nata
Ingredientes
• 3 colheres (sopa)
de açúcar• 1 colher
(sopa) de manteiga• 2 gemas• 1 copo
americano de nata•
1 colher (café) de
sal• 2 1/2 xícaras de
amido de milho• Raspas de limão (ou de
laranja ou canela em
pó)
Modo de preparo

Em uma tigela, bata
o açúcar e a manteiga até obter um
creme.
Junte as gemas batendo.
Acrescente a nata e
o sal e mexa até obter uma mistura homogênea.
Adicione o amido
aos poucos, amassando bem, até que
a massa desgrude
das mãos.
Junte raspas de limão (ou o sabor de
sua preferência) e
misture.
Abra a massa e enrole formando anéis
ou use cortadores
de formatos diversos
e pressione de leve
com um garfo.
Em uma assadeira,
leve ao forno preaquecido a 180°C por
15 minutos ou até
que os biscoitos comecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e
armazene em recipientes bem fechados para manter a
textura.

Abacaxi em calda
Ingredientes

• 1 abacaxi cortado
em rodelas (ou picado)• 1 pau de canela• 5 cravos-da-índia•
3 xícaras de açúcar
Modo de preparo

Retire o miolo do abacaxi.
Se for servir em rodelas, utilize um cortador
de massa para dar
melhor acabamento
(use as aparas no preparo de suco ou geleia).
Em uma panela, aqueça 1 litro de água com
a canela, os cravos e
o açúcar por cerca
de cinco minutos, mexendo sempre.
Junte o abacaxi e cozinhe até a calda ferver.
Deixe amornar e transfira para potes de vidro esterilizados (com
cuidado, ferva-os por
dez minutos, retire
com uma pinça e coloque sobre papel absorvente ou pano de
prato).
Espere esfriar completamente, feche bem
e conserve na geladeira.

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 335/2021.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênio
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0077/2020
TERMO: 001
CONTRATO: 057/SEMOCAP/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
CONTRATADA: NC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO
PARQUE SÃO JOSÉ SITUADO ENTRE A RUA JÚLIO
VILAR, S/N, PARQUE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE
BELFORD ROXO/RJ.
DA RERRATIFICAÇÃO: FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ACRÉSCIMO DE R$
93.748,05 (NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS
E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS),
CORRESPONDENTE A 24, 92% AO VALOR DO CONTRATO 057.SEMOCAP.2020, PASSANDO O VALOR
DO CONTRATO A SER DE R$ 470.015,29 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL, E QUINZE REAIS VINTE E
NOVE CENTAVOS).
PROGRAMA DE TRABALHO: 73.1.1002.15.451
NATUREZA DA DESPESA: 44.905100
NOTA DE RESERVA: 50/2021
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 06.0059/2013
CONTRATO N°: 001/SMC/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
CONTRATADA: ELIMAX COMERCIO E SERVIÇOS
EM ARTE CENICA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (META 5),
PARA O PRÉDIO DA CEUS DE 700 M2 -CENTROS DE
ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, LOCALIZADO NA
ESTRADA RETIRO DA IMPRENSA, COM RUA MONTE
PASCOAL, BAIRRO PIAM, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 23.648,00 (vinte e três mil, seiscentos e
quarenta e oito reais).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.06422.082.1029
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.52.00.
NOTA DE EMPENHO: 159/2021.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021.
BRUNO DO NASCIMENTO NUNES
Secretário Municipal de Cultura.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2021

DESPACHO PROCESSO Nº 52/0020/2020: HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA
DE PREÇOS Nº 017/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE REFORMA
DA PRAÇA DA BARREIRA, SITUADA NA RUA GONÇALVES CRESPO COM RUA JOSÉ DELFINO, S/Nº,
BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa:
CMG REFORMAS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTO, no
valor de R$269.441,63 (Duzentos e sessenta e nove mil,
quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e três
centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances
e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 843 a 847 e ainda,
pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em
fls. 377 a 379 e da Controladoria Geral do Município às
fls. 855 a 857.

