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no Governo do RJ
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), denunciou ameaças, inclusive por parte do governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), devido a votação do projeto
de decreto legislativo (PDL), de sua autoria, para suspender o leilão de concessão da Cedae. Na
sessão de ontem, houve bate-boca entre Ceciliano e o líder do Governo, Márcio Pacheco.
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Miliciano da Baixada
roda em apart-hotel
Divulgação/polícia civil

Alexander da
Silva é suspeito de
dois homicídios
em Nova Iguaçu

Mortes de inocentes
serão investigadas
pela Corregedoria
da Polícia Militar

reprodução/rede social

‘Nem 38’ e ‘Nem da Posse’ foi
preso por agentes da 24ª DP (Piedade), coordenados delegado Tiago
Venturini Antunes. Contra ele havia
um mandado de prisão expedido
pelo juízo da 4ª Vara Criminal de
Nova Iguaçu.
7

surtou

unanimidade

Louco ameaça
incendiar ônibus
com passageiros
usando morteiros

TRF-4 revoga
prisão do
ex-deputado
Eduardo Cunha
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O vigilante Denis Francisco
Paes, 46 e o marceneiro Gemerson
Patrício de Souza, 47 (foto), morreram no confronto entre bandidos
e policiais.
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No 30 de Abril, Dia da Baixada, tem presente para bibliotecas!
Quem anuncia é Claudina Olivêira, atriz, produtora cultural e escritora de Nova Iguaçu. “Me indica uma biblioteca de Nova Iguaçu! Estarei
entregando os livros no Varandão do Patronato”, anuncia a escritora de
‘Escritas Iguaçuanas’, obra composta por mulheres que escrevem. Parabéns e sucesso sempre, Claudina! Aquele Abraço, Clau!!!

Aqu
Abr ele
aço
!!!

2 cultura

Olha só
que massa!

GRUPO VISÃO
Da Vila Emil
em Mesquita
para o
mundo
da música

Filipe Cristovam / Divulgação

O grupo VISÃO, lança
nesta sexta (30), o single
“Mente Rara”, que teve a
participação especial do rapper e compositor Tarz4n e
estará disponível em todas
as plataformas digitais. O
single, Mente Rara, de autoria de Eric Ramos, Daniel
Xavier e Vitor Paulo, fala
sobre as diversas maneiras
de se enxergar e de superar os momentos difíceis da
vida, de acordo com a realidade de cada indivíduo.

Felipe Bragança / PMQ

Formado em 2015, o grupo atualmente é composto
por Vinivi, Mc Del Pac e
Mc Thor Paulo, três jovens
artistas de talento nascidos
e criados no bairro de Vila
Emil, em Mesquita, na Baixada Fluminense e que vem
conquistando o mundo musical e o reconhecimento de
seu público.
Os três cantores, compositores e rappers, possuem
influências musicais bem
ecléticas vindas de grandes

artistas nacionais como, O
Rappa, Charlie Brown Jr.,
Marcelo D2, Filipe Ret,
além dos internacionais
Young Thug, Gunna, Metro
Boomin, The Weeknd. As
três cabeças estão sempre
cheis de ideias novas, com
letras que falam da realidade de cada um, seus sonhos,
conquistas, determinação e
superação.
Neste mesmo dia, também será lançado o videoclipe, no canal oficial do

YouTube da gravadora
Runn Group. As cenas do
clipe foram gravadas na
comunidade da Chatuba de
Mesquita, e numa mansão
na Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio de Janeiro. As
cenas mostram o contraste
entre duas realidades bem
diferentes. A ideia foi mostrar alguns momentos de lutas e conquistas. O clipe tem
a direção de Edgar Willman,
produções de Leonardo Cesario e Caio Thomaz.

O artista plástico, Hiram
Said, de 8 anos (foto), visitou, no último sábado (24
de abril) a Torre Sineira da
Matriz de Nossa Senhora
da Piedade de Iguassú, que
acabou de ser restaurada,
e já imortalizou o restauro
através desta linda pintura. “São essas coisas que
nos estimulam a seguir em
frente”, disse feliz o secretário de Cultura de Nova
Iguaçu, Marcus Monteiro,
a esta Resenha. Parabéns
Hiram!

Música
Preta para o mundo
De
Cataguases

O SOMBRA

‘AFROLOVE SONGS’

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Divulgação

Muato lança “Me Respirar”
com Carol Dall Farra

Fã do Bagulho Doido pede bis

Divulgação

E o maluco do Bagulho Doido, como é
conhecido um dos moradores mais problemáticos do Pombal Chifre
de Ouro voltou a infernizar a vida dos vizinhos
de bloco que queriam
dormir na madrugada

do sábado passado. Doido varrido, começou a
‘cantar rock’ sem instrumento pelos corredores do andar até um
morador, puto da vida,
chamar atenção dele e
o bagulho ficar doido de
verdade. (risos)

Surtou e foi parar na polícia
“Deu até polícia”,
conta Cão Misterioso,
agente farejador aqui do
SOMBRA, que está na
cola do maluquete. “O
cara parece que incorpora um troço e surta seja a
hora que for. No sábado,

Em parceria com a rapper e poeta, novos single e clipe
integram o projeto ‘A Canção Urbana de Amor Política’

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

expediente

rtista múltiplo
premiado
no
Brasil e no exterior, Muato acaba de iniciar uma nova fase no seu
projeto “AfroLove Songs
ou A Canção Urbana de
Amor Política”. E para
inaugurá-la, ele se une à
rapper, poeta e compositora Carol Dall Farra no

single “Me Respirar”, também registrado em clipe e
já disponível em todas as
plataformas digitais.
“Me Respirar” e a série
completa podem ser conferidas em https://www.
youtube.com/user/andremuato/
No single, Muato e Dall
Farra criam uma abordagem poética e direcionam
o olhar às questões político-sociais e amorosas. Dall

Farra, que foi personagem
recentemente do documentário “Falas Femininas”, da
Rede Globo, é cocriadora
da faixa e enxerta versos
num espaço que Muato
abriu no meio da composição, que ele fez para um
antigo affair. “Investimos
num flerte entre a canção
brasileira, o hip-hop, o
pop e o jazz”, diz ela. “É
tudo música afrodiaspórica contemporânea, é tudo

música preta”, exclama
ele, sempre com o olhar
voltado para o futuro. “Me
Respirar” é o primeiro entre os cinco lançamentos
que acontecerão até agosto para formar o EP “Live
Session - AfroLove Songs
ou A Canção Urbana de
Amor Política”, gravado
no teatro SESI - Firjan em
parceria com edital Bossa
Nossa da plataforma Benfeitoria.

ele foi mais uma vez se
explicar ao policial de
plantão na delegacia”,
reforça o Cão. “Curado
da ‘crise’ ele some por
um tempo até a próxima
surtada e bagunça”, diz
ainda o agente.

Se continuar a
bagunçar, vai rodar
Ainda sobre o bagunceiro, Cão Misterioso
apurou que a nova síndica do Pombal, Margaridão, está pensando
em advertir o sujeito.
Muitas
reclamações
verbais e escritas têm
chegado à administração contra o comportamento do Bagulho

Doido. O cara mora
com os pais envergonhados com o filho que
colocaram no mundo.
“Se advertir não resolver, o Bagulho pode ser
expulso do lugar a bem
da ordem”, finaliza Cão
Misterioso. *#TBT pedido por um admirador
do Bagulho.
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Leilão da Cedae

Ceciliano: “Vossa excelência está
dizendo que eu estou mentindo?”
Presidente da Alerj diz que governador Cláudio Castro fez
ameaças a parlamentares. Houve bate-boca com líder do Governo
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m bate-boca entre
o presidente da
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj),
André Ceciliano (PT) e
deputado Márcio Pacheco
(PSC), marcou a sessão
plenária de ontem. Ao encerrar a Ordem do Rio, o
parlamentar petista chamou a atenção do líder do
governo sobre denúncias
de que o governador em
exercício, Cláudio Castro (PSC), teria ameaçado
parlamentares em relação
a votação do projeto de
decreto legislativo (PDL)
que suspende o leilão de
concessão da Cedae.
“Eu estou recebendo telefonema desde o dia de

ontem, inclusive de ameaças pessoais. Hoje, eu já
recebi vários deputados
reclamando que, inclusive, o próprio governador
tem ligado e fazendo ameaças. Quero dizer ao deputado Márcio Pacheco que
nem o governador afastado (Wilson Witzel) fez
isso. Nem o governador
afastado ligou para deputado ameaçando. Isso não
fica bem e não acaba bem.
A gente já viu isso aqui”,
afirmou Ceciliano durante
sessão Plenária virtual.
“É impossível a área de
Segurança Pública ficar
anos sem aumento, é impossível Educação sem aumento, é impossível Saúde
sem aumento e contratação. Eu faço a defesa do
parlamento, os parlamentares são livres para votarem

Relações entre o deputado André Ceciliano e o governador em exercício, Cláudio Castro sofreu fissura com as denúncias

a favor ou contra abstenção. Mas, ameaça eu não
vou permitir”, completou o
presidente da Alerj.
Em defesa de Castro
Em defesa do governa-

dor, Pacheco se manifestou afirmando que Claúdio Castro jamais teria tal
postura. Entretanto, ele foi
interrompido pelo presidente da Casa.
“O governador Cláudio

Castro, para quem o conhece pessoalmente, sabe
que não é do seu feitio, não
é da sua personalidade, da
sua disciplina e do seu
aprendizado político tal
ação. O governador Cláudio Castro é, talvez, uma

das pessoas mais cordatas
e preparadas para o trato
político que eu conheço”,
afirmou,
acrescentando
antes de ser interrompido
por Ceciliano: “Não faria
isso porque, em primeiro
lugar...”, dizia.

Diálogo sob tensão no plenário
O embate a seguir foi
protagonizado entre André e Pacheco. Pouco
depois, o presidente da
Casa se retirou da sessão.
Deputado, “vossa excelência está dizendo
que eu estou mentindo?
Que ele não ameaçou
parlamentar?”, questionou André.
“Estou dizendo que
ele não ameaça parlamentar”, respondeu Pacheco.
André: “Está dizendo
que ele não ameaçou

parlamentar? Sim ou
não?”, insistiu o presidente da Alerj.
Diante da resposta
do líder do Governo de
que não, de que Castro
não teria ameaçado ninguém, o Ceciliano se irritou: “Vossa excelência
quer que eu dê os nomes
aqui? Olha para mim,
deputado Márcio. Eu renuncio ao meu mandato
aqui, e quero que vossa
excelência renuncie ao
seu, se ele não ameaçou parlamentar. Vossa
excelência está dizendo

que eu estou mentindo?
Sim ou não? Eu estou
mentindo?”, voltou a
peruguntar.
“Vossa
excelência
está levando a coisa
para...”, gaguejou Márcio, reclamando que
Ceciliano subiu o tom
na discussão. “Não estou dizendo que vossa
excelência mentiu. Estou dizendo que não é a
postura do governador
Cláudio Castro e que eu
desconheço firmemente
esse processo. O que eu
quero dizer é que não há

de minha parte a postura de ameaçar alguém.
Pelo contrário, a postura
sempre foi, desde o início, buscar o consenso”,
respondeu Pacheco.
“Não vou aceitar
ameaças a qualquer
parlamentar. Seja da situação ou da oposição.
Enquanto eu for representante do conjunto de
parlamentares, não vou
aceitar ameaças. Fica aí
o recado diretamente ao
seu governador”, encerrou Ceciliano, antes de
se retirar do plenário.

Governo anuncia programa de
testagem em massa da população
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, anunciou ontem que o governo federal lançará um
programa de testagem da
população para covid-19.
O anúncio foi feito em
pronunciamento após a
terceira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da
Pandemia da Covid-19, no
Palácio do Planalto. Ainda
não há data para início do
programa.
Segundo Queiroga, o
objetivo é conseguir identificar os casos positivos e
seus contactantes para que
se possa adotar uma política mais efetiva de quarentena para os indivíduos
afetados pela covid-19 e,
assim, reduzir a transmissão da doença. Ele explicou que o programa usará
testes antígenos para detecção do vírus, que têm

Marcelo Camargo/Agência Brasil

do que o teste de RT-PCR.
O teste de antígeno é
um exame imunológico
rápido, que avalia a proteína viral do SARS-CoV-2
no organismo. O resultado
demora, em média, 30 minutos e pode diagnosticar
a infecção viral atual, mas
não detecta os anticorpos
adquiridos. A utilização
desse teste é indicada nos
primeiros 7 dias de sintomas, com sensibilidade
mais elevada do primeiro
até o terceiro dia de sintomas. O teste é coletado
diretamente com amostras
de swab (cotonete) de nasofaringe.
Recomendações para
medidas sanitárias
Queiroga também reiterou as recomendações
de uso de máscaras e do
distanciamento social chamadas de medidas não

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

didas não farmacológicas,
associadas a uma ampla
campanha de vacinação
são as duas armas que temos para pôr fim a essa
pandemia. Nesse sentido,
é importante a adesão da

nossa população. Não
adianta ficar esperando
só pelos governos federal,
estaduais e municipais,
todos nós temos que nos
comprometer com essa
iniciativa”, disse.

Pacheco negou que houvesse ameaça

TRF-4 revoga prisão
de Eduardo Cunha
Por unanimidade, a 8ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4) revogou ontem
a prisão do ex-deputado
federal Eduardo Cunha,
investigado na Operação
Lava-Jato. A decisão é referente à prisão preventiva
decretada pela 13ª Vara
Federal de Curitiba, em
outubro de 2016, na Operação Benin, mas não altera o status dele.
O político segue em
prisão domiciliar por conta de outra preventiva, da
Operação Sepsis, julgada
pelo TRF-1. O habeas corpus do TRF-4 determina
a retirada da tornozeleira
eletrônica. A Corte manteve apenas a proibição de
sair do país.
A defesa de Cunha informou que o ex-deputado
teve a pena convertida
para prisão domiciliar em
março de 2020, já que está
no grupo de risco da Covid

e precisou fazer uma cirurgia no aparelho digestivo.
“Há uma cautelar em
Brasília, do TRF-1, que,
diante da retirada da tornozeleira, a defesa esclarecerá como deverá ser
cumprida, se noturno, aos
fins de semana, etc”, esclarece o advogado Ticiano Figueiredo.
O TRF-4 impôs a proibição de o ex-presidente
da Câmara dos Deputados
deixar o país, devendo entregar todos os seus passaportes, tendo em vista que
ele tem cidadania italiana
e que eventual deslocamento para o exterior poderia dificultar a aplicação
da lei penal.
Já o TRF-1, na condenação oriunda da Operação
Sepsis, determinou que
a prisão busca preservar
“não apenas a ordem pública e a aplicação da lei
penal, mas também a ordem econômica”.
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O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal
(STF), mandou o governo federal realizar o Censo 2021. Há dias, o
Ministério da Economia anunciou o cancelamento devido aos cortes de verba.
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Ao menos 12 municípios do RJ suspenderam a aplicação da 2ª
dose da vacina CoronaVac ontem. As prefeituras dizem esperar
uma nova remessa do imunizante para retomar o cronograma da
campanha.

Resistência

Banco de imagens/Alerj

O leilão de concessão da Cedae tem
abalado os ânimos da
política, não só no Rio
de Janeiro. De Brasília vem a informação
de que senador Flávio
Bolsonaro, do Republicanos-RJ, anda agitado.

Lobby
Segundo a colunista do Extra, Berenice
Seara, ele tem feito
forte articulação para
que aliados votem hoje
contra o projeto de decreto legislativo (PDL),
de autoria do deputado
André Ceciliano, na
Alerj.

Todos contra um
Presidente do Legislativo Fluminense,
Ceciliano, aliás, tem
enfrentando pesada resistência para que o
PDL não passe na sessão de hoje. Que ninguém duvide: essa briga ainda vai dar muito
pano pra manga.

Editorial

Sem censo, Brasil
mergulha no escuro

Empresas que produzem uniformes das
‘FS’ devem ter cadastro nas corporações
Pode virar lei que
empresas que confeccionam, distribuem e
comercializam
peças
de uniformes das forças de segurança do
Estado do Rio devem
ser cadastradas junto às
corporações. A medida
vale para os uniformes

da Polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de
Bombeiros Militar, Departamento do Sistema
Penitenciário e Guardas
Municipais. É o que determina o projeto de lei
3.563/21, dos deputados Léo Vieira (PSC) e
Dionísio Lins (PP), que

Isenção para vacinas
A Lei 9.260/21, que isenta de impostos estaduais doações financeiras para
a compra de vacinas contra a covid-19,
foi sancionada pelo governador em
exercício, Cláudio Castro, e publicada
no Diário Oficial do RJ.

a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
ontem, em discussão
única. O texto segue
para o governador em
exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-lo
ou vetá-lo.

Imposto
A medida, de acordo com o texto,
vale para o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação Financeira e de Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCMD), inclusive em doações feitas
ao Governo do Estado.

É um retrocesso a suspensão do Censo Demográfico, elaborado pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), a cada 10 anos.
Para especialistas ouvidos pelo portal G1, sem
o levantamento que faz
uma ampla coleta de dados sobre a população
brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país, os municípios podem mergulhar
“no escuro”. A evidência
é simples: não haverá
dados e referências para
comprovar se as políticas aplicadas nos últimos
10 anos surtiram efeito e
ações para o futuro serão
comprometidas.
Segundo o diretor de
Políticas Públicas da
Fundação Santillana, o
caráter “censitário” da
pesquisa significa que
uma parcela significativa
da população seria ouvi-

da, diferente das pesquisas por base amostral,
com uma parcela da população. Nos dados sobre educação, por exemplo, o Censo mapearia o
analfabetismo, indicando
quantas pessoas não sabem ler em cada bairro,
por exemplo.
Também captaria informação sobre a escolaridade, cruzando dados
com a idade da população, indicando quantos
adultos em cada cidade
não concluíram os estudos. Além disso, poderia apontar o número de
crianças fora da escola,
indicando a demanda de
vagas por creches.
O Censo foi suspenso
porque o Orçamento de
2021, sancionado pelo
presidente Jair Bolsonaro, na semana passada,
não prevê a inclusão de
recursos para a realização da pesquisa.

Protesto

Entidades fazem ato
contra privatização
da Eletrobrás do Rio

Dirigentes sindicais realizaram manifestação
contra a Medida Provisória 1031/21 no Rio

S

Assessoria
de Imprensa

brasil

indicatos (Sintergia, Sinaerj, Senge
e Sindecon) e Associações do Setor Elétrico
no Rio de Janeiro (AEEL
e ASEC) realizaram na
última segunda-feira, às
9h, uma manifestação
contra a Medida Provisória 1031/21 de privatização da Eletrobrás. O ato
foi organizado pelo Sin-

dicato dos Trabalhadores
nas Empresas de Energia
do Rio de Janeiro e Região (Sintergia-RJ).
O Coletivo Nacional
dos Eletricitários (CNE)
vem realizando uma
campanha nacional há
três anos contra o plano de desestatização. O
grupo afirma que a venda se trata da violação de
um patrimônio do povo
brasileiro, que pagou
pela construção e solidi-

ficação do sistema, que
é essencial para o desenvolvimento do país.
Além disso, alegam que
com a privatização haverá aumento das contas
de energia para o consumidor final, através
de reajustes abusivos, e
acontecerão demissões
e a terceirização de funcionários. Atualmente a
empresa conta com mais
de seis mil trabalhadores.