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que
através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores
alterações, realizará licitação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO
E PRAÇA NA RUA SOLARI ALEGRO ESQUINA COM
PAIVA COUCEIRO – BAIRRO SÃO LEOPOLDO - BELFORD ROXO – RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto
licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 13 de Maio
de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000007/2021.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, no 378, 3º
Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21)
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos
sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o
carimbo com CNPJ da empresa interessada.

Belford Roxo, 19 de abril de 2021.

Belford Roxo/RJ, 27 de Abril de 2021.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênio

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênio

resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o
carimbo com CNPJ da empresa interessada.
Belford Roxo/RJ, 27 de Abril de 2021.
JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ERRATA:
PORTARIA N°29/SEMED/2020 DE 26 DE ABRIL DE
2021, publicada em 27/04/2021.
ONDE SE LÊ: Nº29/SEMED/2020
LEIA-SE: Nº28/SEMED/2021
DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1382 /SEMAD/2021 DE 27 DE ABRIL
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal,
PAULA VENTURA DE FRANÇA DE ANDRADE, do cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal da Saúde.
PORTARIA Nº 1383/SEMAD/2021 DE 27 DE ABRIL DE
2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, HOSANA DE OLIVEIRA CORDEIRO, do cargo em
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na
Secretaria Municipal de Saúde.
ERRATA:
NA PORTARIA Nº 1363/SEMAD/2021 DE 21 DE
ABRIL DE 2021, publicada em 22/04/2021
ONDE SE LE: ELAINE DE SOUZA SILVA
LEIA-SE: ELIANE DE SOUZA SILVA
ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 21/SEMUS/2021 DE 27 DE ABRIL DE
2021.
Designar, a contar de 01 de março de 2021, os servidores abaixo relacionados para atuarem na fiscalização
da execução do contrato do processo administrativo nº
08/719/2020, que tem como objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço de reprografia e impressão por meio de disponibilização de máquinas multifuncionais para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Belford Roxo.