Divulgação

O ato foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região

“Temos acesso a uma
pesquisa em que a opinião pública se mostra
contrária ao plano de
privatização. As pessoas sabem que vão pagar
uma conta de luz mais
cara. A Eletrobrás é um
patrimônio público, responsável pela geração e
distribuição de energia
em todo território nacional. Somos contrários e
lutaremos até o fim contra este projeto”, afirma o

coordenador da base Rio, gadas notícias e ações
Emanuel Mendes.
realizadas pelas organizações contrárias a venda
da estatal.
Abaixo-assinado
Por conta da pandemia
virtual
O Coletivo Nacional e do alto índice de contados Eletricitários criou minação do coronavírus
o site https://salveae- no estado do Rio de Janergia.com.br/, que está neiro, apenas lideranças
recolhendo assinaturas participaram da atividaatravés de um abaixo- de, que foi transmitida
-assinado virtual contra ao vivo na página do Faa privatização da Eletro- cebook do Sintergia-RJ,
brás. Na página eletrô- com o intuito de não pronica também são divul- vocar aglomerações.

STF aceita denúncia,
e deputado Daniel
Silveira vira réu

BRASÍLIA O Supremo Tribunal
Federal
(STF) recebeu a denúncia
feita pela Procuradoria-Geral da República
(PGR) contra o deputado
Daniel Silveira (PSL-RJ), e, por unanimidade,
transformou-o em réu.
Em fevereiro, a PGR o
acusou de agressões verbais e ameaças a ministros da Corte para favore-

cer interesse próprio, de
incitar a violência para
impedir o livre exercício
dos Poderes Legislativo
e Judiciário, e de incitar
a animosidade entre as
Forças Armadas e o STF.
Em fevereiro, o ministro Alexandre de
Moraes, do STF, mandou prendê-lo preventivamente. Hoje ele está
em prisão domiciliar.
“Liberdade de expressão

não se confunde com
liberdade de agressão.
Liberdade de expressão
não se confunde com
anarquia, desrespeito ao
Estado de direito e uma
total possibilidade da
defesa, principalmente
por parte do parlamentar, da defesa da volta da
ditadura, de fechamento
do congresso e do STF,
disse Moraes, que é relator do processo, acres-

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) em sessão na Câmara

centando. “Aqueles que expressão estão fazendo
confundem
atentados malefício à liberdade de
contra a ordem demo- expressão”, disse.
crática com liberdade de
A Corte não julgou as

medidas cautelares, ou
seja, a prisão em casa
com o uso de tornozeleira eletrônica.
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visita de gratidão

Jogadora do Vasco visita
secretário de Esporte e Lazer
Lorrane Rodrigues treinou na Vila Olímpica de Belford Roxo
divulgação

jota carvalho

A

jota.carvalho@yahoo.com

Vila
Olímpica
de Belford Roxo
recebeu a visita da jogadora de futebol Lorrane Rodrigues,
de 16 anos, que treinava na Vila, jogava pelo
América Football Club
e, recentemente, assinou
contrato para a equipe
do sub-18 do Clube de
Regatas Vasco da Gama.
O secretário de Esporte e
Lazer, Rodrigo Gomes, e
Lorrane conversaram sobre o trabalho realizado
com o futebol e os diversos atletas que saíram de
Belford Roxo e que tiveram uma oportunidade no
profissional.
“Foi um encontro mui-

explicou o secretário.
Lorrane, que mora com
a mãe e sete irmãos, recebeu apoio da família
e das colegas com quem
treinava na vila. Cursando o primeiro ano do ensino médio, a jogadora
divide seu tempo entre as
aulas na rede pública e os
treinos no Vasco. “Lutei
muito para chegar aonde
estou e fui muito incentivada pelas meninas com
quem treinava. Devo
muito a elas e quero ser
exemplo de que com trabalho duro, conseguimos
alcançar sonhos. Parabenizo o secretário Rodrigo
Gomes pela trabalho reaLorrane Rodrigues conversou com o secretário Rodrigo Gomes e relembrou o início de carreira
lizado nas aulas de futsal
to proveitoso. E é gratifi- grande alcançando seus nosco e acaba se tornan- estamos com dez turmas e futebol society que com
cante ver essa jovem, que sonhos. Ela trouxe um do um exemplo para as de futebol, mas sempre certeza vão revelar novos
iniciou sua trajetória aqui feedback positivo sobre demais meninas que trei- obedecendo as normas de talentos”, destacou a mee hoje está em um clube tudo que aprendeu co- nam na vila. Atualmente, segurança da covid-19”, nina.

Após vencer na Libertadores, Arão faz promessa à torcida do Fla
O Flamengo voltou a
entrar em campo para
disputar a Libertadores
da América na noite da
última terça-feira (27),
quando goleou o Unión La Calera, por 4 a 1,
pela segunda rodada da
fase de grupos do torneio.
Considerado peça-chave
no elenco rubro-negro,
Willian Arão comemorou
o triunfo do Mengo em
suas redes sociais.
Depois da partida, o
camisa 5 fez uma publicação prometendo à torcida do Flamengo que o
time irá a campo por mais

vitórias nos próximos
compromissos. Na oportunidade, Arão também
brincou com o fato de
ter ‘sangrado’ pelo time:
“Sangue + suor = vitória!
Mais uma, desta vez pela
Libertadores! Resultado
fundamental para nossas
pretensões! Vamos por
mais (espero que sem
sangue da próxima, rs)
Vamos, Flamengo”, dizia
a postagem.
No decorrer da partida
Willian Arão precisou ser
atendido pela equipe médica do Flamengo depois
de um choque de cabeça

com Andrés Vilchesque,
camisa 9 do Unión La
Calera. Por conta disso, o
jogador chegou a ser retirado do campo e fechou a
partida usando uma touca
para evitar que a área lesionada voltasse a sangrar.
Pensando em mais uma
partida importante, o jogador vira a chave para
focar no Volta Redonda.
Neste sábado (1), a partir
das 21h05, o time encara
o Voltaço pelo jogo de ida
da semifinal do Cariocão.
O jogo será no Estádio
Raulino de Oliveira, na
Cidade do Aço.

Marcelo Cortes / Fla

“Vamos por mais vitórias nos próximos jogos”, disse o camisa 5 nas redes sociais

Voltaço aposta na força para sair
à frente nas semifinais do Carioca
O Volta Redonda está
invicto neste Cariocão no
Raulino de Oliveira, com
quatro vitórias e dois empates. Força em casa que não
é exclusividade desta temporada. O Esquadrão de
Aço está desde 2019 sem
ser derrotado no estádio.
A última derrota foi para
o Ypiranga-RS por 2 a 1,
no dia 1 de junho de 2019,
pela Série C daquele ano.
Desde então, foram 16 jogos, com dez vitórias, seis
empates, 27 gols marcados
e 12 sofridos.
Fator casa que o Voltaço
quer fazer valer neste sábado (1), às 21h05, no primeiro jogo da semifinal do Estadual contra o Flamengo.
Inclusive, a última vitória
tricolor no confronto foi
justamente no Raulino de
Oliveira, por 1 a 0, durante
o Estadual de 2016.
O volante Bruno Barra,
autor do gol do Volta Redonda na rodada passada
diante do Flamengo, estava

André Moreira / VRFC

Tricolores de Aço se preparam acreditando na mística do Raulino para bater o Flamengo

em campo nesta vitória tricolor em 2016 e falou sobre
a importância do Raulino
neste jogo decisivo.
“Somos muito fortes no
Raulino de Oliveira e precisamos colocar esse quesito
em campo no sábado. É um
ambiente que conhecemos
muito bem e isso ajuda no
jogo. Enfrentaremos uma
grande equipe como a do
Flamengo e você ter essa
vantagem de jogar em casa
pode ser diferencial grande para sairmos de campo

com a vitória”, destacou.
Seguindo a preparação,
o elenco tricolor treinou
no Raulino de Oliveira na
quarta-feira (280. O técnico Neto Colucci comandou
atividade tática.
“A vaga na final será
decidida em 180 minutos,
sendo que os primeiros
90 jogaremos em casa.
Por isso, sabemos da importância deste primeiro
confronto para chegarmos
com vantagem no Maracanã. Estamos numa semana

forte de treinamentos, incluindo este treino aqui no
estádio que é importante,
e vamos chegar fortes para
enfrentar o Flamengo mais
uma vez, sem medo de jogar, mantendo o mesmo
estilo de jogo que tivemos
durante o campeonato:
competindo forte, sempre
focados para minimizarmos os erros e aproveitarmos as chances criadas e
conquistarmos os três pontos”, completou o volante
tricolor.

Fluminense pode
negociar zagueiro
Frazan este ano

A diretoria do Fluminense quer reduzir a folha
salarial após a chegada
de reforços. Assim, estuda ceder alguns nomes
para outros clubes. Este
é o caso do zagueiro Frazan. O atleta está com 24
anos e tem contrato com
o Fluminense até dezembro de 2022. A equipe carioca procura um destino
para o jogador, que segue
treinando normalmente
no CT Carlos Castilho.
Frazan lutou na temporada passada contra uma série de lesões, o que prejudicou o atleta na luta por
uma vaga no time titular
do Fluminense. Em sua
ausência, Nino e Luccas
Claro assumiram a condição de titulares. Além
disso, seu quadro piorou
com a chegada dos últimos reforços do Tricolor
para o setor: Manoel e
David Braz. Assim Frazan deve deixar o clube.

Na época em que tentou
contratar Matheus Babi,
atacante que trocou o Botafogo pelo Athletico Paranaense, o Fluminense
procurou envolver Frazan
na transação. Mas o Glorioso, com muitos zagueiros no elenco, não aceitou.
A ideia da diretoria do
Fluminense é negociar o
jogador por empréstimo
até o fim do ano. O zagueiro não foi completamente descartado pelo
clube carioca. Mas há o
entendimento que não terá
espaços esse ano. O atleta já recebeu sondagens
de dois times da Série B.
Ao retornar ao time após
lesão, Frazan foi pouco aproveitado no time
principal. Assim acabou
fazendo algumas partidas
pelo Brasileirão de Aspirante, onde o Tricolor é
representado na maioria
das vezes por atletas do
time sub-23.

6

Hora

geral

Quinta-feira, 29 de abril de 2021

Crescimento

Em reunião com a Firjan Mesquita
debate desenvolvimento econômico
Reunião foi feita para abordar temáticas pertinentes ao progresso regional
Divulgação

jota carvalho

P

jota.carvalho@yahoo.com

or meio de representantes, a Prefeitura Municipal
de Mesquita participou
de uma reunião para a
apresentação do Caderno de Ações Prioritárias
para o Desenvolvimento
da Baixada Fluminense.
A ação foi liderada pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro, a FIRJAN,
por
videoconferência,
na quarta-feira, 28. Entre os assuntos citados
estavam a mobilidade
urbana, segurança e saneamento básico.
Para a funcionalidade
do evento, o presidente da Regional de Nova
Iguaçu, Carlos Erane,

Ação foi liderada pela Federação das Indústrias através da videoconferência

guiou os demais secretários e gestores municipais pelos tópicos a serem debatidos. Durante
a videoconferência, fo-

ram relembradas temáticas importantes para
o progresso industrial
da região, tais quais a
integração entre os mu-

nicípios – pensando no
deslocamento entre as
cidades – e a educação,
oferecendo
estímulos
para a capacitação da

Bando de falsos despachantes é
desmantelado em operação no Rio

Divulgação

Corregedoria do Detran e Polícia Civil trabalharam em conjunto contra os picaretas

Nove pessoas foram
levadas para a delegacia
na quarta-feira (28/04),
sob acusação de exercício
ilegal da profissão de despachante, em operação de
fiscalização realizada pela
Corregedoria do Detran.
RJ e pela Polícia Civil,
com o apoio de agentes do
Centro Presente. Os falsos
despachantes, chamados
popularmente de “zangões”, foram flagrados em
frente ao prédio da sede
do Detran, no Centro do
Rio, abordando usuários
que chegavam ao departamento em busca de infor-

mações sobre serviços.
Todos os suspeitos foram conduzidos para a 4ª
DP (Praça da República)
para prestar depoimentos.
- Vamos intensificar essas ações da Corregedoria
para, cada vez mais, coibir
a atuação de falsos despachantes. Estamos atentos
para que a população não
se deixe levar por falsas
promessas, tendo que pagar por serviços gratuitos
do departamento - afirmou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.
A delegada Patricia
Aguiar, da 4ª DP, infor-

mou que todas as pessoas
levadas para a delegacia
vão responder por exercício ilegal da profissão.
A ação dos zangões vinha
sendo monitorada nos últimos dias pelos agentes
da Corregedoria do Detran e por policiais da delegacia, que filmaram as
abordagens aos cidadãos.
- Os zangões agem de
maneira maliciosa, se
aproveitando da falta de
conhecimento dos cidadãos, para obter vantagem
e oferecer serviços que o
Detran realiza de forma
gratuita. Muitas vezes dão

Japeri oferece desconto de
5% no IPTU até esta sexta
Os japerienses ainda podem aproveitar
o desconto de 5% no
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021. A Prefeitura,
por meio da Secretaria
Municipal de Fazenda,
está oferecendo o abatimento no tributo até
a esta sexta (30). Para
aproveitar a redução
do valor do imposto, a
quitação deve ser feita

em cota única.
O pagamento do
IPTU também poderá
ser dividido com a ressalva que a última parcela deve ser paga até o
dia 31 de dezembro de
2021. Nesta forma de
parcelamento não haverá descontos nem acréscimo de multas e juros.
Para gerar economia
aos cofres públicos e
diminuir o uso de pa-

pel, os carnês não são
mais enviados para a
residência dos contribuintes. Os cidadãos
podem ter acesso à guia
de pagamento através
do site http://www.
japeri.rj.gov.br/japeri/ ou comparecendo à
Secretaria Municipal
de Fazenda (Rua Ver.
Francisco Costa Filho,
1993, Santa Inês), das
9h às 17h.

a entender que são funcionários do órgão e, em outras situações, se passam
por despachantes, de forma ilegal - explicou Patrícia Aguiar.
O Sindicato dos Despachantes Legalistas parabenizou o Detran.RJ pela
ação. As operações de
fiscalização têm sido feitas constantemente pelo
departamento. Em 2020,
cerca de 30 pessoas foram
flagradas e levadas para a
delegacia, também sob a
acusação de exercício ilegal da profissão de despachante.

futuro das cidades da
Baixada Fluminense. E
ter a FIRJAN e o SEBRAE como condutores
desse processo, juntos
aos gestores municipais,
nos deixa mais confiantes num futuro melhor
para nossa região”, explica o subsecretário de
Desenvolvimento Econômico, Fábio Baiense.
Ele atuou como um dos
representantes do município, trazendo uma
perspectiva local para
a abordagem. A reunião
serviu, inclusive, para
reforçar alguns serviços
e parcerias oferecidos
pela FIRJAN. Como o
apoio na interlocução
mão de obra.
“Encontros como es- com o governo federal e
ses, ainda que de forma a capacitação da equipe
Virtual, são fundamen- técnica de cada municítais para pensarmos o pio.

Nilópolis vacina
mulheres de 58 anos
com comorbidades
na sexta-feira
A Prefeitura de Nilópolis
informa que, nesta sexta-feira (30/4), será oferecida
a primeira dose de AstraZeneca para mulheres de
58 anos com comorbidades
em quatro postos: Central,
Cabuís, Nova Cidade e
Cabral. Eles vão funcionar das 9h às 17h. O morador deve levar a carteira
de identidade com CPF ou
cartão do SUS e um comprovante de residência, que
é obrigatório.
No sábado, haverá a vacinação de homens de 58
anos com comorbidades.
O atendimento acontecerá
nas mesmas unidades de
saúde, no horário de 8h às
12h. Pessoas que foram
imunizadas com a primeira
dose de AstraZeneca serão
vacinadas com a segunda
dose de acordo com a data
que está anotada na carteira
de vacinação.

CoronaVac
A Secretaria de Saúde
vai vacinar nesta quinta-feira (29/4) com a segunda
dose da CoronaVac pessoas que tomaram a primeira
dose até o dia 01/04/21. A
vacina será aplicada apenas
nos postos Central, Nova
Cidade e Cabuís.
Comorbidade
A pessoa com comorbidade deve levar: Laudo médico
que confirme a comorbidade, exame médico ou receita
médica recente (máximo de
três meses), comprovante de
residência, identidade com
CPF ou cartão do SUS.
São comorbidades: hipertensão arterial, diabetes,
doenças hepáticas, cardiopatias, obesidade, câncer,
doenças reumáticas, sequelas de AVC, paralisias cerebral e infantil, amputação de
membros.

Em Caxias, praça de Parada
Angélica ganhará reforma
Os moradores de Parada Angélica, no terceiro distrito de Duque
de Caxias, em breve,
vão contar com um novo
espaço público de lazer.
A Secretaria Municipal
de Obras e Defesa Civil iniciou os serviços
para reforma da principal praça do bairro,
localizada entre a Avenida Vitória e as ruas
Dr. Gilberto Argenta e

Professor Muniz Sodré.
As obras estão sendo
realizadas com recursos federais, repassados através da Caixa
Econômica
Federal.
Ocupando uma área de
2.225 metros quadrados, a Praça de Parada
Angélica vai receber,
além de iluminação
moderna de LED, piso
intertravado,
academia para terceira idade,

quiosques de alimentação e para aposentados, área de caminhada,
acessibilidade, jardins,
entre outros atrativos.
A ação faz parte do
programa de reforma
e construção de espaços públicos de lazer,
iniciado em 2017 pelo
prefeito
Washington
Reis, que já beneficiou
moradores dos quatro
distritos.
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ACABOU A FUGA

Terror de Nova Iguaçu, miliciano
é preso em hotel de luxo no Rio

Reprodução

Alexander da Silva é suspeito de homicídios
contra envolvidos com o tráfico de drogas
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

fuga de um dos
criminosos mais
perigosos da Baixada Fluminense, apontado por envolvimento em pelo menos dois
assassinatos na região,
chegou ao fim na última
terça-feira. O miliciano
Alexander Moreira da
Silva, conhecido como
‘Nem 38’ e ‘Nem da Posse’, foi preso por agentes da 24ª DP (Piedade),

coordenados
delegado
Tiago Venturini Antunes.
Contra ele havia um mandado de prisão expedido
pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.
Segundo Antunes, titular
da unidade, um intenso trabalho do setor de
inteligência da Polícia
Civil, que incluíu cruzamento de informações e
diligências, foi determinante para a localização
e prisão do bandido que
estava escondido em um
apart hotel de luxo do
condomínio Rio 2, na

Divulgação/PMSJM

Barra da Tijuca, Zona contra o ex-presidiário
André Luiz dos Santos
Oeste do Rio.
Luiz , assassinado em
Os crimes
frente a sua residência,
De acordo as investiga- na Rua Belo Horizonte,
ções, o primeiro homicí- enquanto realizava servidio aconteceu na madru- ço de manutenção da calgada de 22 de junho do çada, também em Nova
ano passado. A vítima, Iguaçu. Segundo relatos,
Mário Fernando Oliveira, Alexander e outro milifoi abordada por ‘Nem ciano chegaram em um
38’ e outros comparsas veículo, se identificaram
na saída de um bar na Es- como policiais e realizatrada da Grama, em Nova ram os disparos. Nos dois
Iguaçu, e executada com casos, uma única motivários disparos de pistola vação: as vítimas tinham
envolvimento com o trácalibres 40 mm e 9 mm.
O segundo crime foi fico de drogas.