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021

•
KARLA VITORIA MARTINS DE MORAES –
MATRÍCULA Nº 60/81402
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público •
LUIZ SOARES DA SILVA – MATRÍCULA Nº
que através da Comissão Permanente de Licitação, 11/020239
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, ProjeSecretário Municipal de Saúde
tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura
Mat.: 82/43327
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RUA CARPA – BAIRRO PARQUE ESPERANÇA - BELFORD ROXO – RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto
atos oficiais
licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 13 de Maio
de 2021 às 14:00 horas. PROCESSO: 52/000013/2021.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, no 378, 3º
Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21)
Belford Roxo, 20 de abril de 2021.
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos PORTARIA Nº 052/GDP/PREVIDE/2021, DE 27 DE
sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 ABRIL DE 2021.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o NOMEAR, a contar da data desta publicação, SILVIA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
carimbo com CNPJ da empresa interessada.
ROBERTO ARANTES MONTEIRO, para o Cargo de AsCaptação de Recursos e Convênio
sistente Jurídico, DAS-4, do Instituto de Previdência dos
Belford Roxo/RJ, 27 de Abril de 2021.
Servidores Públicos de Belford Roxo- PREVIDE.
DESPACHO PROCESSO Nº 52/0147/2020: HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade CONVITE Nº
JERONIMO CORREIA RAMOS
PORTARIA Nº 053/GDP/PREVIDE/2021, DE 27 DE
003/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPREPresidente da CPLMS
ABRIL DE 2021.
SA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO
NOMEAR, a contar da data desta publicação, WILLIAN
CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REMOÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021
MAGALHÃES DE AGUIAR, para o Cargo de Diretor de
E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO
Informática, DAS-1, do Instituto de Previdência dos SerDE SOLO GRAMPEADO NO MURO DO HOSPITAL
MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA RETIRO DA A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público vidores Públicos de Belford Roxo- PREVIDE.
IMPRENSA, S/Nº, BAIRRO PIAM NO MUNICÍPIO DE que através da Comissão Permanente de Licitação,
BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empre- devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em PORTARIA Nº 054/GDP/PREVIDE/2021, DE 27 DE
sa: BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA, no valor de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste- ABRIL DE 2021.
R$202.770,46 (Duzentos e dois mil, setecentos e seten- riores alterações, realizará licitação em atendimento as NOMEAR, a contar da data desta publicação, OSMAR
ta reais e quarenta e seis centavos) conforme Ata de jul- necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje- GONÇALVES BELEM, para o Cargo de Assessor de
gamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Serviço II, DAS-09, do Instituto de Previdência dos SerAdjudicação da Comissão Permanente de Licitação as Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo CON- vidores Públicos de Belford Roxo- PREVIDE.
fls. 898 a 901 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
Geral do Município em fls. 370 a 382 e 490 e da Contro- EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTARIA Nº 055/GDP/PREVIDE/2021, DE 27 DE
POSTO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PAMANDE, ABRIL DE 2021.
ladoria Geral do Município às fls. 912 a 914.
S/No - BAIRRO SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE NOMEAR, a contar da data desta publicação, ANGELA
BELFORD ROXO–RJ. Podem participar do Processo li- DA SILVA BARBOZA, para o Cargo de Assessor de SerBelford Roxo, 20 de abril de 2021.
citatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto viço II, DAS-09, do Instituto de Previdência dos Servidolicitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 13 de Maio res Públicos de Belford Roxo- PREVIDE.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
de 2021 às 16:00 horas. PROCESSO: 52/000072/2021.
Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reuBelford Roxo, 27 de abril de 2021.
Captação de Recursos e Convênio
nião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, no 378, 3o
Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21)
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos
Diretor – Presidente
sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02
Matrícula: 60/362-2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPACHO PROCESSO Nº 52/0361/2020: HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA
DE PREÇOS Nº 018/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA
DE CONTENÇÃO EM TALUDE, SITUADO NA ESTRADA DE SÃO BERNARDO S/Nº, BAIRRO PARQUE
SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.,
adjudicando seu objeto a empresa: BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$344.703,93 (Trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e três reais e
noventa e três centavos) conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 562
a 564 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral
do Município em fls. 162 a 166 e 170 e da Controladoria
Geral do Município às fls. 573 a 575.
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André Moreira / VRFC

Voltaço não quer
errar nas semifinais

Ida contra o
Fla será no sábado
(1) no Raulino
de Oliveira

Zagueiro Gabriel Pereira: é importante a equipe aprender com os erros do jogo passado

jota carvalho

J

jota.carvalho@yahoo.com

ogadores do Volta
Redonda se reapresentaram na tarde da
segunda-feira, 26, iniciando a preparação para
o primeiro jogo da semifinal do Estadual diante do

Flamengo, marcado para
sábado, 1, às 21h05, no
estádio Raulino de Oliveira.
Como de costume nas
reapresentações, após o
treinamento do dia, os
jogadores assistiram a
um vídeo do último jogo,
montado pela equipe de

análise de desempenho,
mostrando os erros e
acertos que a equipe teve
na partida. Como o adversário na semifinal será
novamente o Flamengo, o
zagueiro Gabriel Pereira
destacou a importância de
a equipe aprender com os
erros que teve no último

confronto entre os times.
“Sabemos que o Flamengo tem uma grande
equipe, de muita qualidade, vimos isso no sábado,
quando tivemos dificuldades para encaixar o nosso jogo em determinados
momentos da partida. Mas
isso serve de aprendizado

para levarmos aos dois
jogos da semifinal, principalmente neste primeiro,
que será em casa, quando
temos de realizar partida
sem erros e levarmos um
bom resultado para o jogo
de volta no Maracanã.
Estamos em semana bem
intensa de treinamentos,

quando podemos analisar
todos os pontos positivos e negativos que tivemos contra o Flamengo,
aprender com os erros, e
trabalhar em cima de estratégia forte visando a
classificação à decisão do
Estadual”, destacou o defensor do Tricolor de Aço.

(21)

97197-4278
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