Agentes surpreenderam ‘Nem 38’ em um apart hotel
de luxo na Zona Oeste do Rio. O bandido não reagiu a prisão

Um dos bandidos de confiança de Tandera
Ainda de acordo com
as investigações de combate à milícia, após a
morte do miliciano e parceiro João Paulo Eduardo de Lima, assassindo
a tiros em fevereiro deste ano dentro de uma pizzaria na Estrada Luiz de

Lemos, ‘Nem 38’ passou
a ser a maior liderança do
grupo paramilitar que explora bairros, como Posse
e Carmari e regiões como
Praça João Jorge e Luiz
de Lemos
A Polícia Civil informou que o criminoso é

um dos homens de confiança de Danilo Dias
Lima, o Tandera (foto),
ex-aliado de Wellington
da Silva Braga, o ‘Ecko’,
um dos milicianos mais
procurados do estado do
RJ.
Segundo os investi-

gadores, a quadrilha de
Tandera apoiou o miliciano Edmilson Gomes Menezes, o ‘Macaquinho’,
na guerra com traficantes
dos Morros do Dezoito e
Urubu para o controle da
comunidade do Morro da
Caixa d´Água, em Quin-

tino, no Subúrbio carioca,
em janeiro deste.
Na ocasião, quatro milicianos de Nova Iguaçu,
aliados de Tandera, acabaram presos pela Polícia
Militar. Com o bando,
foram apreendidos três
fuzis e duas pistolas.

Citado em inquérito da Corregedoria da PM
Alexander Moreira da
Silva é citado em uma investigação da Corregedoria da PM e do Ministério
Público sobre o envol-

vimento de dois agentes
em um assalto a um PM
da corporação. De acordo
com o Inquérito Policial
Militar (IPM) encami-

nhada à Justiça, durante
policiamento de rotina o
soldado Rafael de Figueiredo Bilônia e o sargento
Alexandre Bittencourt de

Azevedo flagraram a abordagem de dois milicianos,
entre eles ‘Nem 38’, a um
PM e seu amigo em Nova
Iguaçu. Os policiais não

agiram para libertar as
vítimas e prender os criminosos, mas ajudaram a
dupla de bandidos a roubar as vítimas, crime pelos

quais são acusados. ‘Nem
38’ foi encaminhado ao
sistema prisional para
cumprimento das medidas
judiciais cabíveis.

PM vai investiga mortes de
Homem ameaça incendiar
trabalhadores em tiroteios ônibus com morteiros e é preso

A Polícia Militar informou que abriu um Inquérito Policial Militar (IPM)
para apurar as mortes de
dois inocentes durante tiroteios entre policiais e bandidos em comunidades do
Rio. O marceneiro Gemerson Patrício de Souza, de
47 anos, deixou dois filhos.
E o vigilante Denis Francisco Paes, 46, cinco.
Denis foi baleado durante um confrontos entre
PMs e criminosos no Morro dos Prazeres, em Santa
Teresa, na região central do
Rio. Já Gemerson foi atingido no entorno do Morro
do Juramento, nas proximidades da estação do metrô
de Tomás Coelho, na Zona
Norte.
Ao lamentar as duas
mortes, o porta-voz da corporação, major Ivan Blaz,
voltou a dizer que os confrontos começaram após
equipes da corporação serem atacadas a tiros pelos
bandidos.
Os dois corpos foram
necropsiados na última
terça-feira. O resultado dos
exames será encaminhado
em até 30 dias para a Delegacia de Homicídios da

Fabiano Rocha / Agência O Globo/Arquivo pessoal / Reprodução

A polícia prendeu em flagrante um homem que ameaçava incendiar um ônibus
com dois morteiros na Avenida Lobo Júnior, na Penha,
na Zona Norte do Rio, na
noite da última terça-feira.
Segundo informações, uma
equipe da 13ª DP (Ipanema)
seguia para a 27ª DP (Vicente de Carvalho) quando foi
alertada por passageiros e
pelo motorista do coletivo.
Os agentes contaram
que ao entrarem no ônibus,
Marcos Fernando Oliveira

da Silva, de 44 anos, jogou
os artefatos pela janela e resistiu em deixar o coletivo,
mas foi imobilizado e preso. Na delegacia, testemunhas contaram que Marcos
estava sentado, levantou-se por volta de 19h10m e
disse: “Vou tacar fogo no
ônibus com todos dentro”.
Em seguida, passou a riscar fósforos como se fosse
acendê-los.
Segundo a delegada Natacha Alves de Oliveira,
responsável pela prisão, os

passageiros disseram ter
entrado em desespero e o
motorista parou o ônibus. O
homem foi autuado por tentativa de causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio e por possuir artefato
explosivo ou incendiário,
sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Marcos Fernando já tinha 15
anotações, por roubo, dano,
ameaça, estupro, entre outros crimes.

Carla chora ao comentar a morte do marido, o vigilante

divulgação

Gemerson foi atingido perto da passarela no Juramento

Capital (DHC), responsável pela investigação.
A viúva de Denis, Carla
Rodrigues da Silva, contou
que ele foi levado com vida
para o hospital. “Eu o vi entrando na ambulância, an-

dando. Ele foi para o hospital bem. Ainda chamou pelo
meu nome. Mas, hoje (ontem) de manhã, disseram
que Denis estava morto. Era
meu parceiro de vida”, disse a mulher, inconsolável.

Morteiros apreendidos pelos agentes
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Operação Segurança Presente
oferece curso gratuito a porteiros

Um olho no padre; outro na missa

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros colaboraram nos ensinamentos
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

ntonio Pereira da
Silva está há 20
anos olhando o
vaivém de moradores do
prédio em que trabalha,
na Zona Oeste da capital fluminense. Há uma
semana, entretanto, seu
olhar está ainda mais apurado na portaria. Aos 54
anos e com o certificado
de conclusão do Curso
de Porteiros do Programa
Segurança Presente nas
mãos, ele se sente mais
preparado para contribuir
com a segurança e o bem-estar de todos do condomínio.
- Um ponto específico
do curso que achei interesse foi o trato com os
entregadores. Na pandemia, o movimento deles
aumentou muito. Antes de
abrir, precisamos ver se o
morador realmente pediu

entrega de algo. A gente
acaba agindo no automático e abrindo a porta. Eu
e os outros porteiros que
fizemos o curso estamos
mais atentos – avalia.
Antonio foi um dos quase mil profissionais que
participaram do último
curso on-line de gestão de
segurança predial, oferecido gratuitamente pelo
Programa Segurança Presente. A próxima turma
está prevista para começar
em junho. As inscrições
podem ser feitas pelo site
do Segurança Presente
(www.segurancapresente.rj.gov.br) e pelas redes
sociais (Facebook: Operação Segurança Presente
/ Instagram: @segurancapresente).
Coordenadora do curso,
a major PM Laila Fernanda de Castro Gonçalves
explica que ter funcionários capacitados nos prédios é importante não só

Divulgação

Funcionários de condomínios que fizeram o curso se dizem preparados para os imprevistos

para os moradores e para
o próprio porteiro, como
também para ajudar os
agentes do Programa Segurança Presente.
- O curso foi idealizado
com o intuito de promover

a integração do Segurança
Presente junto à sociedade fluminense. Com ações
educativas e de orientação, conseguimos capacitar porteiros e outros
profissionais que acabam

sendo fundamentais para
as ações preventivas promovidas pelo programa –
explica ela.
Subsíndico do prédio
em que o Antonio trabalha, Julio Cesar Concei-

Secretaria de
Trabalho e
Renda divulga
413 oportunidades
de emprego no Rio
A Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda (Setrab)
divulga, ainda esta semana, 413 oportunidades, por
meio do Sistema Nacional
de Emprego (Sine), para as
regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte Fluminense e Serrana do estado.
O Sine realiza uma análise comparativa do perfil
profissional de cada candidato cadastrado com a vaga
disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha
o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais
próxima do Sine, portando
seus documentos de identificação civil, carteira de
trabalho e comprovante de
residência.

divulgação

O Sine realiza uma análise comparativa do
perfil profissional de cada candidato cadastrado

completo. Além destas,
também existem vagas
para vendedor, biomédico,
operador de caixa, entre
outras.
Moradores da Região
Serrana podem se candidatar a uma das 36 vagas
Vagas por região
oferecidas. Entre elas, vaNa Região Metropoligas para ajudante de cotana, são oferecidas 314
zinha, atendente de loja,
oportunidades.
Destas,
mecânico, supervisor de
210 vagas são para atuar
manutenção de reparação
como operador de telemade veículos, entre outras.
rketing, tendo como préNa Região do Médio
-requisito o Ensino Médio
Paraíba existem 28 vagas.

Entre as funções estão
oportunidades para engenheiro, encarregado de
obras, técnico de refrigeração, analista de recursos
humanos, entre outras.
Na Região Norte Fluminense são divulgadas 35
vagas para trabalhar embarcado, em Macaé, para
as funções de chefe de cozinha, cozinheiro, saloneiro e taifeiro.
>> Cadastro - Para consultar as oportunidades e as
informações sobre remune-

ração e exigências de cada
função, o candidato deve
ser cadastrado no programa
Sine e realizar a consulta de
maneira presencial em uma
unidade da rede ou pelos
seguintes canais digitais:
empregabrasil.mte.gov.br
ou aplicativo Sine Fácil.
O cadastro também
pode ser realizado com
envio do currículo para o
e-mail vagas@trabalho.
rj.gov.br. Pelo mesmo canal é possível esclarecer
dúvidas.

Museu Ciência e Vida promove encontro de olho na inclusão
divulgação

O Museu Ciência e Vida
e o Projeto Surdos – UFRJ
promoveram na quarta-feira, dia 28, o primeiro
encontro “Planetários e o
público surdo”. Com debate virtual no canal do
YouTube do Museu Ciência e Vida.
O evento teve como objetivo trocar experiências,
transpor barreiras e apontar soluções para sessões
de planetários mais acessíveis às pessoas surdas.
A iniciativa é o primeiro
passo para a construção
O debate virtual concorrido foi transmitido pelo canal YouTube do Museu
coletiva de uma língua
única de sinais de astrono- à comunicação é um di- Cecierj (Centro de Ciên- Rio de Janeiro), vinculada
mia em Libras, visando ao reito de todos. O Museu é cias e Educação Superior à Secretaria de Estado de
princípio de que o acesso uma unidade da Fundação a Distância do Estado do Ciência, Tecnologia e Ino-

vação.
A iniciativa contou com
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (Faperj)
e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
e está alinhada com a
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU), em seu Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável (ODS4) de assegurar educação inclusiva e
equitativa, além de qualidade a todos.
Os participantes do encontro “Planetários e o
público surdo” receberam
certificados.

ção Goes decidiu fazer o
curso ao lado dos demais
funcionários do condomínio. Agora, o próximo
passo é adotar os ensinamentos na gestão.
- Os cinco porteiros e o
funcionário da limpeza fizeram o curso. Todos nós
assistimos juntos. Vamos
aplicar novas normas de
conduta aqui. Enfatizei
muito sobre a entrada e
saída de veículos, assim como os cuidados de
combate a incêndio – destaca Julio.
O curso é ministrado
por servidores da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro, e aborda
os seguintes
tópicos: Noções básicas sobre rede de apoio
à população em situação
de rua; Noções básicas de
Segurança Predial; Noções de Primeiros Socorros; Noções básicas de

Estado
institui RAS
como caráter
indenizatório
para agentes
do Degase
O governador em exercício Cláudio Castro assinou,
na terça-feira (27), o decreto
que instituiu como caráter
indenizatório o Regime Adicional de Serviços (RAS)
para os agentes do Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (Degase).
O RAS institucionaliza o
trabalho dos agentes de segurança em dias de folga e/
ou férias, de forma a complementar a renda dos profissionais, reforçando o patrulhamento no estado.
Antes, o RAS era remuneratório, incidindo descontos do Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF) no valor recebido. Atualmente, os
servidores do Departamento que cumprem o Regime,
trabalham em turno de 12
horas com remuneração extra. Com o caráter indenizatório, o servidor não sofrerá
descontos, podendo ter um
ganho de até 40%.
- É uma grande alegria
corrigir injustiças e instituir
esse benefício aos agentes
de segurança socioeducativa. Ações como esta são um
investimento na melhoria de
todo um sistema. Estamos
construindo um futuro bem
mais bonito para o servidor
e para o nosso estado. É importante destacar a especificidade do Degase de juntar
duas pautas tão importantes,
que são Educação e Segurança Pública. Essas duas
questões andam juntas e são
prioridade – enfatizou Castro.

Hora
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PEIXE COM
AÇAÍ
PICADINHO
DE AVESTRUZ
Ingredientes
Ingredientes
400g de filé de
200 g de filé de pesavestruz
picado/
cada / sal a gosto
1 cenoura média
/ pimenta a gosto /
cortada
em
fa1 xícara de farinha
tias finas/ 1 batata
de trigo / 1 xícara
média cortada em
de ovos batidos /
fatias finas/ 10 va1 xícara de farinha
gens cortadas em
de rosca / óleo
fatias finas/ 1 ceboquente para fritar /
la pequena corta500 g de polpa de
da em fatias finas/
açaí
2 colheres de sopa
de alho poró cortado Modo
em fatias
finas/
de preparo
1 colher de sopa
rasa de manteiga
Corte
os 1filés
de
com sal/
colher
peixe
em
gurjões
e
de sopa de azeite/
tempere-os
com
sal
2 colheres de
sopa
e
a limão
gosto
depimenta
sumo de
Disponha
farinha
1/3 xícaraade
acede
trigo,
os
ovos
e
to balsâmico de
a
farinha de1/2
rosca
framboesa/
xíem
cararecipientes
de água/ seSal
parados
e páprica picante
Em
seguida, passe
a gosto
cada pedaço de
peixe
nadefarinha
Modo
preparo de
trigo, nos ovos e na
Em uma panela
cofarinha
de rosca,
loque
a
manteiga
nesta ordem
e o azeite,
leve
ao
Aqueça
bem
uma
fogo alto ou panela
frigideira
Coloque
e
com
óleoaecarne
frite os
deixe-a dourar,
depedaços
até que
pois coloque
o alho
estejam
dourados
poró
e abata
cebola,
friÀ
parte,
a polte um
pa
de pouco
açaí no liquiDespeje osaté
legumes
dificador
que
fatiados
e mexa
forme
um creme
para doura-los
um
Transfira
a polpa
pouco para o recibatida
Coloque
água,
piente
em a
que
será
aceto ou
balsâmico,
servida
despeje
páprica,
limãofrito
e o
sobre
o peixe
sal
Cozinhe em fogo
baixo
até
secar
toda a água
Sirva bem quente

FILÉ DE MERLUZA COM
BATATA AO FORNO
Ingredientes
JACARÉ
À MODA RIO
NEGRO

8 filés de merluza
4 batatas
cruas (em
Ingredientes
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta2
derodelas)
rabo de jadokgem
caré/
2
copos
de
2 tomates
(cortavinagre/
4 limões
dos em rodelas
- as
do
tipo
rosa/
2 cesementes ficam
à
bolas/
2 dente de
preferência)
alho/
4 xícaras
de
1 cebola
(cortada
farinha
de trigo/ Sal
em rodelas)
a
gosto/
1/2 tomate
litro de
Molho de
óleo
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Modo de preparo

Corte
a de
carne
Modo
preparofresca do jacaré em
tiras
Coloque
emfilés
uma
Tempere os
à
vasilha
refratária
seu gosto e reserve
com
por 10vinagre
minutose 2 limões
Unta um refratário
Reserve
pore aprocom azeite
faça
ximadamente
12
uma camada de
horas
para
o
batata,
em aliviar
seguida
cheiro
da
carne
arrume os filés sobre
Tempere
a batata com sal,
cebola
e alho
Acrescente
a bacetidos
liquidifibola, onotomate,
o
cador,
misture
os
pimentão, orégano
ingredientes,
a gosto, regue colocom
que-os
em
saco
o molho
deum
tomate
plástico
(1/2 lata)higienizado
junto
a farinha
Cubracom
com
o resde
trigo
para
“emtante das batatas
pamona-los”
Cubra com papel
Leve
aoe fogo
o
alumínio
leve ao
óleo
e
frite
as
tiras
forno alto até que
empamonadas
de
as batatas fiquem
jacaré
macias
Por fim acrescente
1 limão e sirva

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 016/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 08:00 horas, do dia 12 de maio
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 016/2021
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE
ASSIS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE conforme especificações contidas no edital e
seus anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 2108/2021. O Edital poderá ser retirado
no portal oficial do município no endereço eletrônico
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital
na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os
interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
1.027.972,04 (um milhão, vinte e sete mil, novecentos e
setenta e dois reais e quatro centavos)
Porto Real, 28 de abril de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 561/2021
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n°
8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de
24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n°
001/2021 que objetiva a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
E MATERIAL PARA PERSONALIZAÇÃO DOS REFERIDOS VEÍCULOS PARA ATENDER A GUARDA CIVIL
DE PORTO REAL, processo administrativo 561/2021,
na condição de FRACASSADA.

705/2021, à empresa: Higitech de Resende Materiais
de Limpeza LTDA EPP, CNPJ: 05.977.952/0001-83, Valor de R$ 62.094,00 (sessenta e dois mil e noventa e
quatro reais)

Porto Real, 28 de abril de 2021
Jorge Luis Porto de Souza
Secretário Municipal de Ordem Pública

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Porto Real, 28 de abril de 2021
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 0345 DE 28 DE ABRIL DE 2021.

R E S O L V E:
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 705/2021
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2021 que objetiva
a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LAVANDERIA COM OS DOSADORES ELETRÔNICOS
EM COMODATO PARA ATENDER A LAVANDERIA MUNICIPAL, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no processo administrativo

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/05/2021, a Função
Gratificada (FGR) do servidor abaixo relacionado, da
Secretaria Municipal de Administração.
Matrícula
Nome
Simbologia
2096
Helcio Guimaraes de Souza Cunha
FGR II
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

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

com sede na Avenida Benjamim Pinto Dias, n° 610,
Centro/Belford Roxo, para direcionamento da região
administrativa do posto de trabalho.

28 DE ABRIL DE 2021, PUBLICADO EM 29/04/2021

Art. 2o A presente convocação se reveste de caráter
obrigatório, com amparo legal no art. 117, inciso XV, da
Lei Complementar 14/97, notadamente neste período
de emergência sanitária, sendo certo que o não atendimento para integrar as atividades relacionadas ao programa de imunização contra a covid-19 poderá acarretar as penalidades disciplinares previstas no art. 127,
III, IV e V, da mencionada Lei, bem como as previstas
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,
conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905/73,
por ato contrário ao Código de Ética e à legislação que
disciplina o exercício da Enfermagem.

DECRETO N° 5096 DE 28 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

ANTONIO RUBEM MEDEIROS JUNIOR
Secretário Municipal do Meio Ambiente
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
PORTARIA Nº 36/SEMOCAP/2021 DE 28 DE ABRIL
DE 2021
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/349/2020-BELFORD ROXO/RJ.

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento do contrato administrativo por
A comissão de fiscalização será composta pelos
prazo determinado dos servidores com as matrículas
servidores, Engenheiros Cleber de Oliveira Pimentel
abaixo relacionadas, oriundas do Processo Seletivo
matrícula 60/82.897 e Lucas Botelho da Silva ChrySimplificado nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos inci- Art. 3o Este Decreto entrará em vigor na data de sua sóstomo - matrícula 60/82.899, sob a presidência do
sos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de publicação, revogando-se quaisquer disposições em primeiro para fiscalizarem os serviços constantes
2017, publicada em 07 de abril de 2017.
do processo administrativo 52/349/2020 neste mucontrário.
nicípio de Belford Roxo, bem como Contrato nº 011/
MATRÍCULA
A CONTAR DE
SEMOCAP/2021, produzindo seus efeitos a contar
Belford Roxo, 28 de abril de 2021.
25/080899
29/04/2021
de 12 de abril de 2021.
25/083236

26/04/2021

25/083602

26/04/2021

25/083817

29/04/2021

25/083819

29/04/2021

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO N° 5097 DE 28 DE ABRIL DE 2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;
CONSIDERANDO a determinação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de viabilizar, de forma
imediata, a estratégia de imunização municipal e seus
respectivos pontos de vacinação para enfrentar a pandemia, de acordo com as fases de distribuição da vacina covid-19;
CONSIDERANDO a necessidade de mobilização da
força de trabalho em saúde para a atuação no programa municipal de imunização, para responder à situação
emergencial de saúde pública causada pela pandemia
de COVID-19;
CONSIDERANDO que a medida contribuirá para a
retomada de atendimento, e ampliação de postos de
vacinação contra Covid -19, em Unidades Básicas de
Saúde (UBS) que não estavam funcionando em sua
completude, além de complementar equipes que atendem em diversos programas da SEMUS.
DECRETA:
Art. 1o Ficam CONVOCADOS para atividades presenciais TODOS servidores e empregados públicos municipais da área da saúde, cadastrados nos cargos de
técnico de enfermagem (CBO 3222-05) e enfermeiro
(CBO 2235-05), lotados ou não na Secretaria Municipal
de Saúde e no Fundo Municipal de Saúde, para atuar
nos pontos de vacinação contra a Covid-19, nos dias 01
e 02 de maio de 2021.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

ATO ADMINISTRATIVO Nº 01 DE 28 DE JANEIRO
DE 2021.

PORTARIA Nº 37/SEMOCAP/2021 DE 28 DE ABRIL
DE 2021

“Cria a Comissão de Elaboração do PROMEA – Pro- INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUgrama Municipal de Educação Ambiental do Municí- ÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/390/2020-BELFORD ROXO/RJ.
pio de Belford Roxo.”
O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de
suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 208, de 25 de Maio de 2017.
CONSIDERANDO o teor da Ata de Elaboração da Comissão de Criação do PROMEA datada de 04 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO que a educação ambiental deve estar presente de forma articulada em todos os níveis modalidades do processo educativo, em caráter escolar e
não escolar;
CONSIDERANDO ainda, que é um compromisso da
Agenda 21, e do Conselho Municipal de Meio Ambiente a elaboração de um Plano Municipal de Educação
Ambiental;

A comissão de fiscalização será composta pelos
servidores, Engenheiros Vinicius Resende Mamede - matrícula 60/82.986 e Agrinaldo Gaia Riggardmatrícula 11/20.909, sob a presidência do primeiro
para fiscalizarem os serviços constantes do processo administrativo 52/390/2020 neste município
de Belford Roxo, bem como Contrato nº 010/SEMOCAP/2021, produzindo seus efeitos a contar de 12
de abril de 2021.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios
PORTARIA Nº 38/SEMOCAP/2021 DE 28 DE ABRIL
DE 2021

RESOLVE:

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECU			
Art. 1º - Fica criada a COMISSÃO PARA ELABORA- ÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NISTRATIVO Nº 52/269/2020-BELFORD ROXO/RJ.
- PROMEA, composta pelos seguintes correlacionados:
A comissão de fiscalização será composta pelos
Jonathan Luís Barbosa Silva – Secretaria Mu- servidores, Engenheiros Vanessa Menezes da Silva - matrícula 60/82.984, Roberto Lucas Santana
nicipal de Meio Ambiente
Júlio Cezar Vanderlei Coelho - Secretaria Mu- Juvêncio- matrícula 60/80.700 e Agrinaldo Gaia Riggard- matrícula 11/20.909, sob a presidência do
nicipal de Meio Ambiente
Letícia Peres Velasco Carneiro – Secretaria primeiro para fiscalizarem os serviços constantes
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher do processo administrativo 52/269/2020 neste muJoão Carlos Pereira Braga – Secretaria Municipal de nicípio de Belford Roxo, bem como Contrato nº 009/
SEMOCAP/2021, produzindo seus efeitos a contar
Educação
de 19 de abril de 2021.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicaParágrafo único: Os profissionais citados no caput de- ção, revogando-se as disposições em contrário.
verão se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde
nesta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021 às 8:00h,
Belford Roxo, 28 de janeiro de 2021.

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

Hora
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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
PROCESSO: 04/1254/2017 redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

Stolen
Ingredientes
Etapa 1
Cerca de 300g de
farinha de trigo
125 ml de leite ligeiramente morno
30g de fermento
biológico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa) 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
picado
100g de frutas cristalizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

Modo de preparo
Etapa 1
Misture bem os
ingredientes,
formando uma massa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingredientes dessa etapa na massa fermentada e misture
delicadamente,
até ficar homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de
trigo e o fermento
em pó à mistura
da etapa 2 e misture bem, até a
massa ficar bem
homogênea.
Deixar descansar e
crescer num lugar
quente.
Etapa 4
Misture todos os ingredientes a massa crescida.
Deixe descansar e
crescer novamente, no papel de assar, por ½ hora.
Depois, asse vagarosamente em forno baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen,
depois de assado,
ainda estiver quente, pinte com manteiga e polvilhe
açúcar.
Repita até que
acabem a manteiga e o açúcar, de
forma que o Stollen fique com uma
casca branca.
Sirva em seguida.

PORTARIA N.º 1153 DE 05 DE ABRIL DE 2021-

RESOLVE:

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em Conceder ao servidor SERGIO RICARDO DE MOURA LEMOS ocupante do Cargo
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova Motorista, matrícula nº 10/20.000 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacioredação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4020/2019
.
RESOLVE:
Conceder a servidora ELIANE MUNIZ VOGAS VALENÇA ocupante do Cargo Pediatra, matrícula nº 10/17.704 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados,
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1254/2017.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

04/05/2015 a 03/05/2020

01/07/2021 a 30/09/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
Republicado por incorreção

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

15/09/2005 a 14/09/2010

01/05/2021 a 30/07/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO: 04/798/2019
PORTARIA N.º 1388 DE 28 DE ABRIL 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
PROCESSO: 04/2188/2018 redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

PORTARIA N.º 1384 DE 28 DE ABRIL DE 2021-

RESOLVE:

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em Conceder a servidora LUCIANA CARNEIRO GUIMARÃES, ocupante do Professor
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova Ciência, matrícula nº 10/05.310 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionaredação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/798/2019.
RESOLVE:
Conceder a servidora SANDRA VICENTE ALVES DAS NEVES ocupante do Cargo
Professor Língua Portuguesa, matrícula nº 10/05.386 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/2188/2018.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/1995 a 01/03/2000

03/08/2020 a 02/11/2020

02/03/2000 a 01/04/2005

03/11/2020 a 02/02/2021

02/04/2005 a 01/08/2010

05/03/2021 a 04/06/2021

02/08/2010 a 01/08/2015

07/06/2021 a 06/09/2021

02/08/2015 a 01/02/2021

08/09/2021 a 07/12/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2000 a 01/03/2005

03/08/2020 a 02/11/2020

02/03/2005 a 01/03/2010

03/11/2020 a 02/02/2021

02/03/2010 a 01/03/2015

03/02/2021 a 02/05/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO: 04/3721/2019
PORTARIA N.º 1389 DE 28 DE ABRIL DE 2021A 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.

PROCESSO: 04/4140/2019

RESOLVE:

PORTARIA N.º 1385 DE 28 DE ABRIL DE 2021-

Conceder ao servidor EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA ocupante do Cargo Mecânico de Auto, matrícula nº 10/19.416 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacioA Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3721/2019.
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.
PERÍODO AQUISITIVO
PERÍODO DA LICENÇA
RESOLVE:

Conceder a servidora SUELY GREGORIO MARIANO ocupante do Cargo Professor
1ª DE 4ª Série, matrícula nº 10/05.924 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4140/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2000 a 01/03/2005

10/02/2020 a 09/05/2020

02/03/2005 a 01/03/2010

11/05/2020 a 10/08/2020

02/03/2010 a 01/03/2015

11/08/2020 a 10/11/2020

A publicação deste ato visa 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 1386 DE 28 DE ABRIL DE 2021-

01/06/2021 a 30/08/2021

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO: 04/6371/2019
- PORTARIA N.º 1390 DE 28 DE ABRIL DE 2021A 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.
RESOLVE:

Conceder ao servidor RICARDO SANTIAGO BAPTISTA ocupante do Cargo MotoPROCESSO: 04/1378/2007 rista, matrícula nº 10/19.544 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados,
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6371/2019.

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.
RESOLVE:
Conceder a servidora ANDREA KARLA GONÇALVES POUBEL ocupante do Cargo Professor de Ciência, matrícula nº 10/05.537 LICENÇA PRÊMIO nos períodos
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1378/2007.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 a 01/03/2010

03/08/2020 a 02/11/2020

02/03/2010 a 01/11/2015

03/11/2020 a 02/02/2021

02/11/2015 a 01/11/2020

31/03/2021 a 30/06/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO: 04/4020/2019
PORTARIA N.º 1387 DE 28 DE ABRIL DE 2021-

30/05/2000 Aa 29/05/2005

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

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

31/05/2000 a 30/05/2005

01/05/2021 a 30/07/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
PROCESSO: 37/951/2016
- PORTARIA N.º 1391 DE 28 DE ABRIL DE 2021A 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.
RESOLVE:
Conceder a servidora HELENA PALHANO DE BORTOLI ocupante do Cargo Professor de História, matrícula nº 10/05.209 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/951/2016.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2000 a 01/03/2005

02/03/2020 a 01/06/2020

Hora

Quinta-feira,
quinta-feira, 29
29 de
de abril
abril de
de 2021
2021
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

FILÉ DE PEIXE ASSADO

Lave bem o peixe, regue com o suco de limão e deixe descansar
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande,
coloque o peixe, a cebola, os pimentões, os
tomates e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de
caldo de camarão, misture-os ao leite de coco
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo,
com a panela parcialmente tampada, por 20
minutos
Mexa algumas vezes
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

Bom Pastor e na Unidade Mista do Lote XV mantendo-se a prestação dos serviços
públicos relevantes na Área da Saúde, incluindo as atividades decorrentes da pandemia da COVID-19 e as atividades não relacionadas ao COVID-19, de modo a não
sufocar o sistema de saúde local e ocasionar filas de espera para atendimento,
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 001/2020, no uso de suas
atribuições legais, com base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE 2021,
expede a seguinte portaria:

PROCESSO 37/4616/2016 Art.1º - Fica divulgada a convocação dos candidatos classificados e aprovados para
as vagas remanescentes, bem como os cargos e as unidades que prestarão serviço
(ANEXO I), para exercerem as seguintes funções:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido
formulado pela servidora MARILENE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 10/16.098, para enquadrar a servidora o percentual de 5%(cinco
por cento), referente a conclusão do Ensino Médio, conforme contido nos autos do
processo nº 04/2349/2012.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 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 06/2012

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Auxiliar Administrativo
Auxiliar em Saúde Bucal
Dentista Bucomaxilofacial
Enfermeiro
Maqueiro
Médico Clínico Geral
Médico Pediatra
Serviço Social
Técnico em Enfermagem

Art. 2º - Os classificados deverão comparecer na Sede da Secretaria Municipal de
Saúde de Belford Roxo, à Av. Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro –
Belford Roxo – RJ, no período de 29 e 30 de abril de 2021, das 09:00 às 16:00 hs.
Art. 3º - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar por meio do diário oficial deste município as publicações correspondentes às fases deste Processo;

PROCESSO 04/293/2020 Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
- PORTARIA N.º 1393 DE 28 DE ABRIL DE 2021									

Atenciosamente,
Belford Roxo, 28 de abril 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 pedido
formulado pela servidora JOCELEM ESTEVES CAMPOS, Auxiliar de Enfermagem,
matrícula nº 10/28.349, para abonar as faltas de 21 (vinte e um)dias no período de
03/01/2020 a 23/01/2020, conforme contido nos autos do processo nº 04/293/2020.

RICARDO FRIED
Presidente da Comissão
Matrícula nº 60/80.694
AMERICO DELMIRO JOAO ALMEIDA DA SILVA
Matrícula nº 11/025621

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

ANTONIO CARLOS PINHO
Matrícula nº 60/077201

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
Omitido no Diário Oficial (Jornal Hora H) em 05/2001

LUIZ SOARES DA SILVA
Matrícula nº 11/020239
ERICA LIMA COUTO
Matrícula nº 60/079948

PORTARIA Nº 1394 /SEMAD/2021 DE 28 DE ABRIL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, HENRI LANDAU, do cargo em comissão de Assessor
Executivo, Símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de Saúde.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº 82/43327

ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

ANEXO I
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ingredientes

Modo de preparo

02/09/2020 a 01/12/2020

PORTARIA N.º 1392 DE 28 DE ABRIL DE 2021-

MOQUECA DE PEIXE

4 postas de cação ou
garoupa (700 gramas) /
suco de 1 limão / 1 cebola grande cortada
em rodelas / 1 pimentão
vermelho cortado em rodelas / 1 pimentão verde
cortado em rodelas/ 2
tomates maduros cortados em rodelas / 2 colheres (sopa) de coentro
picado / 200 ml de leite
de coco / 1 colher (sopa)
de azeite de dendê / 2
tabletes de caldo de camarão

02/03/2010 a 01/03/2015

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

Modo de preparo
Tempere o filé de peixe
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola,
pimentão e alcaparras e
tempere com um pouco
de sal e junte o cheiro
verde e coentro
Reseve
Unte um refratário com
azeite, e forre com as batatas cruas
Cubra as batatas com
o peixe e por cima distribua a mistura do tomate
Regue com bastante
azeite e leve ao forno
por mais ou menos 30 a
40 minutos
Quando secar o líquido
que acumula no fundo
da forma quando está
assando e ficar dourado
está pronto
Sirva com arroz intergal
ou branco, é uma delícia!

02/06/2020 a 01/09/2020

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

Ingredientes
500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro) / 4 batatas grande
descascada em rodelas
de 0,5 centímetro de espessura / 2 tomates picadinhos / 1/2 pimentão(se
ele for grande)
1 cebola média picada em cubos / 1 colher
(sopa) cheia de alcaparras / cheiro-verde a gosto
/ coentro a gosto (opcional) / 1/2 colher (sopa)
de sal / 1 dente de alho
(pequeno) bem espremido / azeite a gosto

02/03/2005 a 01/03/2010

PORTARIA Nº 22/SEMUS/2021 DE 28 DE ABRIL DE 2021.
Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo relacionados
para atuarem na fiscalização da execução do contrato nº 004/SEMUS/2021, oriundo do Processo Administrativo nº 08.45/2021.
•
•
•
•

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
Inscrição
50096

33872

43142

51710

51706

51712

Inscrição
51687

UPA – BOM PASTOR

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 82/43327

•
•

38972

UNIDADE MISTA DO LOTE XV

EVELIN DE OLIVEIRA E SILVA – Matrícula nº 60/81400
RIVALDO SOUSA – Matrícula nº 60/82470
MONIQUI PEIXOTO VALENTIM – Matrícula nº 60/82464
STEFANI CONCEIÇÃO DA SILVA – Matrícula nº 60/82296

PORTARIA Nº 23/SEMUS/2021 DE 28 DE ABRIL DE 2021
Designar, a contar de 14 de abril de 2021, os servidores abaixo relacionados para
atuarem na fiscalização da execução do contrato nº 006/SEMUS/2021, oriundo do
Processo Administrativo nº 45.030/2020.

11489

Inscrição
10658

51701

51702

42938

51699

51707

40237

24643

38488

41971

51700

51703

51704

51705

40675

42610

6468

34781

TIAGO CORRÊA DE MEDEIROS – Matrícula nº 60/81838
ALEXANDRE VENÂNCIO CARNEIRO – Matrícula nº 60/81570
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 82/43327

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº 022/COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO
EDITAL Nº 001/2020 DE 28 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a convocação dos candidatos classificados e aprovados para as vagas
remanescentes do processo seletivo simplificado do edital nº 001/2020.
Considerando que o presente edital tem como objeto contratação temporária por
tempo determinado, conforme o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal
e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, para as funções constantes do
ANEXO I do edital, para atenderem a necessidade das unidades de saúde Hospital ERRATA:
PORTARIA Nº 055/GDP/PREVIDE/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021, publicada
Municipal de Saúde, Unidade Mista do Lote Xv e UPA 24 H do Bom Pastor.
em 28/04/2021.
Considerando a necessidade de manter o atendimento à população do Município ONDE SE LÊ: ANGELA DA SILVA BARBOZA
de Belford Roxo, em todos os aspectos quanto aos preceitos do Sistema Único de LEIA-SE: ANGELICA DA SILVA BARBOZA
Saúde regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990,
Belford Roxo, 28 de abril de 21.
Considerando a necessidade de manter a promoção da eficiência no atendimento
aos pacientes, sendo indispensável o atendimento de urgência e emergência no
âmbito do Município de Belford Roxo, sendo essencial a manutenção das atividades
no Hospital Municipal de Belford Roxo, na Unidade de Atendimento 24 H do Bairro

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17

Hora

“
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Quinta-feira, 29 de abril de 2021
Alexandre Vidal / Fla

Mengão sacudiu na Libertadores

Um
golaço que
doeu no
goleiro

“

Jornal argentino Olé se encantou com gol
de Pedro na vitória sobre o Unión La Calera
Um dos destaques da partida, atacante reverencia o lindo gol que marcou

jota carvalho

O

jota.carvalho@yahoo.com

Flamengo não tomou conhecimento do Unión La
Calera, do Chile, e goleou
por 4 a 1. O Rubro-Negro
foi amplamente supe-

rior ao adversário, e Pedro conseguiu ser um dos
destaques do confronto,
mesmo entrando no jogo
somente aos 38 minutos
do segundo tempo. O centroavante foi reverenciado
pelo principal jornal argentino, o Olé.

Pedro atuou durante 11
minutos na partida, tempo
suficiente para marcar um
golaço. Ele driblou dois defensores do Unión La Calera antes de balançar as redes
após ‘cavadinha’ por cima
do goleiro Martín Arias. Por
isso, o portal argentino deu

destaque ao centroavante e
disse ter doído no arqueiro
o tento marcado.
“O Flamengo goleou o
La Calera por 4 a 1, com
dois gols de Gabigol e um
golaço de Pedro, que doeu
no goleiro. O melhor gol
que se viu no Maracanã

foi o de 4 a 1, de Pedro,
que fez duas fintas antes
de golpear na frente do
goleiro argentino Alexis
Martín Arias“, escreveu o
portal argentino.
O atacante tem chances
de ser titular no sábado
(1), quando o Flamengo

enfrentará o Volta Redonda. Rogério Ceni estuda
poupar os principais atletas, e Pedro pode iniciar
o confronto, que é válido
pela semifinal do Cariocão
2021. O jogo de ida começará às 21h05, no Estádio
Raulino de Oliveira.

